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 مقدمة
فعبر . ال ت عد  ظاهرة المهاجرين والالجئين الذين ينتقلون بحرا  ظاهرة جديدة 

العصور ، خاطر الناس من أرجاء العالم بأرواحهم على متن سفن ومراآب  
أخرى غير صالحة لإلبحار ، إما بحثا  عن العمل وظروف معيشية أفضل   

لية من االضطهاد أو من مخاطر  وفرص تحصيل العلم ، أو التماسا  للحماية الدو 
أخرى تهدد أرواحهم وأمنهم وحريتهم ، واضعين مصيرهم غالبا  في أيدي 

الالجئين الذي يهربون  ”وأصبحت عبارة . مهر بين مجرمين وعديمي الضمير  
شائعة االستعمال ، إذ تشير إلى جميع الذين يسافرون بحرا  “ من بلدهم عبر البحر

 .في ظروف تحف ها المخاطر 

 وغالبيتها سفن –وتعتمد خدمات البحث واإلنقاذ في أرجاء العالم على السفن 
ويمكن حاليا  إرسال إشارات .  لمساعدة المكروبين في عرض البحر  –تجارية 

االستغاثة بسرعة بواسطة األقمار الصناعية وتقنيات االتصاالت األرضية إلى 
نقاذ والسفن الموجودة على     المراآز الشاطئية للسلطات المسؤولة عن البحث واإل     

وهكذا ، تتم عملية اإلنقاذ بشكل سريع . مقربة من المكروبين ، على حد سواء 
 .ومنس ق 

ومع ذلك ، وحتى بعد إنجاز عملية اإلنقاذ ، يمكن أن تستجد مشاآل تتمث ل في 
الحصول على موافقة الدول على إنزال المهاجرين والالجئين إلى البر ، خاصة      

وإدراآا  من الدول األعضاء في . ن بحوزتهم الوثائق الثبوتية المطلوبة  إذا لم تك
المنظمة البحرية الدولية لهذه المشكلة ، اعتمدت تعديالت على اثنتين من   

وترمي هذه التعديالت إلى ضمان  . 1االتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة  
لمساعدة بالتزام مقابل  استكمال الواجب الملقى على عاتق ربان السفينة بتقديم ا 

من الدول بالتعاون في حاالت اإلنقاذ ، مما يعفي الربان من مسؤولية رعاية 
 الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر بسرعة إلى صالناجين ، ويتيح إيصال األشخا

 .بر  األمان 

 

 
 ؛ واالتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ في  1974االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار لعام   1

  1: تاريخ النفاذ   .  2004مايو /وقد اعت مدت التعديالت في شهر أيار  . 1979البحار لعام 
  . 2006يوليو /تموز
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أ عد ت هذه النشرة بصورة مشترآة بين المنظمة البحرية الدولية   
وهي موج هة إلى ربابنة . األمم المتحدة لشؤون الالجئين ومفوضية 

 الحكومية وشرآات التأمين واألطراف تالسفن ومالكي السفن والسلطا
وهي تتضم ن إرشادات . األخرى المعنية بحاالت اإلنقاذ في عرض البحر 

بشأن األحكام القانونية ذات الصلة ، واإلجراءات العملية لضمان إنزال  
ة إلى البر بعد إنجاز عمليات اإلنقاذ ، وتدابير لتلبية  الناجين بسرع

 .اللجوء احتياجاتهم الخاصة ، والسيما في ما يتعلق بالالجئين وملتمسي
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 اإلطار القانوني
يتضمن هذا الجزء الواجبات والتعريفات ذات الصلة بالصيغة المحددة بها في      

 .القانون الدولي  

 القانون البحري الدولي

 ن السفينةواجبات ربا
يقع على عاتق ربان السفينة واجب تقديم المساعدة إلى المكروبين في البحر  

وهو تقليد بحري . بغض النظر عن جنسيتهم ووضعهم والظروف التي وجدوا بها  
ويتحتم . مت بع منذ زمن طويل، فضال  عن آونه واجبا  يكر سه القانون الدولي

. دمات البحث واإلنقاذ في البحر  االلتزام بهذا الواجب لصون سالمة وآمال خ   
 :وهو يستند ، في ما يستند إليه ، إلى نصين أساسيين 

تطالب ”: تنص على ما يلي  : 1982اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام    -
آل دولة ربان السفينة التي ترفع علمها بأن يقوم ، قدر وسعه دون تعريض 

 :جدي ، بما يلي السفينة أو طاقمها أو رآابها لخطر 

 تقديم المساعدة ألي شخص وجد في البحار معرضا  لخطر الضياع ؛   )أ(

التوج ه بكل ما يمكن من السرعة إلنقاذ أي أشخاص في حالة استغاثة   )ب(
إذا أ خطر بحاجتهم إلى المساعدة ، وفي حدود ما يكون هذا العمل متوقعا     

 ))1 (98المادة  .... (“ منه بصورة معقولة

) : اتفاقية سوالس (1974االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار لعام    -
 ربان السفينة المبحرة ”تحتم على 

 من أي مصدر 2معلومات يد المساعدة عند استقبال  تمدالتي تستطيع أن و
بوجود أشخاص مكروبين ، أن يتوجه بأقصى سرعة لمساعدتهم ، مبل غا  

 ) .V من الفصل )1 (33الالئحة  (“ ... بذلكنقاذإلياهم أو خدمة البحث واإ

 
في سياق التعديالت التي اعت مدت في شهر “ معلومات”بكلمة “ إشارة”استعيض عن آلمة     2

  . 2004مايو /أيار
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 واجبات الحكومات ومراآز تنسيق اإلنقاذ
تحدد عدة اتفاقيات بحرية واجبات الدول األطراف في ضمان توفير ترتيبات  
االتصاالت والتنسيق في حاالت االستغاثة في مجاالت اختصاصاتها وإنقاذ  

 :المكروبين في البحر على مقربة من سواحلها 

تفرض على آل دولة    : 1982اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام    -
 ساحلية طرف في االتفاقية أن تعمل على

 جهاز مالئم وفعال ألعمال البحث واإلنقاذ المتصلة وتشغيلإنشاء ... ”
بالسالمة في البحار وفوقها والمحافظة عليها ، وتتعاون ، حيث تقتضي 

ات إقليمية متبادلة مع الدول المجاورة    الظروف ذلك ، عن طريق ترتيب 
 ))2 (98المادة . (“ تحقيقا  لهذا الغرض

) : اتفاقية سوالس (1974االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار لعام   -
 تقتضي من الدول األطراف 

 لالتصاالت والتنسيق في حاالت  الضروريةتضمن اتخاذ الترتيبات  أن... ”
ت اختصاصاتها وإنقاذ المكروبين في البحر على مقربة االستغاثة في مجاال

قامة وتشغيل وصيانة إويجب أن تشمل هذه الترتيبات  .  من سواحلها
 من 7الالئحة (“  ... التي تعتبر ممكنة وضروريةالبحث واإلنقاذمرافق 
 ) .V الفصل

اتفاقية البحث  (1979االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ في البحار لعام   -
 تلزم الدول األطراف فيها بأن  ) : واإلنقاذ

بغض النظر عن جنسيته أو ... توفر العون لكل مكروب في البحر... ”
 تلبي [...]وأن ) 10.1.2الفصل (“ وضعه أو الظروف التي وجدوا بها 

“  . إلى مكان آمنوتنقلهماحتياجاتهم األولية الطبية أو غير الطبية ،  
 )2.3.1الفصل (
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ترمي هذه التعديالت   : 4 والبحث واإلنقاذ 3 على اتفاقيتي سوالس  التعديالت  -
إلى تأمين استمرارية سالمة وآمال خدمات البحث واإلنقاذ ، وذلك بضمان  
حصول المكروبين في البحر على المساعدة والعمل في الوقت نفسه على التسبب   

 من وتقتضي. بأقل قدر ممكن من المضايقة للسفينة التي تقد م المساعدة  
 :األطراف ما يلي /الدول 

التنسيق والتعاون لضمان وفاء ربابنة السفن الذين يقد مون المساعدة بانتشال   
المكروبين في البحر بواجباتهم بالحد األدنى من االنحراف عن مسار السفينة 

 المزمع

  ؛من الناحية العمليةتأمين اإلنزال إلى البر في أسرع وقت ممكن  

بنة الذين انتشلوا مكروبين في البحر بأن يعاملونهم معاملة  وتلزم أيضا  الربا 
 .إنسانية ، في حدود اإلمكانيات المتوافرة على متن السفينة 

و ضعت هذه   : 5 في البحرالمنق ذينمعاملة األشخاص الخطوط التوجيهية بشأن 
الخطوط التوجيهية لتزويد الحكومات وربابنة السفن باإلرشادات لتنفيذ هذه   

 :وهي تتضمن األحكام التالية . يالت التعد

تقع مسؤولية توفير مكان آمن ، أو ضمان توفير هذا المكان ، على عاتق   
 الحكومة المسؤولة عن منطقة البحث واإلنقاذ التي تم فيها انتشال الناجين 

 )5.2الفقرة (

 :وهو مكان . إن المكان اآلمن هو موقع ت عتبر فيه عمليات اإلنقاذ منتهية  

   ؛عد فيه سالمة الناجين أو حياتهم معرضة للخطرلم ت  

 والمأوى  المأآلمثل (وحيث يمكن تلبية احتياجاتهم اإلنسانية األساسية   
  ؛)واالحتياجات الطبية

 يمكن منه اتخاذ ترتيبات النقل المتعلقة بوجهة الناجين التالية أو النهائية و  
 ) .12.6الفقرة (

 

 
 . من اتفاقية سوالس 33تعديل الالئحة     3
 .ة البحث واإلنقاذ  من اتفاقي9.1.3تعديل الفصل     4
 مع 2004مايو /الذي اعتمدته لجنة السالمة البحرية في شهر أيار (MSC.167(78)القرار   5

 ).التعديالت على اتفاقية سوالس واتفاقية البحث واإلنقاذ
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ي تقد م المساعدة يمكن أن تتيح مكانا  آمنا  مؤقتا  ، ينبغي                 ومع أن السفينة الت       
 ). 13.6الفقرة  ( إعفاؤها من هذه المسؤولية حال التمكن من اتخاذ ترتيبات بديلة                  

البر وجوب تفادي إنزال ملتمسي اللجوء أو الالجئين المنتشلين من البحر إلى     
 ) .17.6 الفقرة(في أراض  قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر 

وجوب أال ي سمح ألي عمليات أو إجراءات، آالتدقيق في وضع األشخاص  
المنق ذين وتقييمه ، والتي تخرج عن نطاق تقديم المساعدة إلى المكروبين ، 
بأن تعرقل تقديم هذه المساعدة أو تؤخر بصورة ال مسوغ لها إنزال الناجين     

  ).20.6الفقرة (إلى البر 
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 جئينالقانون الدولي لال

عندما يعلن أشخاص يتم إنقاذهم في البحر عن نيتهم التماس اللجوء ، يتعي ن التقي د    
ولئن آان الربان  . بمبادئ أساسية على النحو المحدد في القانون الدولي لالجئين 

ليس مسؤوال  عن تحديد وضع األشخاص الموجودين على متن السفينة ، فإن     
 .ادئ عليه أن يكون مط لعا  على هذه المب 
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  الالجئ على أنه آل شخص 1951 االتفاقية المتعلقة بوضع الالجئين لعامتعر ف 

بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو  ”
، خارج بلد   فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسيةىجنسيته أو انتمائه إل

، أن يستظل  لخوف، أو ال يريد بسبب ذلك ا ، وال يستطيع 6جنسيته
 ))2( ألف 1المادة . (“ بحماية ذلك البلد 

 
 وتحظر طرد أو رد  الالجئ أو ملتمس اللجوء  

 حدود األقاليم التي تكون حياته أو حريته   إلىبأي صورة من الصور  ”
 فئة اجتماعية إلىمهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه 

 7)1951 من اتفاقية عام )1 (33المادة  . (“معينة أو بسبب آرائه السياسية

ويشير ذلك بشكل رئيسي إلى البلد الذي فر  منه الشخص ، ولكنه يشمل أيضا  أي 
 .إقليم آخر يواجه فيه هذا التهديد 

 

 هو شخص التمس الحماية الدولية ولم يبت  البلد الذي التمس منه   ءوملتمس اللجو
وال يتم في نهاية المطاف إضفاء صفة . ب اللجوء بعد بصورة نهائيا  في هذا الطل 

 .الالجئ على آل ملتمس للجوء ، غير أن آل الجئ هو في البداية ملتمس للجوء

 

 

 
 .وفي حالة األشخاص عديمي الجنسية، بلد إقامته السابقة   6
ك أسس جوهرية لالعتقاد بان هناك خطر إن االلتزام بعدم إعادة شخص إلى مكان حيث هنا   7

على سبيل المثال (جدي يتعذر إصالحه أو تفاديه، مأخوذ عن مواثيق حقوق اإلنسان الدولية 
إن اتفاقية األمم المتحدة ).  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية7 و 6المواد 

لقاسية أو الال إنسانية أو المهينة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ا
 تنص صراحة على عدم جواز إعادة شخص حيث هناك أسباب جدية لالعتقاد بأن    1948لعام 

 .هذا الشخص معرض لخطر إخضاعه للتعذيب
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 اإلجراءات
ترمي قائمة التدقيق التالية إلى تحديد اإلجراءات التي يتعي ن على مختلف  

 .األطراف المعنية باإلنقاذ في البحار أن تتخذها 

 ن على ربان السفينة أن يتخذها اإلجراءات التي يتعي  
تزويد المرآز المسؤول عن تنسيق اإلنقاذ في المنطقة المعنية بالمعلومات التالية   

 :عما يلي 

 :السفينة التي تقد م المساعدة   
 اسمها وع ل مها وميناء تسجيلها ؛ 

  ووآيله في الميناء التالي ؛وعنوانهاسم مالكها  

وحالتها من حيث استمرارية سالمتها مع موقعها وميناء توقفها التالي المز 
 بوجود عدد إضافي من األشخاص على متنها ؛   تها الراهنةإطاقو

  :الناجون 
 ؛) إذا أمكن ذلك (األسماء واألعمار والجنس  

  الخاصة الظاهرة الطبية واالحتياجات الحالة الصحية والحالة الطبية    

 التي يعتزم الربان اتخاذها ؛ أواإلجراءات المنجزة  

  إلنزال الناجين إلى البر ؛ لترتيبات التي يفض لها الربان ا 

 تحتاجها السفينة التي تقد م المساعدة ؛ أي مساعدة  

مثال  ، األحوال الجوية السائدة ، بضائع حساسة لعامل   (أي عوامل خاصة  
 ) .الوقت ، وما إلى هنالك

لى في حال التمس األشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر اللجوء ، يجب ع
 :الربان أن يقوم بما يلي 

 إبالغ أقرب مرآز لتنسيق اإلنقاذ 

 االتصال بمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  

  منه طلب إنزال الناجين في بلدهم األصلي أو البلد الذي فرواعدم  

عدم إتاحة المعلومات الشخصية عن ملتمسي اللجوء للسلطات في ذلك البلد   
، أو لجهات أخرى قد تزود تلك السلطات  ) فروا منهبلد األصل أو البلد الذي  (
 بها
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اإلجراءات التي يتعي ن على الحكومات ومراآز تنسيق اإلنقاذ أن     
 تتخذها 

لمراآز تنسيق اإلنقاذ دور هام في ضمان إتباع ترتيبات التعاون والتنسيق التي   
ويتعي ن . ذ تنص عليها التعديالت على اتفاقية سوالس واتفاقية البحث واإلنقا

خطط وترتيبات دولية أو  (عليها أن تجه ز خططا  للتنفيذ وترتيبات للتنسيق 
بغية مواجهة جميع أنواع حاالت البحث  ) مشترآة بين الوآاالت إذا أمكن ذلك

 :واإلنقاذ ، والسيما ما يلي 

 عملية انتشال ؛ 

 إنزال الناجين من السفينة إلى البر ؛ 

  ؛إيصال الناجين إلى بر األمان  

آسلطات الجمارك ومراقبة الحدود    (اتخاذ ترتيبات مع آيانات أخرى  
ما دام الناجون على متن )  وسلطات الهجرة، ومالك السفينة ودولة الع ل م 

السفينة التي تقد م المساعدة ، وذلك في ما يتعلق بجنسيات الناجين ووضعهم  
ن إلى أن يتم وظروفهم؛ وبما في ذلك اتخاذ ترتيبات مؤقتة الستضافة الناجي 

 تسوية هذه المسائل 

اتخاذ تدابير إلعفاء السفينة من هذه المسؤولية في أسرع وقت ممكن من     
الناحية العملية ، تفاديا  ألي تأخير ال طائل منه أو عبء مالي أو مصاعب 

 المكروبين في  صأخرى تتحملها السفينة في إطار تقديم المساعدة إلى األشخا 
 .البحر 



 

 

  عن المنظمات الدوليةمعلومات مفيدة

 آلية التعاون بين الحكومات بشأن اللوائح التقنية   المنظمة البحرية الدوليةتوفر  
والممارسات المتعلقة بالسفن العاملة في التجارة الدولية ، وتيس ر اعتماد أعلى المعايير     

  .العملية الممكنة لمسائل من قبيل السالمة البحرية  
www.imo.org   

 و   Circularsيمكن اإلط الع على التفاصيل المتعلقة بمراآز تنسيق اإلنقاذ بالنقر على (
GMDSS(   

 7611 735 207 44+: رقم الهاتف 

توفر مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين الحماية والمساعدة الدوليتين لالجئين      
ويمكن االتصال  . تحت دائرة اهتمام المفوضيةوعديمي الجنسية وأشخاص آخرين يقعوا  

  :بالمفوضية على رقم الهاتف التالي
 +4122/ 739 8111    

www.UNHCR.org 

 بالتشجيع على التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان   مفوضية حقوق اإلنسان تقوم  
ترف  وتنفيذها على الصعيد العالمي ، وتضمن التنفيذ العملي لمعايير حقوق اإلنسان المع

  .بها عالميا  
www.ohchr.org  

 بالمبدأ الذي يفيد بأن الهجرة اإلنسانية والمنظمة تعود المنظمة الدولية للهجرةتلتزم  
بالفائدة على المهاجرين والمجتمع ، وتعمل مع شرآائها في المجتمع الدولي على المساعدة    

 عن آرامة المهاجرين في إدارة الهجرة وتعزز تفه م المسائل المتصلة بالهجرة وتدافع 
  .اإلنسانية ورفاههم 

www.iom.int 

 بمسائل الجريمة المنظمة عبر مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةي عنى  
  .الحدود الوطنية ويكافح االتجار والتهريب   

www.unodc.org  

 على تشجيع رمكتب الشؤون القانونية التابع لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحا يعمل  
القبول على نطاق واسع باتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ، ويساعد الدول في تنفيذ   

  .أحكامها بشكل فعلي وموحد ومتسق 
www.un.org/depts/los 
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