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 :ملخص

 ٌ  التي بالبشغ الاججاع حغاةم مىغىع على الػىء حؿلُـ العلمُت الىعكت هظه جداو

 الؿلبُت اوعياؾاتهاو  الثلُلت بكاللها بالبشغ الاججاع حغاةم أللذ ؿلض البدغ، عبر جخم

 بلضان مً العضًض علىو  ألاؾـاٌ،و اليؿاء زاضت الطحاًا مً اإلاالًحن هغامتو  خُاة على

غ ئليها أشاعث التي بالبشغ الاججاع لطحاًا اإلاغوعو  الهاةل للعضص هدُجت العالم،  الخلاٍع

 على ٌعىص الظي الغبذ لعامل باإلغاؿت الجغاةم لهظه الىاؾع الاهدشاع َعىصو  الضولُت،

ب بعض العالم في مشغوعت ػحر ججاعة زالث وىنها مغجىبيها  في الاججاعو الؿالح، تهٍغ

 التيو  صازلُت، هؼاعاثو  خغوب مً مإزغا العالم محزث التي ألاخضار ئلى اإلاسضعاث،

 الؿياهُت الحغهت هظه اإلاىاؾم، جلً شهضتها ضخمت ؾياهُت هؼوح خغهت في ؾاهمذ

 بالبشغ الاججاع مىغىع ووىن . بالبشغ الاججاع حغاةم الػصهاع الخطب اإلاىار  شيلذ

ٌ  لظا الجىاهب، ومخىىع مدشعب م عً بالبشغ الاججاع مؿألت الضعاؾت هظه جدىاو  ؾٍغ

 طلًو  البدغ، في بالبشغ الاججاع إلاياؿدت اللاهىوي لألؾاؽ أوال هخعغع حؼأًً، في البدغ

 بالبشغ الاججاع جمُحزو  الكاهغة، هظه لطض للبداع الضولي اللاهىن  به حاء إلاا بالخؿغق 

ً، تهٍغب قاهغة عً ٌ  اللتزاماث الثاوي الجؼء في وهخعغع اإلاهاحٍغ  مياؿدت في الضو

ٌ  اللاهىهُت الىالًت جدضًض زالٌ مً البدغ، عبر بالبشغ الاججاع  اإلاجاٌ، هظا في للضو

ٌ  ؤلاكلُمي الازخطاص وخطغ ت اإلاؿاخاث على للضو  أوشؿت ؿيها جدضر التي البدٍغ

 جسخلف اإلاىاؾم مً مسخلـت مجمىعاث ٌشمل البدغي  الؿُاق أن طلً بالبشغ، الاججاع
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، وواحباث خلىق  ؿيها  الضولي اللاهىن  أكغها التي ؤلاحغاءاث أهم على والخعغؾ الضٌو

 إلاعاكبت جمهُضا بالبشغ، الاججاع أوشؿت في حؿخعمل التي الؿـً واخخجاػ لػبـ للبداع

 في بالبشغ الاججاع ضحاًا بها ًخمخع التي الحلىق  ألهم والخؿغق  الجغاةم، جلً مغجىبي

 .البدغ

ٌ  اللاهىهُت الىالًت ؛البدغ ؛بالبشغ الاججاعكلمات مفتاحية:   .الطحاًا خلىق  ؛للضو

Abstract: 

This study therefore deals with the issue of trafficking in human 

beings by the sea in two parts First, we examine the legal basis of the 

fight against human trafficking at sea by dealing with the international 

law of the sea in order to stop this phenomenon and distinguishing 

between human trafficking and  the phenomenon of smuggling of 

migrants ,in the second part, we present the obligations of states to 

stop trafficking of human beings by sea, by defining the legal 

jurisdiction of states in this area and limit the territorial jurisdiction of 

States to the marine areas in which trafficking activities take place  so 

that the maritime context includes different groups of regions in which 

the rights and duties of States differ and to identify the most important 

procedures adopted by the international law of the sea to control and 

detain vessels used in human trafficking activities in order  to punish 

the perpetrators of these crimes and taking on consideration of the 

most important rights enjoyed by victims of human trafficking at sea.  

Keywords: Human trafficking; Sea; State jurisdiction; Victims, 

Rights. 

  مقدمة:

اإلاجخمع الضولي في آلاوهت ألازحرة قىاهغ وحغاةم زؿحرة لم حعغؾ لها ؤلاوؿاهُت شهض 

مت الاججاع بالبشغ مً  مثُال وجىىعذ هظه الكىاهغ بالؿغق وألاؾالُب، وحعض حٍغ

مت في آلاوهت ألازحرة  ألاوشؿت اإلاضاهت في العالم زطىضا بعض أن وشؿذ هظه الجٍغ

الغق التي هجحذ اإلاجخمعاث في ججاوػ  بطىعة واؾعت، ؿهي شىال خضًثا مً أشياٌ

شيلها الخللُضي اإلاخمثل في الاؾتركاق والاؾخعباص، ػحر أن الـعل ال ػاٌ كاةما ختى ًىمىا 
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هظا، لىً بطىع وأشياٌ أهثر جؿىعا واالؾخؼالٌ واللؿىة والاؾخعباص وامتهان ؾاةغ 

لظي حعلها زالث الحلىق لطحاًا الاججاع بالبشغ مً أحل جدلُم مياؾب مالُت، ألامغ ا

ب الؿالح، والاججاع في اإلاسضعاث.  ججاعة ػحر مشغوعت في العالم بعض تهٍغ

مت هظه حشيله إلاا وهكغا  ت، اإلاجخمعاث اؾخلغاع على زؿغ مً الجٍغ  ؿلض البشٍغ

 مً مجمىعت ئبغام ؾٍغم عً الكاهغة هظه إلاياؿدت الضولي اإلاجخمع جػاؿغث حهىص

ٌ  اعخماص في ػاًتها الاجـاكاث بلؼذ هظه وكض الضولُت، الاجـاكُاث  ومعاكبت وكمع مىع بغجىوى

ٌ  هظا ألحم وكض اليؿاء وألاؾـاٌ، وزاضت باألشخاص الاججاع  ألامم باجـاكُت البرجىوى

مت إلاياؿدت اإلاخدضة ٌ  عالج خُث ،2000الىؾىُت لعام  عبر اإلاىكمت الجٍغ  كػُت مغة ألو

 شاملت. معالجت بالبشغ الاججاع

ػحر أن ألاخضار التي محزث العالم مإزغا مً خغوب وهؼاعاث صازلُت، والتي  

ؾاهمذ في خغهت هؼوح ؾياهُت ضخمت شهضتها جلً اإلاىاؾم، شيلذ اإلاىار الخطب 

الػصهاع حغاةم الاججاع بالبشغ زاضت عبر البدغ، ؿلض شيل البدغ ألابُؼ اإلاخىؾـ مجاال 

واإلاىكماث ؤلاحغامُت التي جضًغ عملُاث واؾعا الخخىاء مجمىعت واؾعت مً الشبياث 

ب في مسخلف أهداء اإلاىؿلت، مؿخـُضة مً غعف بعؼ الحيىماث،  الاججاع والتهٍغ

وجضعي الىغع ألامني، وهضعة الخيؿُم ؤلاكلُمي في مياؿدت قاهغة الاججاع بالبشغ عبر 

 البدغ.

ت الخالُت: هل ولضعاؾت مىغىع الاججاع بالبشغ عبر البدغ، جىضلىا ئلى ؾغح ؤلاشيالُ 

مت في البدغ وجىؿحر  ًىـي ئعماٌ بغوجىوٌى مياؿدت الاججاع باألشخاص، للمع هظه الجٍغ

ض مً الطيىن الضولُت  الحماًت الياؿُت لطحاًاها، أم أن ألامغ ًخؿلب جؿبُم اإلاٍؼ

 لخدلُم جلً الؼاًت؟

جىاولىا هظه ؤلاشيالُت اعجأًىا جلؿُم هظه الىعكت العلمُت ئلى كؿمحن،  لإلحابت عً 

م الاججاع بالبشغ في البدغ، وزططىا اللؿم الثاوي للحضًث  أوال ؤلاؾاع اللاهىوي لخجٍغ

عً التزاماث الضٌو بلمع الاججاع بالبشغ في البدغ، وطلً بالحضًث عً الىالًت اللاهىهُت 

 للضٌو في هظا اإلاجاٌ، وأهم الحلىق التي ًخمخع بها ضحاًا الاججاع في البدغ. 
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 القاهووي لتجريم الاثجار بالبشر في البحر.أوال: إلاطار 

مها معو  الغكُم ججاعة مداعبت ؿىغة وشؿذ للض   في عشغ الخاؾع اللغن  بضاًت ججٍغ

ذ في حاء ؿلض الضولُت، مً اإلاىازُم العضًض  أن      عام ؿُىا مإجمغ عً الطاصع الخطٍغ

 اإلاىازُم وفي العاإلاُت." ألازالق كىاهحن ومع ؤلاوؿاهُت مباصب مع جدىاكؼ …ججاعة الغكُم:"

ؿاهُا، ؿغوؿا بحن التي علضث  الضولخان هاجان واؿلذ ،      واجـاكُت      واجـاكُت وبٍغ

 الخأهُض وجىغع  .الغكُم لخجاعة بمماعؾتها اإلاشدبه الؿـً بخـخِش الحغبُت ؾـنهما على كُام

 .(1)1890هؿل وبغو       بغلحن مُثاق أهمها الخلت مىازُم في الخجاعة هظه على مداعبت

، ئال أن ججاعة الغكُم لم جخىكف 1890على الغػم مً صعىة مإجمغ بغوهؿل لعام 

ؿلض واهذ الؿـً ألاوعبُت ججىب كاعاث العالم اإلاسخلـت لخؿف ألاشخاص وبُعهم في 

ألاؾىاق ألاوعبُت مما صؿع ببعؼ الضٌو ألاوعبُت ئلى علض اجـاكُت ؾان حغمان عام 

جىلُدا للطىحن اإلاىكعحن في بغلحن وبغوهؿل، ؿأهضث عؼمها على ، التي وغعذ 1919

 .(2)البدغغمان اللػاء اليامل على الغق بطىعه حمُعها وعلى الاججاع بالغكُم في البر و 

غ لجىت الغق التي عُنها مجلـ عطبت ألامم في  بىاءو  غان  12على جلٍغ ، 1924خٍؼ

ل، واجـاكُت ؾان حغمان، وعػبت في جىؾُع الاهجاػ الظي جدلم بـػل ضً بغوهؿ

، (3)في قل عطبت ألامم 25/09/1926علضث اجـاكُت مىع ججاعة الغق في حىُف في ًىم 

التي ألؼمذ الضٌو ألاؾغاؾ بمىع ججاعة الغكُم بمىحب اإلااصة الثاهُت، وكض جبعذ هظه 

ء الطيىن الضولُت ئبغام العضًض مً الاجـاكُت الضولُت اإلاخعللت بمداعبت الاججاع باليؿا

وألاؾـاٌ، ؿلض أكغث الجمعُت العامت لألمم اإلاخدضة اجـاكُت خكغ الاججاع باألشخاص 

ش  ، زم أكغث ؿُما بعض ألامم اإلاخدضة، اجـاكُت 1949/ 2/12واؾخؼالٌ صعاعة الؼحر بخاٍع

، 1956الخىمُلُت إلبؿاٌ الغق وججاعة الغكُم وألاعغاؾ واإلاماعؾاث الشبيهت بالغق عام 

مت ومع بغوػ خاحت اإلا ؼ الخعاون على مىع الجٍغ جخمع الضولي ئلى اجباع ههج علمي لخعٍؼ

                                                             
ت الضولُت، عؾالت ماحؿخحر، ولُت الحلىق  - (1) حامعت  ،بلىؽ ؾماح، الىكام اللاهىوي للمالخت البدٍغ

 .77، ص2015-2014، -كؿىؿُىت

 .505، ص2007النهػت العغبُت، اللاهغة، عبض الىاخض مدمض الـاع، الجغاةم الضولُت وؾلؿت العلاب عليها، صاع  - (2)

ؾهُل خس ي الـخالوي، مىؾىعت اللاهىن الضولي الجىاتي ) حغاةم ؤلاباصة الجماعُت وحغاةم غض ؤلاوؿاهُت(،  - (3)

 .212، ص2011الخىػَع، عمان، ، صاع الثلاؿت لليشغ و 1ؽ
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مت  اإلاىكمت عبر الىؾىُت ومياؿدتها، ؿلض جم ئبغام اجـاكُت ألامم اإلاخدضة إلاياؿدت الجٍغ

، أًً ألحم بها بغوجىوٌى مىع وكمع ومعاكبت الاججاع 2000اإلاىكمت عبر الىؾىُت لعام 

 .(1)ألاؾـاٌباألشخاص وزاضت اليؿاء و

اؾدىاصا إلاا جػمىخه، كىاعض اللاهىن الضولي الخاضت بمياؿدت الاججاع بالغكُم، 

والاججاع باألشخاص هما ؾبم طهغه، ووىن جلً الكاهغة هثحرا ما جغجىب في عغع البدغ، 

م الاججاع  أو عً ؾٍغله، ؿلض خغص واغعي اللاهىن الضولي للاهىن البداع، على ججٍغ

زالٌ هطىص اجـاكُت ألامم اإلاخدضة للاهىن البداع،  بالغكُم والاججاع باألشخاص، مً

 وبغوجىوٌى كمع تهٍغب اإلاهاحٍغً عبر البر والبدغ، وهظا ما ؾىبرػه على الىدى الخالي:

 :1692املتحدة لقاهون البحار لعام اثفاقية ألامم  -1

م ججاعة الغكُم ومياؿدتها، بمىحب هطىص اللاهىن الضولي  للض جأهض خىم ججٍغ

، والتي (2)1958ؿياهذ البضاًت بىطىص اجـاكُت حىُف ألعالي البداع لعام البداع، 

ت الضولُت، وكض جؿغكذ إلاؿألت الغق مً زالٌ اإلااصة   13عملذ على جلىحن ألاعغاؾ البدٍغ

 هلل ومعاكبت بمىع الـعالت الىؾاةل جخسظ والتي هطذ على أهه:" ًجب على ول صولت أن

 هظا في علمها اؾخعماٌ ئؾاءة عضم على جدغص وأن علمها،جدمل  التي الؿـً على الغكُم

 أي (3)واكع." هأمغ خغا ٌعخبر ؿاهه علمها وان أًا ؾـُىت أًت ئلى قهغ ًلجأ عكُم وأي الؼغع،

ٌ  ول على م إلاىع الـعالت ؤلاحغاءاث باجساط الالتزام الضو  التي جغؿع الؿـً اؾخسضام وججٍغ

 اإلاجاٌ. هظا في لعلمها اإلاشغوع ػحر الاؾخسضام وإلاىع الغكُم، هلل مجاٌ في علمها

ذ منها ؿلض هطذ على 22أما اإلااصة   عً الىكغ وبؼؼ الحغبُت الؿـً لياؿت الخطٍغ

 .(4)الغكُم بىلل جلىم التي الؿـً غبـ ؾلؿت جغؿعه بمماعؾت الظي العلم

م الاججاع بالغكُم، هلاعضة أمغة مً كىاعض اللاهىن الضولي  بعض اؾخلغاع كاعضة ججٍغ

                                                             
عاث الىؾىُتخكغ الاججاع بالبشغ في اللاهىن الضولي صعاؾت ماحض خاوي علىان،  - (1) ، 1، ؽ ملاعهت مع الدشَغ

 .135، ص 2015مغهؼ الضعاؾاث العغبُت، اللاهغة، 

ل  29جم جبني هظه الاجـاكُت في  - (2)  .1962ؾبخمبر  30، وصزلذ خحز الىـاط في 1958أؿٍغ

 ؾىان ؾالب اللاؾمي، الاؾخثىاءاث العغؿُت والاجـاكُت على ازخطاص صولت العلم في البداع العالُت - (3)

، الؿىت العاشغة،   .387، ص 2018والؼاًت منها، مجلت اإلادلم الحلي للعلىم اللاهىهُت والؿُاؾُت، العضص ألاٌو

ت،  - (4)  . 563، ص 2004مدمض ؾامي عبض الحمُض، اللاهىن الضولي العام، ميشأة اإلاعاعؾ، ؤلاؾىىضٍع
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 خُث ؾاعث زؿى، (1)1982اإلاخدضة للاهىن البداع لعام العام، جىاولتها اجـاكُت ألامم 

 التي منها 99اإلااصة  في طلً على ؿىطذ به، والاججاع معالجت الغق  مؿالت في حىُف اجـاكُت

ٌ  بحن الخعاون  ألعماٌ ألاؾاؾُت وضحذ العىاضغ وكض اإلاىغىع، لهظا هغؾتها  حمُعها الضو

مىً الغكُم، اإلاشغوعت وهلل ػحر الخجاعة هظه مياؿدت احل مً  هظه العىاضغ ئًجاػ ٍو

 :الخالُت بالىلاؽ

 هلل في علمها جغؿع التي الؿـً اؾخسضام إلاىع الـعالت الخضابحر باجساط صولت ول التزام -

 ومعاكبت طلً. الغكُم

 هظا في لعلمها اإلاشغوع ػحر الاؾخسضام إلاىع الـعالت الخضابحر باجساط صولت ول التزام -

 .الؼغع

  ًطبذ ؾـُىت أًت قهغ على ًلجا الظي الغكُم أن -
 
 عما الىكغ بؼؼ الىاكع بدىم خغا

واحب الخعاون  1الـلغة  110. وكض أهضث اإلااصة (2)كاهىن صولت علم الؿـُىت به ًلط ي

مت، بىطها على مىذ الؿـً الحغبُت خم جـلض وػٍاعة الؿـً  الضولي للمع هظه الجٍغ

التي ٌشدبه في كُامها بخجاعة الغكُم، ػحر أن الؿإاٌ الظي ًؿغح في هظا الخطىص، هى 

 باإلاعنى الغكُم خجاعةؿ. الغكُم ججاعة أشياٌ مً خضًثا شىال بالبشغ الاججاعمضي اعخباع 

 اإلاخدضة ألامم اجـاكُت في بالبشغ ججاعالا طهغ ًغص لم، هما أهه مىحىصة حعض لم الخللُضي

 .ألاشياٌ مً شيل بأي البداع للاهىن 

 مً شيل هى بالبشغ الاججاع أن اإلاخدضة لألمم الخابع ؤلاوؿان ًغي مجلـ خلىق 

حعخبر  الاكخطاصي والاؾخؼالٌ اإلاجزلي العىف عماٌأ واهذ اطا، ؿ(3)ةاإلاعاضغ  الغق  أشياٌ

 ؤلاوؿان خلىق  مجلـخؿب عأي  بالبشغ الاججاع إلاعاضغة مثلا الغق  شياٌضىعا أل 

ـاث ًىمً حاهبها الؿلبي في ئغعاؾ اإلاخدضة، لألمم الخابع أما . اإلاطؿلح هظا ؿهظه الخعٍغ

لت  البداع للاهىن  اإلاخدضة ألامم اجـاكُت واؾعت بظهغها ؿلض جؿغكذ لهظه الكاهغة بؿٍغ

                                                             
 عليها ضضكذ ، وكض1994صٌؿمبر  16في  ، وصزلذ خحز الىـاط1982صٌؿمبر  10في  الاجـاكُت هظه جبني جم - (1)

 .06، ج.ع. عضص 1996حاهـي  22اإلاإعر في  53-96الجؼاةغ بمىحب اإلاغؾىم الغةاس ي عكم 

ت،  الضولي علىان، اللاهىن  الىٍغم عبض - (2)  .486، ص 2007العام ) اإلاباصب العامت(، ميشأة اإلاعاعؾ، ؤلاؾىىضٍع

م العامل اإلاعني بأشياٌ الغق اإلاعاضغة، اإلاإعر في  - (3) غ الـٍغ ، في الىزُلت: 2006أوث  26أهكغ جلٍغ

A/HRC/Sub.1/58/25 
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 البداع لخىكُم أصاة ، ؿهيالاجـاكُت، والؿبب في طلً ًغحع للؼغع مً العبىصًت لعباعة

 .(1)ؤلاوؿان خلىق  لحماًت ولِـ

 مسخلـت ؾبُعت لهما الغكُم وججاعة بالبشغ االججاعؿ ،ما ؾبم ئلى اإلغاؿتب

مت متهي  الغكُم ججاعة ، طلً أنهجٍغ  العبُضألن  ؛الحيىماث جخدملها صؾخىعٍت حٍغ

مت ؿهى بالبشغ الاججاع، أما اللاهىن  ؾُاصهم بدىمأل  ن ى مملىو مً و  ،ؿغاصًغجىبها ألا  حٍغ

ٌ  ًمىًزم  ٌ  ئالجساؾب  ال البداع للاهىن  اإلاخدضة ألامم اجـاكُت ئن اللى  ، أماالضو

 .(2)الؼاًت هظه جسضم أزغي  بغوجىوىالثمً ازخطاضاث  هيؿ الـغصًت الجغاةم عاكبتم

ٌ ال الاجـاكُت هما أن   لألمً تهضًضا حشيل التي اللػاًاؾىي  البداع  أعاليفي  جدىاو

ٌ  جغجىبها التي التهضًضاثو  اللغضىتو البدغي   Douglas، وفي هظا ؤلاؾاع ًإهض الضو

Guilfoyle سُت أهمُت طاث مؿألت هي الغكُم ججاعة أن  هلل ًمىً ال، ؿؿلـ جاٍع

 ال 110 اإلااصة مً( ب) 1 الـلغة، وبالخالي ؿبالبشغ الاججاع خاالث ئلى" الغكُم" مطؿلح

 .(3)بالبشغ جخاحغ التي للؿـً للخطضي واؿُا كاهىهُا أؾاؾا جىؿغ

مت الغق مً وحهت الىكغ  ػحر أن اللىٌ الؿابم مغصوص علُه، ؿُجب جـؿحر حٍغ

الحضًثت، ؿداالث العجؼ والاؾخؼالٌ التي ًخعغع لها ضحاًا الاججاع بالبشغ، هي هــ 

با التي ًخعغع لها العبُض، مً هىا جكهغ اإلاؿاواة بحن ضحاًا الاججاع بالبشغ الحاالث  جلٍغ

ـها ، (4)ي جلحم بهمبالعبُض مً خُث ألاغغاع الت هما أن ألامم اإلاخدضة طهبذ في حعٍغ

لالججاع بالبشغ ئلى اللىٌ:".....الغق أو مماعؾاث مشابهت للغق.."، وعلى هظا الىهج ؾاعث 

مت الاججاع بالبشغ،بعؼ الضٌو في  ـها لجٍغ مت أن ول منهما على خضا ٌعخبرو  حعٍغ  حٍغ

 البشغ مً الغبذ" أنها علىتها ضُاػ ًمىًٌشتروان معا في أوحه حشابه  بها، معترؾ صولُت

غض  Hirsi. وكض أزظ بهظا الدؿبِب في كػُت (5)"الاكخطاصًت لألػغاع ئعاصتهم غض

                                                             
(1) - Fabian Jaensch, Migrants and Refugees at Sea, Thesis Master in European Law, 

University Gent, Belgium, 2012, P 17. 

(2)- Efthymios Papastavridis, "Interception of human beings on the high seas: a 

contemporary analysis under international law", Syracuse Journal of International 

Law and Commerce, Vol 36, (2009), P 165. 

(3) Douglas Guilfoyle, Shipping Interdiction and the Law of the Sea, Cambridge 

University Press, September 2009, P 77. 

(4 - Efthymios Papastavridis,Op.Cit, P 173. 

(5) - Fabian Jaensch,Op.Cit, P 18. 
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 Pinto اللاض ي ، ؿلض طهبؤلاوؿان لحلىق  ألاوعوبُت اإلادىمت ؿطلذ ؿيها التيئًؿالُا 

de Albuquerque (1)الاججاع بالغكُمئلى اللٌى أن هىان حشابه بحن الاججاع بالبشغ و. 

 ، التي مً بُنهااإلاعاهضاث لخـؿحر ألاؾاؾُت اللىاعض الحؿبان في ألازظ ًخعحن ماه

 ؿُِىا اجـاكُت مً 1الـلغة  31 اإلااصة جىظو  ،اللىاعض جلً مً واخض هىؿ الـعالُت مبضأ

 و  هُت بدؿً اإلاعاهضة جـؿغ "أن: على، 1969لعام  اإلاعاهضاث للاهىن 
 
الظي  للمعنى وؿلا

 مطؿلح جـؿحر ُجب، ؿ"ٌعؿى أللـاقها غمً الؿُاق الخاص بمىغىعها والؼغع منها

 أخض هى مكاهغه بجمُع الغق  ئلؼاء، طلً أن ػغغه ًسضم الظي الىدى على العبىصًت

 . (2)الضولي للبداع أخض ؿغوعه، الظي ٌعض اللاهىن العام الضولي لللاهىن  اإلاشترهت ألاهضاؾ

 ثجار بالبشر ع  هرري  املاارري :ثمييز الا -2

باألشخاص الـلغة )أ( مً بغوجىوٌى مىع وكمع ومعاكبت الاججاع  3جػمىذ اإلااصة 

مت إلاياؿدت اإلاخدضة ألامم الجـاكُت اإلاىمل، (3)وبساضت اليؿاء وألاؾـاٌ  عبر اإلاىكمت الجٍغ

 الىؾىُت، حعٍغف الاججاع باألشخاص على الىدى الخالي:

الاججاع باألشخاص" ججىُض أشخاص أو هللهم أو جىلُلهم أو ئًىائهم "ًلطض بخعبحر "

 أو أشياٌ اللؿغ مً طلً ػحر أو اؾخعمالها أو اؾخلبالهم بىاؾؿت التهضًض باللىة أو

  أو اؾخػعاؾ، خالت اؾخؼالٌ أو الؿلؿت اؾخؼالٌ أو الخضاع أو الاخخُاٌ أو الازخؿاؾ

 لؼغع آزغ على شخظ ؾُؿغة له شخظ مىاؿلت لىُل مؼاًا أو مالُت مبالؽ جلليو  باعؿاء

 أشياٌ ؾاةغ أو الؼحر صعاعة اؾخؼالٌ أصوى، هدض َشمل الاؾخؼالٌ،و  .الاؾخؼالٌ

 الشبيهت اإلاماعؾاث أو الاؾتركاق الخضمت كؿغا، أو أو السخغة أو الجيس ي، الاؾخؼالٌ

ألاعػاء." وزالضت اللىٌ، ليي ًيىن الصخظ مظهبا باالججاع  هؼع أو الاؾخعباص أو بالغق،

 .(4)الؼغع هما ؾبم جـطُله في الخعٍغفبالبشغ ًجب جىاؿغ الـعل والىؾُلت و 

                                                             
(1) - Hirsi Jamaa and Others v. Italy, Application no. 27765/09, ECHR, Grand 

chamber, Judgment 23 February 2012. 

(2) - Efthymios Papastavridis,Op.Cit, P 164. 

ش  - (3) ش 15/11/2000اعخمض هظا البروجىوٌى بخاٍع ، وكض ضضكذ علُه 20/05/2003، وصزل خحز الىـاط بخاٍع

 .69، ج.ع. عضص 417-03الجؼاةغي بمىحب اإلاغؾىم الغةاس ي عكم 

(4) - Tom Obokata, Boat Migrants as the Victims of Human Trafficking: Exploring 

Key Obligations through Human Rights Based Approach, International refugee law 

series, Vol 7, 2016, P 147. 
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 تهٍغب الـلغة )أ( مً بغوجىوٌى مياؿدت 3وفي اإلالابل مً طلً جىظ اإلااصة 

مت إلاياؿدت اإلاخدضة ألامم الجـاكُت اإلاىمل، (1)والجى والبدغ البر ؾٍغم عً اإلاهاحٍغً  الجٍغ

ً" جضبحر"ًلطض بخعبحر " الىؾىُت، على أهه: عبر اإلاىكمت ٌ  تهٍغب اإلاهاحٍغ  ػحر الضزى

 ؿيها، الضاةمحن مً اإلالُمحن ٌعض ال أو له مىؾىا لِؿذ أزغي  صولت ئلى ما لصخظ اإلاشغوع

ٌ  أحل مً لت الحطى  ."أزغي  ماصًت مىـعت أو مالُت مىـعت على مباشغة ػحر أو مباشغة بؿٍغ

مت الاججاع بالبشغ  باإلالاعهت بحن الىطحن الؿابلحن جخطح حلُا الـغوق بحن حٍغ

ً مً خُث عىطغ اإلاىاؿلت ، ؿب ب اإلاهاحٍغ ب اللاهىوي الخعٍغف أن مً الغػموتهٍغ  لتهٍغ

ً  اإلاىاؿلت اعخباع ُمىًؿ اإلاىاؿلت، عىاضغ مً عىطغا ضغاخت ًخػمً ال اإلاهاحٍغ

" صولُىن  مهاحغون" النهاًت في هم اإلاهغبىن  إلاهاحغون، ؿاالخعٍغف غمً اؿتراض ي هعىطغ

 الضلُل ًىظوفي هظا الؿُاق ، (2)بمدؼ ئعاصتهم اإلاعخاصة ئكامتهم بلض حؼُحر ًلغعون 

عي مت اإلاىكمت عبر  ؤلاهماتي اإلاخدضة ألامم بغهامج لخىـُظ الدشَغ خىٌ اجـاكُت الجٍغ

ب بحن الخمُحز أؾاؽ ٌشيل العىطغ هظا أن على ابه اإلالحلت البروجىوىالثالىؾىُت و   تهٍغ

ً ىضح ،باألشخاص والاججاع اإلاهاحٍغ ً الؿىعي الخىلل أن ٍو  اإلاـهىم ًمحز للمهاحٍغ

 ٌ ت الحغهت على ًلىمالثاوي  اإلاـهىم أن خحن في ،ألاو  .(3)بهم اإلاخاحغ لألشخاص اللؿٍغ

ب على أؾاؽ الاؾخؼالٌ، ؿالعالكت  اإلاهغب بحن هما ًخم الخمُحز بحن الاججاع والتهٍغ

 وجيخهي ماصي، بملابل ػحر كاهىوي بشيل صولُت خضوص عبىع  حؿهُل على جلىم واإلاهاحٍغً

ٌ  بُنهما العالكت  الاججاع مماعس ي اإلاؿخلبلت، بِىما جخجه هُت الضولت ئلى اإلاهاحغ بضزى

 بحن العالكت ئط ئن مياؾب، لجني الاؾخلباٌ بلض في الطحُت اؾخؼالٌ ئلى باألشخاص

ً صاةما عبىع  عبىع  عىض جيخهي ال والطحُت اإلاخجغ الحضوص، هما ًخؿلب تهٍغب اإلاهاحٍغ

                                                             
م البر والبدغ والجى )بالحرمى(، اإلاىمل الجـاكُت ألامم اإلاخدضة  - (1) ً عً ؾٍغ ب اإلاهاحٍغ بغوجىوٌى مياؿدت تهٍغ

مت اإلاىك ، وضاصكذ علُه الجؼاةغ بمىحب 2000هىؿمبر  15مت عبر الىؾىُت، الظي اعخمض في إلاياؿدت الجٍغ

 .69، ج.ع. عضص 418-03اإلاغؾىم الغةاس ي عكم 

(2) - Abdelnaser S. Mohamed Ali, Smuggling of Migrants in International Law: A 

critical analysis of the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and 

Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised 

Crime, Thesis Doctor, University of Leicester, United Kingdom, 2014, P 31. 

(3) - Legislatives Guides for the Implementation of the United Nations Convention 

against Transnational Organised Crime and the Protocols thereto (United Nations 

2004) para 30.  
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 .(1)ص ؿُمىً أن ًيىن صولُا أو صازلُاخضوص صولُت أما الاججاع باألشخا

ً إلاعاملت عملُت جضاعُاث له الخمُحز هظا ً بؿببؿ ،اإلاهاحٍغ  الثاوي العىطٍغ

ً معاملت ًغجح الاججاع، حعٍغف في والثالث  هطحاًا بهم الاججاع ًخم الظًً اإلاهاحٍغ

ً خاالث اعخباع ًمىً الطضص هظا وفي ،ؤلاوؿان خلىق  الهتهاواث  ًخم الظًً اإلاهاحٍغ

 في ًدضر الظي لالججاع حُضا اهمىطح الخاًلىضًت ألاؾمان ضُض ضىاعت في اؾخؼاللهم

ً أن ئزباث ًمىً خُث .البدغ  ما ئطا أو العملُت هظه في ًسضعىن  أو ًىغهىن  اإلاهاحٍغ

 اللاهىن  أن في الاعتراؾ هظا هخاةج ئخضي وجخمثل، الاؾخؼالٌ أو اإلاعاملت ؾىء مً عاهىا

 خلىق  كاهىن  مثل الضولي، اللاهىن  ؿغوع مً وػحره بالبشغ باالججاع اإلاخعلم الضولي

ٌ  على واضحت التزاماث ًػع ؤلاوؿان،  وان ئطا طلً، معو  الطحاًا، هإالء لحماًت الضو

 لضي ؾُـعلىهه ما بطضق ٌعغؿىن  أو العملُت هظه في اإلاشاعهت في عاػبىن  اإلاهاحغون

ٌ  ؿان وضىلهم، ً حعُنهم كض الضو  الهجغة ولىاةذ كىاهحن ببؿاؾت اهتهيىا مهغبحن همهاحٍغ

ٌ  طلً ٌصجع كضو  ،الىؾىُت م عً ؤلاهـاط ئحغاءاث جىـُظ على الضو  الاعخلاٌ ؾٍغ

 .(2)ؤلاوؿاهُت خلىكهم خماًت مً بضال والترخُل، والاخخجاػ

 اإلاهاحغون ًدخاج لضؿ ألاؿعاٌ، هظه بحن ضاعم بشيل الخمُحز ًيبغيػحر أهه ال 

 يلخاؿ ،الحاالث مً العضًض في بهم اإلاخجغ لطحاًال هـؿها اإلالغعة الحماًت ئلى اإلاهغبىن 

مت بمعاملت الضولي اللاهىن  بمىحب اإلاؿاواة كضم على جخمخعان الـئخحن  مع جخماش ى هٍغ

ب بحن الـاضلت الخؿىؽ أن هما ،ؤلاوؿان خلىق  معاًحر  في واضحت ػحر والاججاع التهٍغ

 ٌلمثاا ؾبُل ؿعلى. مخطلت ؾلؿلت في اإلاـهىمحن هال خضازلً لضؿ ،ألاخُان مً هثحر

 كض لمعىًُُا لمهاحغًًا أن بمعىى ،اججاع عملُت ًتابض لخهغًبا نًىى أن ًمىً

 ؿلخهمامى صون  لًط بعض ؾخؼاللهما ًخم لىًو ،مىخكمت ػُغ خلتع ؿيوىن ًشخغ

 حعظًب ألؿعاٌ أًػا اإلاهغبىن  ألاشخاص ٍخعغع، و عملهم ثحهاو لىئ ضىلهمو صبمجغ

 وؾىء وؤلاعهاق والجؿضي الجيس ي العىف طلً في بما مهُىت، أو ئوؿاهُت ال معاملت أو

 .(3)عخلتهم زالٌ خُاتهم ًـلضوا وختى الخؼظًت،

                                                             
(1) - Tom Obokata, Boat Migrants as the Victims of Human Trafficking: Exploring 

Key Obligations through Human Rights Based Approach, Op.Cit, P 148. 

(2) - Ibid. 

(3) - Tom Obokata, Smuggling of Human Beings from a Human Rights Perspective: 

= 
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هما أن عىطغ اإلاىاؿلت ًثحر الىثحر مً اللبـ في جىُُف جلً ألاؿعاٌ، ؿـي بعؼ 

ب حنالحاالث ًيىن هظا العىطغ ػحر كاصع على الخمُحز ب ً تهٍغ  والاججاع اإلاهاحٍغ

ً مىاؿلت أن هى طلً في والؿبب ،باألشخاص  بعؼ في جخأزغ أن ًمىً اإلاهغبحن اإلاهاحٍغ

ٌ  مً( أ) 3 اإلااصة في ئلُه اإلاشاع باللؿغ ألاخُان ، هما في خالت مىاؿلت الاججاع بغوجىوى

الصخظ على الهجغة ػحر الشغعُت جدذ غؼـ الكغوؾ الاكخطاصًت هغوبا مً الـلغ 

والبؿالت في بلضه ألاضلي، ؿهىا ًمىً اعخباع هظا الػؼـ الاكخطاصي هعىطغ مً عىاضغ 

مً بغوجىوٌى الاججاع  3صة لصخظ في مىغع الػعف التي أشاعث ئلُه اإلااؤلاهغاه ًػع ا

 ؿلـ ٌشمل ال ؤلاهغاه أنزطىضا وأن هظا البروجىوٌى كض خضص على ، (1)بالبشغ

 مىكف اؾخؼالٌ ئؾاءة أو الؿلؿت اؾخسضام ئؾاءة أًػا ولىً اللىة اؾخسضام

 ًىً لم ئطا غعف مىكف قهىع  ئلى الـلغ ًإصي أن ًمىً الحالت هظه ـي، ؿالػعف

ب، ئلى اللجىء ؾىي  زُاع أي اإلاهاحغ أمام  مً الـعل ًطبذ الحالت هظه وفي التهٍغ

ًهما أن ؾبل هغوب  .(2)التهٍغب ولِـ الاججاع حن اإلاهاحٍغ ججعلهم أهثر غعـا،  البدٍغ

 مىكىع  مً ؾُما ال والتهٍغب، الاججاع بحن الخمُحز ًيىن  أن ًيبغي الكغوؾ هظهووؿلا ل

 حمُع خماًتهى للضٌو  الغةِس ي الشاػل ألن ،مً صون حضوي  ؤلاوؿان خلىق 

 .اللػاةُت لىالًاتها الخاغعحن ألاشخاص

ب  3هما أهه وبالغحىع ئلى الخعٍغف الظي حاءث به اإلااصة  مً بغوجىوىٌ كمع تهٍغ

ً، هجضها جىظ على أن: "....جضبحر الضزٌى لصخظ ما..."، ؿلض ًيىن طلً  اإلاهاحٍغ

أو ضحُت لالججاع بالبشغ، وهظا ما طهبذ ئلى جأهُضه  اػحر شغعي أو الحئ االصخظ مهاحغ 

غها لعام   أخض هى الضولُت الحضوص ، بلىلها أن عبىع 2010اإلاىكمت الضولُت للهجغة في جلٍغ

ت أشياٌ الهجغة  وتهٍغب البشغ ججاعة ضحاًا وهظلً عزطت بضون  العمل وهظلً الؿٍغ

ً، وأهضث على أهه ًمىً حعٍغف الهجغة ػحر الشغعُت بدؿب وحهت  هكغ الضولت اإلاهاحٍغ

ب ، (3)اإلاطضعة أو اإلاؿخلبلت هظا ألامغ ًضؿعىا ئلى اللىٌ أهه ئطا وان بغوجىوىٌ كمع تهٍغ

=                                                             
Obligations of Non-State and State Actors under International Human Rights Law, 

International Journal of Refugee Law, Vol 17, 2005, P 399. 

( 1 )- Jacqueline Bhabha, Human Smuggling, Migration and Human Rights, the 

International Council on Human Rights Policy, 2005,P 27.  

(2)  - Abdelnaser S. Mohamed Ali, Op.Cit, P 34. 

( 3 ) - Etat De La Migration Dans Le Monde     , L’avenir Des Migrations: 

Renforcer Les Capacités Face Aux Changements, OIM, 2010, P. 29. 
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ً كض وغع أؾاؾا إلاياؿدت الهجغة ػحر الشغعُت، ؿُمىً ئعماٌ هظا البروجىوىٌ  اإلاهاحٍغ

ت ألامم اإلاخدضة للاهىن البداع، وبغوجىوىٌ مياؿدت الاججاع باإلغاؿت ئلى اجـاكُ

 باألشخاص، هأؾاؽ كاهىوي إلاياؿدت الاججاع بالبشغ عبر البدغ.

(، ؿبالغػم مً 2015) 2240وكض أهض مجلـ ألامً هظا ألامغ بمىحب كغاعه عكم 

ب جأهُضه على أن ول مً اجـاكُت ألامم اإلاخدضة للاهىن البداع وبغوجىوٌى مياؿدت ت هٍغ

ب  م البر والبدغ والجى هما الطيان الضولُان الغةِؿُان إلاياؿدت تهٍغ ً عً ؾٍغ اإلاهاحٍغ

ً، وأن بغوجىوٌى مىع الاججاع باألشخاص هى الطً الضولي ا لغةِس ي إلاياؿدت اإلاهاحٍغ

ً ، (1)الاججاع باألشخاص ب اإلاهاحٍغ ئال أهه وخض بُنهما ؿُما ًخعلم باحغاءاث مياؿدت تهٍغ

مً مىؿىكه على أهه:  7في الـلغة والاججاع بالبشغ عبر الؿىاخل اللُبُت، وطلً بلىله 

ً والاججاع بالبشغ، وهي " ب اإلاهاحٍغ ....للضٌو ألاعػاء اإلاىسغؾت في حهىص مياؿدت تهٍغ

م مىك ماث ئكلُمُت، بأن جـدش في أعالي البدغ كبالت جخطغؾ بطـتها الىؾىُت أو عً ؾٍغ

ب  الؿاخل اللُبي اإلاغاهب التي جيىن لضيها أؾباب معلىلت لالشدباه في اؾخسضامها لتهٍغ

ً أو الاججاع بالبشغ اهؿالكا مً لُبُا، بشغؽ أن حؿعى هظه الضولت وبدؿً هُت  اإلاهاحٍغ

اعؾت الؿلؿت لشغوع في ممالحطٌى على مىاؿلت الضولت التي ًغؿع اإلاغهب علمها كبل ا

 .(2)"اإلادضصة بهظه الـلغة

وزالضت اللٌى أن ول مً اجـاكُت ألامم اإلاخدضة للاهىن البداع، وبغوجىوىٌ 

ً، وبغوجىوٌى كمع الاججاع باألشخاص، ٌشىالن معا ؤلاؾاع  مياؿدت تهٍغب اإلاهاحٍغ

 اللاهىوي إلاياؿدت الاججاع بالبشغ في البدغ. 

 بقمع الاثجار بالبشر في البحر.لتزامات الدول ثاهيا: ا

مت الاججاع بالبشغ  مً مً ألاؿعاٌ التي جىتهً خلىق ؤلاوؿان، وأن  اإلاإهض أن حٍغ

، وأن  كىاعض اللاهىن الضولي لحلىق ؤلاوؿان في مجملها كىاعض أمغة جلتزم بها الضٌو

مت وىنها عبر وؾىُت أي طاث ؾابع صولي، جـغع على الضٌو مؿإولُت  ؾبُعت هظه الجٍغ

                                                             
ش 2015)2240( مً صًباحت كغاع مجلـ ألامً عكم 4، 3عاحع الـلغجحن ) - (1) أهخىبغ  9(، الظي أضضعه بخاٍع

 .S/RES/2240 (2015) - ، الىزُلت: 2015

 (.2015)2240( مً مىؿىق كغاع مجلـ ألامً عكم 7عاحع الـلغة ) - (2)
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لظلً ؾيخؿغق أوال للىالًت اللاهىهُت للضٌو وجدضًض ئحغاءاث اإلاياؿدت في  مياؿدتها؛

 البدغ، وهخيلم ؿُما بعض على الالتزام بػمان خلىق ضحاًا الاججاع بالبشغ في البدغ.

 الوالية القاهوهية للدول: -1

حعخبر الؿُاصة اللاهىهُت للضٌو معُاع أؾاس ي لخدضًض خلىق وواحباث الضٌو في  

مجاٌ خماًت خلىق ؤلاوؿان بطـت عامت، وخلىق ضحاًا الاججاع بالبشغ بشيل زاص، 

ت  لطض بالىالًت اللاهىهُت جدضًض الازخطاص ؤلاكلُمي للضٌو على اإلاؿاخاث البدٍغ ٍو

التي جدضر ؿيها أوشؿت الاججاع بالبشغ، طلً أن الؿُاق البدغي ٌشمل مجمىعاث 

ػؿلع اللاهىن الضولي مسخلـت مً اإلاىاؾم جسخلف ؿيها خلىق ووا ، ٍو حباث الضٌو

بمهمت جلؿُم  -(UNCLOS) 1982اجـاكُت ألامم اإلاخدضة للاهىن البداع لعام  –للبداع 

ت ئلى اإلاُاه الضازلُت، واإلاُاه ؤلاكلُمُت، واإلاىؿلت اإلاخازمت، وأعالي البداع،  اإلاُاه البدٍغ

 إلادت ًلي ؿُما، و البدغ مً ألاحؼاء هظه مً ول في ًىؿبم مسخلفوهىان هكام كاهىوي 

ت اإلاىاؾم عً مىحؼة  بمياؿدت الاججاع بالبشغ. اإلاخعللت الضولُت والالتزاماث البدٍغ

 املياه الداخلية: -1-1

 الؿاخلُت، للضولت ألاعض ي ؤلاكلُم على اإلاؿبم اللاهىوي للىكام الضازلُت اإلاُاه جسػع 

 لها ٌعىص خُث شغؽ، أو كُض بضون  مؿللت ؾُاصة البدغي  اٌلمجا هظا جماعؽ على التي

 اللاهىن  لجىت في حعلُم حاء وكض الضازلُت، إلاُاهها الىكام اللاهىوي جدضًض خم وخضها

لت التي  الضولي أن الضٌو الؿاخلُت جماعؽ ؾُاصتها في مُاهها الضازلُت بىــ الؿٍغ

 للضولت اللػاةُت الىالًت في هؼاع ًىحض الو ، (1)بها ؾُاصتها على ئكلُمها ألاعض ي جماعؽ

اعة ، ئط ًمىً للضولت الؿاخلُتكلُلت اؾخثىاءاث مع اإلاُاه هظه في الؿاخلُت  الؿـً ٍػ

، هما ًمىنها اجساط حمُع ؤلاحغاءاث الحضوص مغاكبت كىاعض مُجؿبو  ،جـخِشهاو  ألاحىبُت

 الالتزاماث عً الىكغ بؼؼ الخاضت، للىاهُنها وؿلا ؿُما ًخعلم بمياؿدت الاججاع بالبشغ

 .(2)ؤلاوؿان بدلىق  خعللتاإلا الضولُت

                                                             
ت مً مىكىع اللاهىن الضولي، حامعت خؿً الخؿابي، خلىق الضولت  - (1) الؿاخلُت في خماًت خضوصها البدٍغ

 .6، ص.2012ت للعلىم ألامىُت، ماعؽ هاًف العغبُ

(2) - Fabian Jaensch, Op.Cit, P 8. 
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 املياه إلاقليمية: -1-2

حؼء مً البداع مالضم لشىاؾئ  على أهه ٌعغؾ البدغ ؤلاكلُمي أو اإلاُاه ؤلاكلُمُت

 إلكلُمها البري ومُاهها الضازلُت، أو بمعنى آزغ هى عباعة عً عكعت 
 
أحي جالُا الضولت، ٍو

ت واإلاىؿلت اإلاخازمت مً مً حهمً البداع جىدطغ بحن اإلاُاه الضازلُت وشاؾئ الضولت 

ػحر أن  ،بدلىق ؾُاصًت واملت اإلاىؿلت هظه في الؿاخلُت الضولت جخمخعو  .(1)حهت أزغي 

 - اللُض هظا باؾخثىاء - الؿاخلُت وللضولت ،"البريء اإلاغوع" بىكام ملُضة هظه الؿُاصة

 مإزغا للىالًت الىاؾع الىؿاق هظا جـاكم وكض ،اللػاةُت والًتها مماعؾت في اليامل الحم

 هي البداع وأعالي ؤلاكلُمي البدغ بحن الحضوصؿ (2)،الشغؾت مجاٌ في كىي  ههج ئجباع مع

 اللاهىن  ألخيام اللػاتي واإلاجاٌ الؿاخلُت للضولت اللػاتي اإلاجاٌ بحن الـاضل الخـ

 .البداع أعالي في للضولت اللػاةُت الىالًت ػُاب في جىؿبم التي للبداع الضولي

 جضابحر أي جماعؽ أن الؿاخلُت للضولت ًجىػ  الواؾدىاصا إلابضأ خم اإلاغوع البريء، 

طلً صون  ئلى حؿعى واهذ ئطا ،هامغوع  مىع أو الؿـً مغاكبت طلً في بما كػاةُت،

عخبر اإلاغوع غاعا بؿلم الضولت الؿاخلُت ئطا وان  ؤلازالٌ بؿلم وأمً الضولت الؿاخلُت، َو

أي ؾلعت أو عملت أو شخظ زالؿا للىاهُنها وأهكمتها يهضؾ ئلى جدمُل أو ئهؼاٌ 

بُت أو اإلاخعللت بالهجغة أو الص وبالغػم مً أن الىالًت الجىاةُت ، (3)حتالجمغهُت أو الػٍغ

على قهغ الؿـُىت لضولت العلم، ئال أن هظا ال ًمىع الضولت الؿاخلُت مً مماعؾت والًتها 

مت الاججاع اللػاةُت مً أحل جىكُف أي شخظ أو ئحغاء  جدلُم بطضص اعجياب حٍغ

، (4)لؿاخلُتباألشخاص، متى واهذ جلً الؿـُىت مىحىصة في اإلاُاه ؤلاكلُمُت للضولت ا

مت الاججاع بالبشغ ًمىً اعخباعها مً الجغاةم التي جمـ بالىكام الؿلُم  ؿباليؿبت لجٍغ

لؿاخلُت ملؼمت في للبدغ ؤلاكلُمي، التي جمخض عىاكبها للضولت الؿاخلُت، ػحر أن الضولت ا

متهظه الحالت بازباع وئزؿاع صولت العلم كبل اج  .(5)ساط ئحغاءاث الخطضي لهظه الجٍغ

                                                             
 .135، ص 1998 ئبغاهُم مدمض الضػمت: اللاهىن الضولى الجضًض للبداع، صاع النهػت العغبُت، اللاهغة، - (1)

(2) - Philippe Vincent, Droit de la Mer , larcier,)      , P.47. 

 .(UNCLOS)مً اجـاكُت  19)ػ( اإلااصة  2عاحع الـلغة  - (3)

 .(UNCLOS)مً اجـاكُت  27عاحع اإلااصة  - (4)

(5) - Rebecca Surtees, Trapped at Sea. Using the Legal and Regulatory Framework 

to Prevent and Combat the Trafficking of Seafarers and Fishers, Groningen Journal 

of International Law, vol 1(2), 2013, P 113. 
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 الجىاةُت اللػاةُت الىالًت جماعؽ أنواؾدىاصا إلاا ؾبم طهغه ًمىً للضولت الؿاخلُت 

مُاهها ؤلاكلُمُت، وزحر مثاٌ على  في الاججاع خالت جدضًض جم ئطا أحىبُت ؾـُىت متن على

 لهاؿلض طهبذ اإلادىمت الـغوؿُت ئلى اللىٌ أن  Mc Rubyطلً كػُت الؿـُىت 

مت مً احؼء   ألن ؛اازخطاض  .(1)لـغوؿا ؤلاكلُمُت اإلاُاه في اعجىب الجٍغ

ت عىاضغ مً هام هعىطغ البريء اإلاغوع في والحم . العلم ضولتل ملغع  اإلاالخت خٍغ

، وهظا ما ًىؿبم على الؿـً البريء اإلاغوع خم لها لِـ لها علم اللظلً ؿالؿـً التي 

ً بالبشغ ؿؼالبا ما جبدغ  واللىاعب التي ٌؿخسضمها اإلاهاحغون ػحر الشغعُحن واإلاخاحٍغ

ً ػحر الشغعُحن جغخُل ًجعل أهه هى العلم عؿع عضم أؾباب أخضصون علم، و   اإلاهاحٍغ

 هثحر وفي ، هما أههالعلم اؾخسضام عضم ؾىعا ًسخاعون ظلًل أضعب، ألاضلي بلضهم ئلى

 وال ،لإلبداع ضالحت ػحر ؿهي ألامً معاًحر أصوى الؿـًجلً  حؿخىفي ال ألاخُان، مً

مىً ،البريء اإلاغوع خم على حعخمض أن الؿـً لهظه ًمىً  الؿـً هظه وكف ٍو

ٌ عىض  وجـخِشها ، ومً زمت جماعؽ الضولت الؿاخلُت للضولت ؤلاكلُمي البدغ ئلى الضزى

ً لضيها، وجيىن ملؼمت بخىؿحر  ً بالبشغ اإلادخجٍؼ الؿاخلُت والًتها اللاهىهُت على اإلاخاحٍغ

ٌ  على ًجب الؼغع ولهظا ،ؤلاكلُمي البدغ فيللطحاًا  الحماًت  حؿمذ أن الؿاخلُت الضو

 .(2)الحماًت ئلىًدخاحىن  الظًً ألاشخاصهإالء  بجزوٌ

 املىطقة املتاخمة:  -1-3

اإلاىؿلت الاكخطاصًت الخالطت، وأن هال  مً حؼءا اإلاخازمت اإلاىؿلت حعخبر 

ت ؿيها جؿبم التي البداع أعالي اإلاىؿلخحن هما حؼء مً مىؿلت ، وهلاعضة اإلاالخت خٍغ

هظه  أن ػحر، اإلاخازمت اإلاىؿلت فياإلاؿللت  بالؿُاصة الؿاخلُت الضولت جخمخع العامت 

                                                             
التي جدمل علم الباهماؽ، مبدغة  Ruby Mc، ؿعىضما واهذ الؿـُىت 1994حعىص وكاتع هظه اللػُت ئلى عام  - (1)

ً زلؿت ) حؿعت مً ػاها وواخض مً  10وحىص كبالت الؿىاخل البرحؼالُت، اهدشف ؾاكمها  أشخاص مؿاؿٍغ

اليامحرون(، ولخجىب ئعاصتهم ئلى ػاها أكضم الؿاكم على كخلهم باؾخثىاء أخضهم جمىً مً الهغب والازخباء 

مت،  بالؿـُىت، وعىض مغوعها باإلاُاه ؤلاكلُمُت الـغوؿُت حؿلل هظا اإلاؿاؿغ وأبلؽ الشغؾت الـغوؿُت عً جلً الجٍغ

 كامذ الؿلؿاث الـغوؿُت بخىكُف الؿـُىت ومداهمت ؾاكمها. إلاٍؼض مً الخـاضُل خٌى هظه اللػُت ًغاحع:أًً 

- Ibid, P 114.  

(2) - Ruth Weinzierl & Urszula Lisson, Border Management and Human Rights: A 

study of EU Law and the Law of the Sea, German Institute for Human Rights, 

October 2007, P 34. 
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اللاعضة لِؿذ على ئؾالكها، ؿلض جم الاجـاق على ؤلابلاء على هاجحن اإلاىؿلخحن في 

اللاهىن الضولي للبداع، هكغا ليىن ليل منهما مؿاختها الخاضت بها ووقاةـها الخاضت بها 

(، التي 1) 33كض جأهض هظا الحىم باليؿبت للمىؿلت اإلاخازمت بمىحب اإلااصة و (1)هظلً.

الؿاخلُت في مىؿلتها اإلاخازمت، أن جماعؽ الؿُؿغة الالػمت إلاىع زغق  أهضث أن للضولت

بُت أو اإلاخعللت بالهجغة أو الصحت صازل ئكلُمها أو  كىاهُنها وأهكمتها الجمغهُت أو الػٍغ

واؾدىاصا للىظ الؿابم  .(2)لىاهحن وألاهكمتبدغها ؤلاكلُمي، ومعاكبت أي زغق لخلً ال

كىاهُنها الىؾىُت ختى زاعج ئكلُمها، ػحر أن هظه الؿلؿت ؿللضولت الؿاخلُت أن جؿبم 

 مدطىعة بمىع الخعضًاث التي جدضر في اإلاىؿلت اإلاخازمت ؿلـ.

 أعالي البحار: -1-4

ت اإلاالخت في ، وكض الضولي للاهىن ل تعامال بصاباإلا مً البداع أعالي ٌعخبر مبضأ خٍغ

 أنٍلطض بهظا اإلابضأ و ، UNCLOS(3)جأهض هظا اإلابضأ في هطىص اجـاكُت كاهىن البداع 

، وأن ًيىن هظا الحم البداع أعالي في علمها جغؿع التي الؿـً ئبداع في الحم صولت ليل

 مً صولت ول عاجم علىمخاح لجمُع الضٌو على كضم اإلاؿاواة، وفي ملابل هظا الحم ًلع 

 ٌ ، علمها جغؿع التي الؿـً على والؿُؿغة اللػاةُت الىالًت مماعؾت واحب ،العلم صو

لطض بالتزاماث صولت العلم في اللاهىن الضولي، حمُع الالتزاماث التي جـغغها  ٍو

اإلاعاهضاث التي ضضكذ عليها الضولت، ؿاطا ضضكذ الضولت على بغوجىوٌى مياؿدت 

مت التي جدض ر على قهغ الؿـً التي الاججاع بالبشغ، ؿهي ملؼمت بمياؿدت هظه الجٍغ

 صولت ؾـُىت على اللػاةُت الىالًت جماعؽ أن صولت ألي ًجىػ  ال ومً زم، (4)جدمل علمها

اعة الؿـًاإلا هدم ،عُىتم قغوؾ في ئال أزغي  هظا  أن ػحر .(5)ؿاعصة الحثِثت، وخم ٍػ

مً زم ال ًمىً الخمؿً بهظا الحم و  علمها، جغؿع التي الؿـً على ئال ؿبماإلابضأ ال ً

ً بالبشغ.   باليؿبت للؿـً واللىاعب التي ٌؿخسضمها اإلاخاحٍغ
                                                             

 الجـاكُت  - (1)
 
مـُض مدمىص شهاب، اللاهىن الضولي العام، اإلاجاٌ الضولي، )اللاهىن الضولي الجضًض للبداع وؿلا

 .54. ، ص1996(، صاع النهػت العغبُت، اللاهغة، 1982ألامم اإلاخدضة للاهىن البداع عام 

 UNCLOS( مً اجـاكُت 1)33عاحع هظ اإلااصة  - (2)

 UNCLOS( مً اجـاكُت 90،92، 87عاحع اإلاىاص ) - (3)

(4) - Rebecca Surtees, Op.Cit, P 110. 

(5) - Barbara Miltner, Irregular Maritime Migration: Refugee Protection Issues in 

Rescue and Interception, Fordham International Law Journal, Vol 30, 2006, P.104. 
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ًخلخظ خم اإلاؿاعصة الحثِثت، في الاعتراؾ لؿلؿاث للضولت الؿاخلُت اإلاسخطت 

إلاىاؾم بخعلب أي ؾـُىت أحىبُت ٌعخلض أنها اهتهىذ كىاهحن وأهكمت جلً الضولت في أخض ا

ت الخاغعت  على أن ًيخهي الخعلب بضزٌى الؿـُىت مدل اإلاؿاعصة ئلى ، (1)لىالًتهاالبدٍغ

واؾدىاصا إلاا ؾبم ، (2)ا، أو البدغ ؤلاكلُمي لضولت أزغي البدغ ؤلاكلُمي للضولت التي جيخمي ئليه

طهغه ًجىػ للضولت الؿاخلُت الخمؿً بهظا الحم في مىاحهت الؿـً التي جداٌو الضزٌى 

شغ، ومً زم الهغوب اهحن الضولت اإلاخعللت بمياؿدت الاججاع بالبللبدغ ؤلاكلُمي واهتهان كى 

وفي خالت اللبؼ على الؿـُىت ًخم اخخجاػها ومغاؿلتها ألخض مىاوئ ، (3)ألعالي البداع

ً بالبشغالضولت الؿاخلُت اللاةمت باإلاؿاعصة، جمهُضا إلا  .(4)لاغاة ألاشخاص اإلاخاحٍغ

اعة، ؿلض أحاػث ا جـاكُت ألامم اإلاخدضة للاهىن البداع، أما ؿُما ًخعلم بدم الٍؼ

ت في مىؿلت أعالي البداع وجـلضها ئطا ما  اعة الؿـً ألاحىبُت الخجاٍع للؿـً الحغبُت بٍؼ

وكض ، (5)ب جلً الؿـُىت ألعماٌ ػحر مشغوعتجىاؿغث أؾباب معلىلت لالشدباه باعجيا

وهى العمل  )ب( خالت عمل الؿـُىت في ججاعة الغكُم، 1الـلغة  110أوعصث اإلااصة 

الخللُضي الظي لم ٌعض له وحىص، هظا ألامغ أصي ئلى ؾغح حؿاٌؤ خٌى مضي اعخباع 

مت ججاعة الغق، ػحر أن هظا  ً هطىع معاضغة لجٍغ ب اإلاهاحٍغ الاججاع بالبشغ وتهٍغ

ؤلاشياٌ لم ٌعض عاةم في مجاٌ مياؿدت الهجغة ػحر الشغعُت والاججاع بالبشغ في البدغ، 

عملُاث جلىم بها ؾـً صون علم، وهي الحالت التي أحاػث ؿيها طلً أن معكم جلً ال

اعة جلً الؿـً وج1الـلغة  110اإلااصة  ىكُـها ومماعؾت والًتها )ص(، للؿـً الحغبُت بٍؼ

ً على أعماٌ ، (6)اللػاةُت ب اإلاهاحٍغ هما أهه ًمىً ئعماٌ بغوجىوٌى بالحرمى اإلاخعلم بتهٍغ

ً عً أعماٌ الاججاع بالبشغ، ؿلض أهض خم اعتراع ال ؿـً الػالعت في تهٍغب اإلاهاحٍغ

م البدغ والتي ال جدمل أي حيؿُت، وأحاػ للؿـً الحغبُت اعخالء جلً الؿـً  ؾٍغ

                                                             
، عؾالت صهخىعاه، 1982لعمامغي عطاص، ألاخيام الخىؿُلُت الجـاكُت ألامم اإلاخدضة للاهىن البداع لؿىت  - (1)

 .273، ص. 2014حامعت جحزي وػو، 

 UNCLOS(، مً اجـاكُت 3( الـلغة )111عاحع اإلااصة ) - (2)

(3) - Fabian Jaensch, Op.Cit, P.16. 

 UNCLOSجـاكُت ( مً ا7( الـلغة )111عاحع اإلااصة ) - (4)

 UNCLOS( مً اجـاكُت 1( الـلغة )110عاحع اإلااصة ) - (5)

 UNCLOS)ص( مً اجـاكُت  1( الـلغة 110عاحع اإلااصة ) - (6)
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وجـخِشها، وئطا عثر على صلُل ًثبذ الشبهت، جماعؽ الضولت اللاةمت باالعتراع والًتها 

ما خضر عىضما هظا و  ،(1)ة وؿلا للاهىنها الضازلي والضولياللاهىهُت على الؿـُىت اإلادخجؼ 

ش  ت ؤلاؾباهُت بخاٍع ل  2كامذ البدٍغ ، باعتراع كاعب الياًان الظي وان على 2006أؿٍغ

مهاحغ ػحر شغعي كبالت حؼع الىىاعي، وكض أكغث اإلادىمت العلُا ؤلاؾباهُت  36مخىه 

 .(2)ت وىن اللاعب لم جىً له أي حيؿُتبأخلُتها في الىالًت اللاهىهُ

(، كض 2015) 2240ىص، ئلى أن كغاع مجلـ ألامً عكم وججضع ؤلاشاعة في هظا الخط

ً والاججاع  ب اإلاهاحٍغ ش ضضوعه، للضٌو اإلاهخمت بمياؿدت تهٍغ أطن وإلاضة ؾىت مً جاٍع

بالبشغ، بأن جـدش في أعالي البداع كبالت الؿاخل اللُبي اإلاغاهب التي جيىن لضيها أؾباب 

ً أو  ب اإلاهاحٍغ الاججاع بالبشغ اهؿالكا مً لُبُا، معلىلت لالشدباه في اؾخسضامها لتهٍغ

 .(3)البشغ وأن جلىم بحجؼ جلً اإلاغاهب التي ًثبذ اؾخسضامها في تهٍغب

 حقوق ضحايا الاثجار بالبشر: -2

مً بغوجىوٌى مياؿدت الاججاع باألشخاص على غغوعة  2الـلغة  2جىظ اإلااصة  

اخترام خلىكهم ضتهم مع جىؿحر الحماًت الياؿُت لطحاًا الاججاع بالبشغ ومؿاع

مً بغوجىوىٌ مػمىن هظه الحماًت  7و 6وبالغػم مً جـطُل اإلااصجحن ، (4)ؤلاوؿاهُت

وهؿاكها، ئال أن الالتزام بخدلُم جلً الحماًت مً الىاخُت العملُت ًبضو غعُف، ألامغ 

 الضولي اللاهىن بـغوع  بالبشغ باالججاع اإلاعني الضولي اللاهىن  ٌؿخىمل أن ٌؿخلؼمالظي 

ٌ  مً 2 اإلااصة أهضاؾ لخدلُم ألازغي  واللاهىن الضولي  ،وامل بشيل الاججاع بغوجىوى

للبداع واللاهىن الضولي لحلىق ؤلاوؿان واللاهىن الضولي لالحئحن، هظا ألامغ ًضؿعىا ئلى 

 خماًت اعخباع ًجب خُث ضلت طي ػحر ًطبذ والتهٍغب الاججاع بحن الخمُحزاللٌى أن 

 عً الىكغ بطغؾ ألاهمُت مً اللضع هــ على ؤلاوؿان خلىق  اهتهاواث ضحاًا حمُع

                                                             
 2000مً بغوجىوٌى بالحرمى  7( الـلغة8عاحع اإلااصة ) - (1)

(2) - Kiara Neri, Le Droit International face aux nouveaux défis de L’immigration 

clandestine en mer, Revue québécoise de droit international (2013), P 129. 

ش 2015)2240( مً مىؿىق كغاع مجلـ ألامً عكم 8، 7عاحع الـلغجحن ) - (3) أهخىبغ  9(، الظي أضضعه بخاٍع

  .S/RES/2240 (2015)، في الىزُلت:2015

 بغوجىوٌى ؿمع الاججاع باألشخاص. ، م2ًمً اإلااصة  2عاحع الـلغة  - (4)
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ً ػحر  أو  بهم الاججاع جم هأشخاص مغهؼهم  .(1)شغعُحنمهاحٍغ

ب والاججاع بالبشغ عبر البدغ مً الجاهب ؤلاوؿاوي  مباشغ أزغ أهمئن  لكاهغحي التهٍغ

 بأن أؿُض وكض. ألاوشؿت لهظه هدُجت اإلاخىبضة وؤلاضاباث الىؿُاث مً الهاةل العضص هى

ٌ  علىشخظ جىؿىا  18567 عً ًلل ال ما ت الحضوص ؾى  عامي بحن ألاوعوبُت البدٍغ

ً بأن أؿُض هما. 2012و 1988  ٌعاهىن  ما هثحراضحاًا الاججاع بالبشغ و  اإلاهغبحن اإلاهاحٍغ

، عخلتهم أزىاء الجيس ي والاعخضاء الخعظًب خاالث طلً في بما شضًضة هـؿُت خاالث مً

 ٌؿمى ما في العبىع  أو ألاضلي بلضهم ئلى اإلادخمل الؿغص ئلىوأنهم ًػؿغون في ألازحر 

 أو اإلاعاملت غغوب مً وػحره للخعظًب ًخعغغىن  كض خُث ،"الىعاء ئلى العىصة عملُاث"

وؾيخعغع لبعؼ الحلىق اإلالغعة كاهىها  .(2)اإلاهُىت أوالالئوؿاهُت  أو اللاؾُت العلىبت

التي حعالج الاهتهاواث اإلاظوىعة، والحم في الحُاة والظي ًلابله واحب ؤلاهلاط البدغي، 

ت، والحم في عضم اإلاخابعاث الجؼاةُت.  والحم في عضم ؤلاعاصة اللؿٍغ

 الحق في الحياة. -2-1

ً البشغ حمُع مثلًخمخع ضحاًا الاججاع بالبشغ   هبحر عضص كبل مً بالحماًت ،آلازٍغ

 ؤلاعالن أكغ الضولي، الطعُض علىؿ ،ؤلاوؿان لحلىق  وؤلاكلُمُت الضولُت الطيىن مً

 اإلاعاملت أو الخعظًب وخكغ ،الؿالمت الصخطُتو  الحُاة في الحم ؤلاوؿان لحلىق  العالمي

 الخاص الضولي العهض وكض جم جأهُض هظه الحلىق في، (3)اإلاهُىت أو الالئوؿاهُت أو اللاؾُت

أما على الطعُض ؤلاكلُمي، ؿلض أهضث ، (4)1966لعام  والؿُاؾُت اإلاضهُت بالحلىق 

، على خم ول شخظ في الحُاة، وأال ًجىػ 1950الاجـاكُت ألاوعبُت لحلىق ؤلاوؿان لعام 

هظه  .(5)ب وال لعلىباث أو معامالث ػحر ئوؿاهُت أو مهُىتًأي ئوؿان للخعظئزػاع 

                                                             
(1) - Tom Obokata, Boat Migrants as the Victims of Human Trafficking: Exploring 

Key Obligations through Human Rights Based Approach, Op.Cit, PP 156-     

(2) - Abdelnaser S. Mohamed Ali, Op.Cit, P.151.  

 ( مً ؤلاعالن العالمي لحلىق ؤلاوؿان.5، 3)عاحع اإلااصجحن  - (3)

، الظي اعخمضجه الجمعُت 1966( مً العهض الضولي للحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت لعام 12، 7، 6عاحع اإلاىاص ) - (4)

-89، ضاصكذ علُه الجؼاةغ بمىحب اإلاغؾىم الغةاس ي عكم 1966صٌؿمبر  16في  2200العامت بمىحب كغاعها عكم 

 .1989ماي  16، اإلاإعر في 67

، 1950هىؿمبر  4التي اعخمضث في ، 1950( مً الاجـاكُت ألاوعبُت لحلىق ؤلاوؿان لعام 2،3عاحع اإلااصجحن ) - (5)

 ؾالع على الاجـاكُت أهكغ الىزُلت:ال ل

= 
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لي   .(1)1981لحلىق ؤلاوؿان والشعىب لعام الحلىق جػمنها هظلً اإلاُثاق ؤلاؿٍغ

خؿلب واحب الحـاف على خُاة ألاشخاص في البدغ، التزام ؿغغخه كىاعض  ٍو

الظًً اللاهىن الضولي للاهىن البداع، واإلاخمثل في واحب جلضًم اإلاؿاعضة لألشخاص 

مً اجـاكُت ألامم  98ؤلاهلاط البدغي(، ؿلض أهضث اإلااصة ٌعاهىن مً مدىت في البدغ )

، واحب جلضًم اإلاؿاعضة لألشخاص اإلاخىاحضًً في 1982اإلاخدضة للاهىن البداع لعام 

 خالت زؿغ، وطلً بىطها على ما ًلي: 

جؿالب ول صولت عبان الؿـُىت التي جدمل علمها، بأن ًلىم، كضع وؾعه صون  -1"

 أو عوابها لخؿغ حضي بما ًلي: حعٍغؼ الؿـُىت أو ؾاكمها

 .(2)جلضًم اإلاؿاعضة ألي شخظ وحض في البداع معغغا لخؿغ الػُاع..." -)أ(

هما جم الىظ على واحب جلضًم اإلاؿاعضة في البداع في اجـاكُاث أزغي، واالجـاكُت  

حن لعام  -1-2الـطل  في( مً زالٌ ملحلها SAR)  1979الضولُت للبدث وؤلاهلاط البدٍغ

( على:" التزام SARمً اجـاكُت )  9-1-3وجم جأهُض هظا الالتزام في حعضًل الـطل  (3)،10

 باهدشاٌ اإلاؿاعضة ًلضمىن  الظًً الؿـً عبابىت وؿاء لػمان والخعاون  الخيؿُمألاؾغاؾ ب

 جأمحن، و اإلاؼمع الؿـُىت مؿاع عً الاهدغاؾ مً ألاصوى بالحض بىاحباتهم البدغ في اإلاىغوبحن

 .(4)"العملُت الىاخُت مً ممىً وكذ أؾغع في البر ئلى ؤلاهؼاٌ

( SOLAS) 1974وجػمىذ الاجـاكُت الضولُت لؿالمت ألاعواح في البداع لعام  

 جمض أن حؿخؿُع التيو  اإلابدغة الؿـُىت عبان على دخمعلى أهه:" ًخ 33الالةدت  7الـطل 

=                                                             
- Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Rights 

Freedoms, 4 November 1950, 213 UNTS      

لي لحلىق ؤلاوؿان والشعىب الظي اعخمض في 4،5) عاحع اإلااصجحن - (1) ، 1981حىان  27( مً اإلاُثاق ؤلاؿٍغ

 .1987ؿُـغي  3، اإلاإعر في 37-87ضاصكذ علُه الجؼاةغ بمىحب اإلاغؾىم عكم 

 UNCLOSمً اجـاكُت  98عاحع اإلااصة  - (2)

حن لعام ( مً اجـاكُت الضولُت للب10-1-2عاحع )الـطل  - (3) ، التي اعخمضث في 1979دث وؤلاهلاط البدٍغ

ش  ، اإلاإعر في 340-82، والتي اهػمذ ئليها الجؼاةغ بمىحب اإلاغؾىم عكم 27/04/1979هامبىعغ بخاٍع

13/11/1982. 

حن لعام 9-1-3عاحع ) الـطل  - (4) ، اإلاعضٌ بمىحب كغاع 1979( مً اجـاكُت الضولُت للبدث وؤلاهلاط البدٍغ

ت في ماي لجىت الؿال    MSC.167(78، جدذ عكم: )2004مت البدٍغ
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 ًخىحه أن مىغوبحن، أشخاص بىحىص مطضع أي مً معلىماث اؾخلباٌ عىض اإلاؿاعضة ًض

وجأهض هظا  .(1)ً"بظل وؤلاهلاط البدث زضمت أو ئًاهم مبلؼا ، إلاؿاعضتهم ؾغعت بأكص ى

 .(2)1989ـاكُت الضولُت لإلهلاط لعام ألامغ بمىحب الاج

وكض اجبعذ ألامم اإلاخدضة هظه الىطىص اللاهىهُت بلغاعاث أضضعتها الجمعُت 

البدغ لإلهلاط،  عغع في للخؿغ بالبشغ اإلاعغغحنالعامت جإهض ؿيها أخلُت ضحاًا الاججاع 

مجغص  البدغ عغع في للخؿغ اإلاعغغحن ألاشخاص ئهلاط لِـ" وطلً بىطها على أن:

ت عً الىكغ بؼؼ أًػا، ئوؿاهُت غغوعة هى بل للبداع، اللاهىن الضولي التزام ًملُه  هٍى

هما أهض مجلـ ألامً مً زالٌ  .(3)"الاهخلاٌ ئلى صؿعتهم التي ألاؾباب ألاشخاص أو هإالء

ً، بؼؼ الىكغ عً وغعهم اللاهىوي، 2015)2240كغاعه عكم:  (، على أن حمُع اإلاهاحٍغ

ًيبغي أن ٌعاملىا معاملت ئوؿاهُت، وأن جدترم خلىكهم اختراما جاما، وخث حمُع الضٌو 

 .(4)للاهىن الضوليفي هظا الطضص الامخثاٌ اللتزاماتها بمىحب ا

الحم في الحُاة ال ًلخطغ على جلضًم اإلاؿاعضة لطحاًا الاججاع بالبشغ ػحر أن مبضأ 

اإلاىحىصًً في خالت زؿغ في البدغ ؿلـ، وئهما ًدبع هظا الىاحب التزاماث أزغي جخعلم 

 ئًجاص باهؼاٌ هإالء ألاشخاص الظًً جم ئهلاطهم، ؿلض أكغث ألامم اإلاخدضة مؿإولُت

 ٌ ٌ  عاجم على وبطىعة ئوؿاهُت اإلاىاؾب الىكذ يف ؤلاهؼاٌ عملُت إلحغاء الالػمت الحلى  الضو

ٌ  عاجم الجهاث الخاضت، وجػؿلع على ال خطغا،  إلًجاص والخعاون  بىاحب الخيؿُم الضو

 .(5)البدغي  اللاهىن  ئؾاع في آمً ميان

                                                             
، اإلابرمت في لىضن 1974(، مً اجـاكُت الضولُت لؿالمت ألاعواح في البداع لعام 33الالةدت  7عاحع )الـطل  - (1)

ش   .27/08/1983، اإلاإعر في 510-83، والتي اهػمذ ئليها الجؼاةغ بمىحب اإلاغؾىم عكم 1/11/1974بخاٍع

ش: 1989(، مً الاجـاكُت الضولُت لإلهلاط لعام 10اإلااصة عاحع )  - (2) ، 28/04/1989، التي أبغمذ في لىضن بخاٍع

 .385-11والتي اهػمذ ئليها الجؼاةغ بمىحب اإلاغؾىم الغةاس ي عكم: 

غ مـىغُت ألامم اإلاخدضة لشإون الالحئحن، اإلاإعر في 9عاحع الـلغة) - (3) ل  11( مً جلٍغ  ، الىزُلت: 2008أؿٍغ

A/AC.259/17. 

ش 2015)2240( مً مىؿىق كغاع مجلـ ألامً عكم 13عاحع الـلغة ) - (4) ، 2015أهخىبغ  9(، الظي أضضعه بخاٍع

 S/RES/2240 (2015)الىزُلت: 

غ مـىغُت ألامم اإلاخدضة لشإون الالحئحن: ) معاملت ألاشخاص الظًً بخم 32عاحع الـلغة ) - (5) (، مً جلٍغ

ل  11ر في: ئهلاطهم في البدغ(، اإلاإع    .A/AC.259/17. P.6، أهكغ الىزُلت: 2008أؿٍغ
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 الحق في عدم إلاعادة القسرية: -2-2 

 ٌ  كىاعض وغعو  خضوصها مغاكبت في عاسخ، صولي كاهىن  همؿألت اإلاشغوع، الحم للضو

 ٌ متالاججاع بالبشغ و  جضابحر  اجساطو  ،البلضان ععاًا وئكامت صزى  الحضوص، عبر الجٍغ

 الضولُت بااللتزاماث ملُضة الؿلؿت هظه أن ػحر ،ألامًمً  عاٌ مؿخىي  على والحـاف

ت ؤلاعاصة عضم ومبضأ ؤلاوؿان بدلىق  اإلاخعللت ، الظي جػمىخه الاجـاكُت الضولُت اللؿٍغ

، وطلً بىطها على أهه:" ال ًجىػ ألي صولت مخعاكضة 1951الالحئحن لعام الخاضت بىغع 

ألاشياٌ ئلى خضوص ألاكالُم التي جيىن  مً شيل بأي ملخمس ي اللجىء أو الالحئحن عص أو ؾغص

خه مهضصجحن ؿيها  احخماعُت ؿئت ئلى اهخماةه أو أو حيؿِخه صًىه أو عغكه بؿبب خُاجه أو خٍغ

في هظا الخطىص أهض اإلالغع اإلاعني بشإون و."(1) الؿُاؾُت آعاةه بؿبب أو معُىت

 واألؾـاٌ الػعُـت مىعاثلمجا مً ػحرهم أو همب اإلاخجغ الالحئحن، على أن ألاشخاص

مىً وخماًت زاضت إلاؿاعضة ًدخاحىن  طويهم، ؿطلىا عً الظًً  ؾلب لهم مىاؾبت، ٍو

 اإلاعىُت الؿاخلُت الضولت واهذ ئطا عما الىكغ بطغؾ أهه ٌعني وهظا .(2)هالحئحن الحماًت

ؿهي ملؼمت بعضم ئعاصة ضحاًا الاججاع بالبشغ  ال، أم الالحئحن اجـاكُت على ضضكذ كض

 .(3)اإلاهُىت أو اللاؾُت اإلاعاملت لخؿغ اؿيه ًخعغغىن التي  ألاكالُم ئلى اللجىء وؾالبي

ت ؤلاعاصة عضم إلابضأ ألاؾاؾُت لىدُجتوا ٌ  في الحم هي اللؿٍغ  ئحغاءاث على الحطى

ٌ  عؿؼ أوالؿغص  كبل اللجىء ت ؤلاعاصة عضم مبضأ أن الىاكعو  ،الضزى  ًلغأ أن ًيبغي اللؿٍغ

ٌ  ئمياهُت الالحئحن بمىذ ئًجابي التزام على ًىؿىي  أهه على  على الضولت، أعاض ي ئلى الىضى

 ئطا ماللخدلم  مسخطت ؾلؿت ئلى الحماًت ؾلب جلضًم أحل مً مإكذ، أؾاؽ على ألاكل

 ٍيبغيًلحم به، و  زؿغًترجب على ئحغاء الؿغص حعغع الصخظ ألي  أن اإلامىً مً وان

 .(4)بالحماًت اإلاخعللتؾلباتهم  هخاةج على ًإزغ لً الىكامي ػحر وغعهم بأن الالحئحن ئبالغ

                                                             
 28، التي اعخمضث في 1951( مً اجـاكُت ألامم اإلاخدضة الخاضت بىغع الالحئحن لعام 33/1عاحع اإلااصة ) - (1)

لُت  لُت  25، اإلاإعر في 274-63، ضاصكذ علُه الجؼاةغ بمىحب اإلاغؾىم عكم 1951حٍى  .1963حٍى

ش 2015)2240( مً مىؿىق كغاع مجلـ ألامً عكم 40)عاحع الـلغة  - (2) ، 2015أهخىبغ  9(، الظي أضضعه بخاٍع

 S/RES/2240 (2015)الىزُلت: 

(3) - Lisa-Marie Komp, The Duty to Assist Persons in Distress: An Alternative 

Source of Protection against the Return of Migrants and Asylum Seekers to the High 

Seas?, International refugee law series, Vol 7, 2016, P.227. 

( 4 ) - Mariagiulia Giuffré, Access to Asylum at Sea? Non-refoulement and a 

= 
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بُض أن عملُاث الاعتراع التي جلىم بها الضٌو في البدغ، لم جمىنها مً الخملظ  

مً مؿإولُاتها اججاه هإالء ألاشخاص، ؿلض أكغث اإلادىمت ألاوعبُت لحلىق ؤلاوؿان 

 زاعج جلىم بها ؾـً جغؿع علمها التي ألاوشؿت خاالث فيبالىالًت اللػاةُت للضٌو 

وكض ، (1)غض ؿغوؿا Medvedyevحىم في كػُت ئكلُمها، وهظا بمىاؾبت ئضضاعها لل

أعاصث الخأهُض على هظا اإلابضأ ؿُما ًخعلم بالهجغة ػحر الشغعُت، أزىاء ئضضاعها للحىم 

 في واهىا ؾلباث اللجىء ملضميغض ئًؿالُا، خُث طهبذ ئلى اللىٌ أن:" Hirsiفي كػُت 

 للؿلؿاث وحؿلُمهم ؤلاًؿالُت اإلاؿلحت لللىاث الخابعت الؿـً ضعىص بحن اإلامخضة الـترة

، (2)..."الىاكع ألامغ وبدىم اللاهىن  بدىم ؤلاًؿالُت للؿلؿت باؾخمغاع ًسػعىن  اللُبُت،

 ليل الـدظ أشياٌ مً شيل أي صون  هـظ كض لُبُا ئلىهما أهضث أن هلل ألاشخاص 

ً ػحر شغعُحن أو ضحاًا الاججاع بالبشغ أو  ؿغصًت خالت  لمو  الحئحن،ما ئطا واهىا مهاحٍغ

ت لخدضًض ئحغاء ألي ًسػعىا مهامها  اكخطغث التي ؤلاًؿالُت الؿلؿاث حاهب مً الهٍى

ت الؿـًمً كبل  اعتراغهمفي   طلً، على وعالوة ،اللُبُت ألاعاض ي على ئهؼالهمو  العؿىٍغ

ت الؿـً متن على العاملحن ألاؿغاص أن اإلادىمتؿلض الخكذ   مضعبحن ًيىهىا لم العؿىٍغ

 .(3)كاهىهُىن  مؿدشاعون أو مترحمىن  ٌؿاعضهم ولم ؿغصًت ملابالث ئحغاء على

 ية:الحق في عدم املتابعات الجزائ -2-3

ضحاًا  ججاه ؿىعي التزامباإلاىاػاة مع الالتزاماث الؿابلت، ًلع على عاجم الضٌو 

غه هىالاججاع، و  ت مً الحغمان أو ألاؾغ مً مجدٍغ ً، حاهب مً الحٍغ  وكض اإلاخجٍغ

 لـعلُتا لدالتا مً اصألؿغا لتػائ بىاحب نهؿاؤلا قلدلى بُتوعوألا لمدىمتا عخغؿذا

مً  99، وهظا جماشُا مع ما حاءث به اإلااصة ؾخؼاللهما أو بهم عالججاا مساؾغ أو

وان علمها ًطبذ  (، على أن أي عبض ًلجأ على قهغ أًت ؾـُىت، أًاUNCLOSاجـاكُت ) 

=                                                             
Comprehensive Approach to Extraterritorial Human Rights Obligations, 

International refugee law series, Vol 7, 2016, P.256. 

( 1 ) - Medvedyev et autres C. France, Requête n°3394/03, CEDH, jugement de 

grande chambre, 19 

Juillet 2008, Para.50. 

(2) - Hirsi Jamaa and Others v. Italy, Application no. 27765/09, ECHR, Grand 

chamber, Judgment 23 February 2012, Para.81. 

(3) - Ibid. Para.185. 
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 .(1)خغا بدىم الىاكع

جماشُا مع اإلابضأ الؿابم الظهغ، ؿالضٌو التي جلىم بػبـ حغاةم الاججاع بالبشغ في  

ً شياًت غض عؿع مً وجمىُىه بدلىكه، الطحُت البدغ، ملؼمت بػمان جمخع  اإلاخجٍغ

مت إلاياؿدت ألامم اإلاخدضة اجـاكُت هطذ ومعاكبتهم، للحضوص،  العابغة اإلاىكمت الجٍغ

 الاججاع منها: ضحاًا خماًت مجاٌ على جضابحر هامت في والبروجىوىٌ اإلاخعلم باالججاع،

اعخباع الصخظ ضحُت ال مجغما، وئعـاء ضحاًا الاججاع بالبشغ مً اإلاؿإولُت  -

الهجغة ػحر م ؾلىن ػحر كاهىوي جدذ ؤلاهغاه )الجؼاةُت على اعخباع أهه ضضع عنه

ضحُت للمغة الثاهُت، الشغعُت(، ؿمداهمت الطحُت حعني اعخباعه مجغما وبالخالي ًطبذ 

 ؿهى ضحُت اججاع أوال، وضحُت زاهُا ألهه عىكب على جطغؾ أهغه علُه.

ت الطحاًا وخُاتهم الخاضت، وئؾالعهم على ؤلاحغاءاث اللػاةُت  - خماًت هٍى

ت، وجلضًم اإلاؿاعضة اللاهىهُت الالػمت، ومىدهم الح م في حبر الػغع الظي وؤلاصاٍع

 .(2)حعغغىا ئلُه

 خاثمة:

 وؿخيخج في نهاًت هظه الضعاؾت عضة هخاةج، منها:

أن بغوجىوىٌ مياؿدت الاججاع باألشخاص، وبساضت اليؿاء وألاؾـاٌ، وبالغػم  -

مً وىهه الطً اللاهىوي الضولي الغةِس ي إلاياؿدت الاججاع باألشخاص، ئال أن عصع هظه 

مت في عغع البدغ، ًخؿلب ئعماٌ بعؼ الىطىص اللاهىهُت الضولُت ألازغي،  الجٍغ

م ججاعة الغكُم عبر  واجـاكُت ألامم اإلاخدضة للاهىن البداع التي جػمىذ أخيام لخجٍغ

البدغ، خُث طهب اللػاء واإلاشغع الضولُحن ئلى اللٌى أن الاججاع باألشخاص هي 

ب  الطىعة اإلاعاضغة لخجاعة الغكُم. هما ًمىً هظلً جؿبُم أخيام بغوجىوىٌ كمع تهٍغ

ً عبر البر وا مت الاججاع باألشخاص في البدغ، ؿبالغػم مً اإلاهاحٍغ لبدغ والجى لطض حٍغ

مخحن ئال أن غُم هؿاق الحضوص الـاضلت بُنهما، ًجعل مً  صعىاث الخمُحز بحن الجٍغ

                                                             
(1) - Tom Obokata, Boat Migrants as the Victims of Human Trafficking: Exploring 

Key Obligations through Human Rights Based Approach, Op.Cit, P 159. 

 (، مً بغوجىوٌى مياؿدت الاججاع باألشخاص.9، 8، 7، 6عاحع اإلاىاص ) - (2)
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مت الاججاع  ً كابلت للخؿبُم على حٍغ الىثحر مً هطىص بغوجىوىٌ كمع تهٍغب اإلاهاحٍغ

وىٌ مياؿدت الاججاع باألشخاص، باألشخاص في البدغ. وزالضت اللٌى أن ول مً بغوجى 

ً، ٌشىالن معا  ب اإلاهاحٍغ واجـاكُت ألامم اإلاخدضة للاهىن البداع، وبغوجىوىٌ كمع تهٍغ

 ؤلاؾاع اللاهىوي إلاياؿدت الاججاع بالبشغ في البدغ.

غعف وعضم هجاعت أخيام بغوجىوٌى مياؿدت الاججاع باألشخاص، في جىؿحر  -

الاججاع في البدغ، ولخدلُم جلً الؼاًت ًجب الاؾخعاهت الحماًت الياملت والالػمت لطحاًا 

بـغوع اللاهىن الضولي العام على ازخالؿها، واللاهىن الضولي لحلىق ؤلاوؿان، واللاهىن 

الضولي للبداع، واللاهىن الضولي لالحئحن، هكغا إلاا جلضمه جلً الطيىن مً خماًت واؾعت 

 الاججاع بطـت زاضت. الىؿاق لحلىق ؤلاوؿان بطـت عامت، وخلىق ضحاًا

 وبىاء على الىخاةج والضعاؾت الؿابلت وؿخسلظ بعؼ الخىضُاث: 

ؿابع الضولي هكغا ليىن حٍغمت الاججاع بالبشغ عبر، مً ألاعماٌ ػحر اإلاشغوعت طاث ال -

ؿىدً هغي غغوعة حعضًل اجـاكُت ألامم اإلاخدضة للاهىن البداع،  التي جغجىب في البدغ؛

ت حٍغمت الاججاع بالبشغ عبر البدغ، بضال مً ؤلابلاء على الىظ وطلً بالىظ على مياؿد

اإلاخعلم بخجاعة الغكُم التي لم ٌعض لها وحىص. والعمل على جىُُف أخيام بغوجىوٌى كمع 

ً لخؿبم على هظه الجٍغمت مً صون الخؼُحر مً أعوانها التي ًىكمها  تهٍغب اإلاهاحٍغ

ً مً العلاب.بغوجىوٌى مياؿدت الاججاع باألشخاص، ختى هػم  ً عضم ئؿالث اإلاخجٍغ

العمل على جأهُل وجضٍعب ألاشخاص اإلايلـحن باهـاط اللاهىن في البدغ، ختى هػمً  -

ً لضيهم  خماًت أهبر لحلىق ضحاًا الاججاع، والخدلم مً ضـت ألاشخاص اإلادخجٍؼ

ً ػحر الشغعُحن، طلً أن اللاهىن الضولي كض أكغ ب أخلُت لخجىب الخلـ بُنهم وبحن اإلاهاحٍغ

 ضحاًا الاججاع في الحماًت الضولُت، وأن وغعهم اللاهىهُت مشابه لىغع الالحئحن.

زلم آلُاث للخيؿُم وجباصٌ اإلاعلىماث بحن حمُع الضٌو الـاعلت، ؾىاء صولت  -

العلم أو الضولت الؿاخلُت أو صولت زالثت، مً أحل وغع ئؾاع كاهىوي للخعاون في مياؿدت 

البدغ، مً زالٌ ئبغام اجـاكُاث الخعاون الثىاةُت بحن الضٌو لدؿهُل الاججاع بالبشغ عبر 

ً، والعمل على جىؿحر اإلايان ألامً لطحاًا الاججاع.  حؿلُم اإلاخجٍغ


