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موجز
ه ذ ا الريريذذر هذذو رلذذي ديريذذر يملذذدل املبذذحب اق ذذريا اقملذذض ميذذو ا ن ذذان والر ذذامن
الدويل ،أوبيورا دشينيدو أوكافور ،ورين ديرير يوجهه إىل جملس حيو ا ن ان .ويرناول املبحب
اق ريا ،يف ه ا الريرير اقيدم عملا بيذرار جملذس حيذو ا ن ذان  ،3/3٥م ذلل رذرأ أو قمذ
ديدأ اق اعدة ا ن اني إىل اقهاجرين واللجئني ال ين يدخلون دول ما بطريي غحب نظامي .
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أوالا -مقدمة وأنشطة اخلبري املستقل
 -1قذذدم املبذذحب اق ذذريا اقملذذض ميذذو ا ن ذذان والر ذذامن الذذدويل ،منذ ديريذذرل إىل جملذذس حيذذو
ا ن ذذان يف حزيران/يوني ذذه  ،201٨ديري ذذرل اقواض ذذيمل الث ذذاين إىل اجلممليذ ذ الملامذ ذ الذ ذ انقذ ذ الرمرذ ذ
ابلر ذذامن ال ذذدويل الي ذذا م عل ذ حي ذذو ا ن ذذان أو انملدام ذذه يف س ذذيا اهلج ذذرة الملاقي ذ  .وأج ذذر املب ذذحب
اق ريا زايردني قطريرني عام  ،201٨إىل ال ويد يف الفرتة مذن  23إىل  2٧ني ذان/أبريا وإىل هولنذدا
يف الفذ ذ ذذرتة مذ ذ ذذن  ٥إىل  13دش ذ ذ ذرين الثذ ذ ذذاين/نوفمر ( A/HRC/41/44/Add.1و.)A/HRC/41/44/Add.2
ويف آذار/مارس  ،2019شارك املبحب اق ريا أي ا يف مؤمتر األمم اقرحدة الرفي اق رو الثذاين
اقملذذض ابلرملذذاون فيمذذا بذذني بلذذدان اجلنذذو يف بذذوينس آيذذرس .ويذ ركر املبذذحب اق ذذريا الذذدول أنذذه كذذان
ينرظر دعوات وقت الكراب بشلن احلاج إىل ردود إجيابي عل طلباده لزايرهتا.
 -2ويرناول املبحب اق ريا ،يف ه ا الريرير ،م ذلل االمرثذال مبوجذ كذا مذن اليواعذد الملامذ
لليذذانون الذذدويل واليذذانون الذذدويل حليذذو ا ن ذذان يف حالذ رذذرأ وقمذ الناشذذطني يف جمذذال حيذذو
ا ن ذذان واجلهذذات الفاعل ذ ا ن ذذاني األخذذر ال ذ ين يظهذذرون د ذذامنا م ذ اقهذذاجرين واللجئذذني
مب ذذاعدهتم علذ احلصذذول علذ إمكانيذ الرمرذ ميذذو ا ن ذذان األساسذذي اقكفولذ هلذذم .ودنذذاق
اليذوانني واقمارسذذات احملليذ وا قليميذ الذذي رذذرم أو ديمذ الرملبذحبات عذذن هذ ا النذذو مذذن الر ذذامن
وسلوك ق م من اجملرم اقدين ييوم بيمملهذا ،وجيذر حتليلهذا يف ضذو اليواعذد الملامذ ذات الصذل
من اليانون الدويل ومملايحب وقواعد اليانون الدويل وقانون حيو ا ن ان.
 -3وابلنظر إىل اسذرمرار بذروز وأمهيذ م ذا ا اهلجذرة يف عصذران والطذاب اقذؤرر جذدا للجهذود
الي ب لرها بملض الدول واقنظمات ا قليمي وأق ام من اجملرم اقدين لرجرأ أو قم الرملبحب عذن
الر امن الدويل م اقهاجرين واللجئني غذحب النظذاميني وأترذحبات دلذ ا جذرا ات املطذحبة علذ
حي ذذو ا ن ذذان ،ارأت املب ذذحب اق ذذريا أن م ذذن اقه ذذم الرتكي ذذز عل ذ ه ذ ل اق ذذلل احمل ذذددة .وم ذذن
اقذذلمول أن دؤخ ذ الرحلذذيلت واالسذذرنراجات والروصذذيات اقيدم ذ هنذذا بملذذني االعربذذار مذذن جان ذ
مجي أصحا اقصلح .
 -4ويني ذذم ه ذ ا الريريذذر إىل سذذبمل فذذرو  .ييذذدم الفذذر األول الريريذذر .ويكذذرس الفذذر الثذذاين
قناقش ذ الي ذوانني واقمارسذذات احمللي ذ الذذي رذذرم أو ديم ذ ديذذدأ اق ذذاعدة ا ن ذذاني إىل اقهذذاجرين
واللجئذذني غذذحب النظذذاميني .ويف الفذذر الثالذذي ،دُبحذذي بملذذض الي ذوانني واقمارسذذات ا قليمي ذ الذذي
رذذرم أو ديم ذ ديذذدأ اق ذذاعدة ا ن ذذاني إىل اقهذذاجرين واللجئذذني غذذحب النظذذاميني .ويركذذز الفذذر
الراب عل قم الر امن م اقهاجرين واللجئني يف بملذض البلذدان أو األمذاكن مذن جانذ ق ذم
من اجملرم اقدين .ويف الفر املامس ،يرد حتليا لشرعي أو عدم شرعي اليوانني واقمارسات الذي
ررم أو ديم الر ذامن مذ اقهذاجرين واللجئذني يف ظذا اليواعذد الملامذ لليذانون الذدويل .ويُك رذرس
البا ال ادس لرحليا شرعي أو عدم شذرعي هذ ل اليذوانني واقمارسذات يف إطذار اليذانون الذدويل
حلي ذذو ا ن ذذان .واس ذذرنادا إىل اقناقش ذذات ال ذذابي يف الريري ذذر ،يي ذذدم الف ذذر ال ذذاب ملحظ ذذات
خرامي وبملض الروصيات من أجا إصلح يدعم حيو ا ن ان.
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اثني ا -القوانني واملمارسات احمللية الوي جتور أو تقموع تقودم املسواعدة اإلنسوانية
إىل املهاجرين والالجئني غري النظاميني
 -٥يود املبحب اق ريا أن ي لط ال و أبمثل من أدل قم وررأ دملبحبات الر ذامن الذدويل
اليا م عل حيو ا ن ان (ما ي ذم جذرا م الر ذامن( ))1يف الملديذد مذن البلذدان يف مجيذ أحنذا
الملامل .وه ميكن أن دنرظم حول عدد من الفئات اقرمايزة عل النحو اقبني أدانل.
قمووع وجتوورم موون يقومووون بعمليووات إنقوواذ إنسووانية للمهوواجرين غووري النظوواميني املعرضووني خلطوور
املوت يف البحر
 -٦هنذذاك عذذدد مذذن األمثلذ عل ذ هذ ا النذذو مذذن الذرد عل ذ اهلجذذرة اجلماعي ذ  ،وال سذذيما عذذر
البحر األبيض اقروسط من مشال أفريييا إىل أورواب .ومن اقؤسف أن ممارس اسرهداف جمموعات
إن ذذاني دبذ ل جهذذودا نيذذاذ اقهذذاجرين غذذحب النظذذاميني اقملرضذذني للخطذذر يف البحذذار ممارسذ قا مذ
من أمد طويا( .)2فف عام  ،2004صادفت سفين (منظم كا أانمور) الي مترلكها منظمذ
إن ذذاني غذذحب حكومي ذ أقاني ذ مركب ذ ا غذذحب ص ذذاح لإلمذذار يواجذذه خطذذرا ج ذذيم ا ،وكذذان ييذذا عل ذ
مرنذذه  3٧الجئذ ا أفريييذ ا يف طذرييهم مذذن ليبيذذا إىل إيطاليذذا ،ولذ ل أنيذ ت أرواحهذذم .ورفذذض خفذذر
ال واحا طلبها الحيا الرسو يف أحد اقوانئ .وأمرت سفين منظم كا أانمور قدة أحد عشر
يوما يف أعايل البحار قر اقيال ا قليمي  ،إىل أن اضطرت للرسو ب ب دفاقم حال املطذر علذ
منت ال فين  .واحرجزت ال لطات اليبطان واقوظف األول لل فين ومدير اقنظم غحب احلكومي
فورا برهم م اعدة اهلجرة غحب النظامي  .غحب أهنم بر وا من الرهم بملد ذل خبمس سنوات.
 -٧ويف ع ذذام  ،200٧احرج ذذز يف ق ذذي اقرد ذ ذ /اهلاد أف ذ ذراد ط ذذاقم ق ذذاري ص ذذيد أمس ذذاك
دون يني أني وا أرواح  44مهاجرا كانوا يف خطر عنذد وصذوهلم إىل اقينذا ( .)3وحذوكم أفذراد الطذاقم
برهم هتري البشر ،حتت عنذواين "د ذهيا الذدخول غذحب اقذرخ بذه" ،و"ظذروف الرشذديد اقرملليذ
ابجلرميذ اقنظمذ "( .)4وعلذ الذذرغم مذذن أهنذذم بُر ذوا مجيملذا يف هنايذ األمذذر إمذذا ابرذذدا يا أو أمذذام حمكمذ
االسذرئناف يف ابلحبمذو ،فيذذد اسذررر األمذر مذذا بذني سذنرني وأربذ سذنوات( .)٥ويف وقذت أقذذر  ،يف
آذار/مذذارس  ،201٨احرجذذزت سذذفين إنيذذاذ اتبمل ذ للمنظم ذ غذذحب احلكومي ذ ا ن ذذاني ا سذذباني
( )Proactiva Open Armsوفرح حتييذ ضذد طاقمهذا برهمذ هتريذ البشذر بملذد أن محلذت ال ذفين
حذ ذوايل  21٦مه ذذاجرا ديطمل ذذت هب ذذم ال ذذبا يف أع ذذايل البح ذذار إىل مين ذذا ورف ذذت د ذذليمهم إىل
س ذ ذذلطات بل ذ ذذد اقر ذ ذذادرة( .)٦ويف  1٦ني ذ ذذان/أبريا  ،201٨ق ذ ذذت حمكمذ ذ ذ أبن عمليذ ذ ذ إني ذ ذذاذ
اقه ذذاجرين ال ذذي نف ذ هتا اجملموعذ ذ ا ن ذذاني يف  1٥آذار/م ذذارس  201٨قبالذ ذ ال ذذاحا ك ذذان هل ذذا

__________

()1
()2
()3
()4
()٥
()٦
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مذ ذذا يررهذ ذذا ألن اقهذ ذذاجرين واللجئذ ذذني واجه ذ ذوا "انرهاكذ ذذات ج ذ ذذيم حليذ ذذو ا ن ذ ذذان" يف بلذ ذذد
اقرادرة( .)٧بيد أن احملكم الملليا رف ت ،يف  24ني ان/أبريا  ،201٨طملن ا يف احرجاز سذفين
إني ذذاذ اتبمل ذ ذ قنظم ذ ذ غ ذذحب حكومي ذ ذ ( ،)Iuventaحج ذذزت يف آ /أغ ذذطس  201٧إر ذذر حتيي ذ ذ
اسرهلره ال لطات يف اقنظمات غحب احلكومي يف منطي البحر األبيض اقروسط(.)٨
مقاضوواة أو قم ووع العوواملني يف اجمل ووا اإلنس وواي ال و ين يق وودمون املسوواعدة إىل مه وواجرين غ ووري
نظاميني لدخو بلد ما (مبا يف ذلك نقلهم إىل احلدود)
 -٨يذذر املبذذحب اق ذذريا أن هذ ل اقمارسذ واسذذمل االنرشذذار .ويملذذد بيذذان أدىل بذذه وزيذذر اهلجذذرة
األوروي عذذام  200٨أمذذام الررف ذ ال ذذفل يف برقذذان ذل ذ البلذذد ،ومفذذادل أن ديذذدأ الذذدعم ،حذذى
ال ذذمض منذذه ،إىل اقهذذاجرين غذذحب النظذذاميني مل يملذذد ميبذذوالا للحكومذ وأن احلكومذ سذذربحي سذذبا
جمل ذذا "أولئ ذ ذ ال ذ ذ ين يرافي ذذون ملرم ذ ذ اللج ذذو وي ذذدون اقش ذذورة هل ذذم ...يواجه ذذون م ذذؤولي
أفملذذاهلم" ،مثذذاالا جيذذدا عل ذ ه ذ ا االرذذال( .)9وقاضذذت سذذلطات بلذذد آخذذر بملذذض األشذذخا عل ذ
اق ذذاعدة عل ذ دخذذول البلذذد ،حذذى عنذذدما كانذذت جلي ذ ا ابل ذذرورة الذذدواف ُ ا ن ذذاني هلذذؤال اجلنذذاة
اقزعومني( .)10وحدرت حاالت اعريال و/أو مياضاة ممارل يف عدد من البلدان األوروبي .
مقاضوواة أو قمووع العوواملني يف اجملووا اإلنسوواي ال و ين يقوودمون املسوواعدة إىل املهوواجرين غووري
النظاميني بنقلهم داخل بلد ما
 -9كثحبا ما يثحب ه ا النشاط ا ن اين َحفيظَ الملديد من الدول .ففذ عذام ُ ،200٥وجهذت
لشذذابني مرطذذوعني يملمذذلن مذ فريذ الذذدعوة ا ن ذذاني يف أمريكذذا الشذذمالي ،)No More Deaths( ،
هتم النيا والرآمر للنيا "دعم ا لوجود غحب قانوين"( .)11ودلذ هذ هتذم جبنذاايت ميكذن أن دذؤد
إىل عيوب ابل جن  1٥عام ا وسببها نيذا اقرطذوعني مبذركبرهم لذثل مهذاجرين مرضذ إىل عيذادة
طبي ( .)12ويف أحد البلدان األوروبيذ ُ ،وجهذت إىل الملديذد مذن اقذواطنني هتذم انرهذاك قذوانني اهلجذرة
عل ذ ال ذذرغم م ذذن دوافملهذذم ا ن ذذاني  ،وأُدين ذوا (عل ذ األق ذذا أرن ذذا احملاكمذذات أم ذذام حم ذذاكم الدرج ذ
األوىل) ،بملد نيلهم يف سياراهتم مهاجرين إىل حمط لل ك احلديدي  ،أو م اعدهتم إايهذم علذ
صملود زوار (.)13
__________

()٧
()٨

()9
()10
()11
()12
()13
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مقاضوواة أو قمووع العوواملني يف اجملووا اإلنسوواي ال و ين يقوودمون ضوورور ت احليوواة للمهوواجرين
غري النظاميني
 -10يف أحد بلدان أمريكا الشمالي  ،ما فرئت جمموعات إن اني  ،مثا اق كورة أعذلل ،ديذدم
منذ سذنوات ال ذرورايت األساسذذي للحيذاة ،مثذا اقيذال واألغ يذ واق ذاعدة الطبيذ  ،إىل اقهذذاجرين
غحب النظاميني يف احلدود اجلنوبي ( .)14وكثحبا ما وجدت ه ل اجملموعات نف ها يف مواجه جهود
درم إىل ختويفها و/أو ررميها( .)1٥ومث أمثل أخر من ه ا النو من الرد علذ اهلجذرة اجلماعيذ
درمثذذا يف الرذذدابحب اقهني ذ وا داري ذ اقرخ ذ ة ضذذد عذذاملني يف اجملذذال الطذذي يف بلذذد أوروي لريذذدميهم
اق اعدة الطبي قهاجرين غحب نظاميني(.)1٦
مقاضاة أو قمع العاملني يف اجملا اإلنساي ال ين يؤجرون مساكن ملهاجرين غري نظاميني
 -11مثذذا سذذا ر أشذذكال رذذرأ أو قم ذ الرملبذذحب عذذن الر ذذامن م ذ اقهذذاجرين غذذحب النظذذاميني،
دملرضذ ذذت اجملموعذ ذذات ا ن ذ ذذاني أو األف ذ ذراد ال ذ ذ ين يذ ذذؤجرون م ذ ذذاكن هلذ ذذؤال اقهذ ذذاجرين للرهديذ ذذد
أو اقلحيذات الي ذا ي الفملليذ علذ يذد حكومذات بلذداهنم .فمللذ سذبيا اقثذال ،أظهذرت إحذذد
الدراسات أن ه ا النو من الملما يملاق عليه جنا يا ويملاقذ عليذه فملليذا بشذكا مذن األشذكال
يف بملذذض البلذذدان األوروبي ذ ( .)1٧بيذذد أن رذذرأ مثذذا ه ذ ا ال ذذلوك يبذذدو أقذذا شذذيوع ا خذذار أورواب.
ويُلذذزم عذذدد قليذذا مذذن بلذذدان جنذذو شذذر آسذذيا والشذذر األوسذذط بذذدورل أ شذذخ ييذذدم إقام ذ
ألجان ذ ذ ذ ابالحرفذ ذ ذذا ابل ذ ذ ذذجلت وإخطذ ذ ذذار ال ذ ذذلطات ،وإال فيذ ذ ذذد درتد ذ ذ ذ عيذ ذ ذذوابت إداري ذ ذ ذ
وجنا ي ( .)1٨ولبملض الكياانت واقدن يف أحد بلدان أمريكا الشمالي أي ا دشذريملات دملاقذ بذا
وحى د جن األشخا عل أتجحبهم شيي ا قهاجرين غحب نظاميني(.)19
مقاضوواة اهليئووات الدينيووة واملنظمووات غووري احلكوميووة وغريهووا مموون يوووفر سووكن ا أو مووالذا آمن و ا
للمهاجرين غري النظاميني
 -12يف أحذذد بل ذذدان أمريك ذذا الش ذذمالي  ،م ذذا فرئ ذذت ر ذذر من ذ ع ذذدة عي ذذود مياض ذذاة الكن ذذا س
أو اجملموعات ا ن اني أو األفراد ال ين ييذدمون مذلذا أو مكذاانا آمنذ ا للمهذاجرين غذحب النظذاميني
الذ ين يواجهذذون إليذذا اليذذبض أو الرتحيذذا مذذن جانذ ال ذذلطات احلكوميذ ( .)20ويف أحذذد البلذذدان

__________

()14
()1٥
()1٦
()1٧
()1٨
()19
()20

GE.19-06415

انظذر
.freedom of movement and humanitarian aid provision in the Mexico-US borderlands”, Refuge, p. 83
انظذر Kristina M. Campbell, “Humanitarian aid is never a crime: the politics of immigration
).enforcement and the provision of sanctuary”, Syracuse Law Review, vol. 63 (2012
انظر ”.Liz Fekete, “Europe: crimes of solidarity
انظر European Union Agency for Fundamental Rights, “Criminalization of migrants in an irregular
).situation and of persons engaging with them” (March 2014
.This information was gleaned from a survey of the domestic immigration laws of these States
انظذر ”National Commission on Fair Housing and Equal Opportunity, “The future of fair housing
.(December 2008), p. 49
انظر Liz Fekete, Francesca Webber and Anya Edmond-Pettitt, “Humanitarianism: the unacceptable
.face of solidarity”, p. 3
Andrew Burridge, “Differential criminalization under operation streamline: challenges to
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األوروبي  ،قوض عدد من اقواطنني وأدين بمل هم وحكم علذيهم بررامذات ابهظذ لرذوفحبهم سذكنا
أو م ذذلذا آمنذ ذ ا للمه ذذاجرين( .)21فمللذ ذ س ذذبيا اقث ذذال ،أُليذ ذ الي ذذبض علذ ذ بمل ذذض أع ذذا إح ذذد
اقنظمات غحب احلكومي ’ ،مرحبذ ا ابللجئذني يف اقنطيذ اليطبيذ الشذمالي ‘ ( Refugees Welcome
 ،)to the Arcticعام  201٦برهم "م اعدة ا قام غحب الشرعي " بملد حماولذ ق ذاعدة الجئذني
سوريني مهددين اب بملاد إىل بلد آخر عل االنريال إىل مكان آمذن داخذا كني ذ  .وغذرم اقذدع
الملذذام رلرذذرهم .ورفذذض أحذذدهم قبذذول هذ ل الررامذ وذهبذذت ق ذذيره إىل احملكمذ  .وقذذد جذذرت در رذذه
عذذام  ،201٧علذ أسذذاس أنذذه وإن كذذان طا شذ ا وكذذان سذذلوكه حمفوفذ ا ابقخذذاطر ،فإنذذه مل يثبُذذت أنذذه
جنا (.)22
مقاض و وواة أو قم و ووع احمل و ووامني اإلنس و ووانيني الو و و ين يق و وودمون املش و ووورة القانوني و ووة إىل امله و وواجرين
غري النظاميني
 -13هن ذذاك ح ذذاالت م ذذايي وهتدي ذذدات د ذذرهدف حم ذذام حي ذذو اقه ذذاجرين .ويف ني ذذان/
أبريا  ،201٧دلي ’مشرو احرتام حيو اقهاجرين للشذمال الرذري‘ ( Northwest Immigrant
 ،)Rights Projectوهذ منظمذ غذحب حكوميذ يف أحذد بلذدان أمريكذا الشذمالي متثذا اقهذاجرين يف
إجرا ات الرتحيا ،رسال بذ"الروقف والكف"( )23موجه من وزارة عدل البلد دطالبهذا أبن درخلذ
عذذن متثيذذا عمل هذذا وإغذذل برانجمهذذا االسرشذذار بشذذلن اللجذذو  .وا ههتمذذت اقنظمذ غذذحب احلكوميذ
خبر قاعدة وضملت حلماي الناس من احملامني أو اقذوريني الذ ين أيخذ ون أمذواهلم مث يرخلذون عذن
ق اايهم( .)24غحب أهنا جنحت يف الطملن يف الرسال أمام حمكم (.)2٥
معاقبة املدن الي توفر مالذا آمن ا للمهاجرين غري النظاميني
 -14اعرمذذدت بملذذض اقذذدن ،يف بملذذض الذذدول ،ونف ذ ت سياسذذات للمياوم ذ أو عذذدم الرملذذاون
مملارض ا لذبملض الرشذريملات أو ا جذرا ات الذي اختذ هتا احلكومذات اقركزيذ يف بلذداهنا والذي ف ذرهتا
هذ ذ ل اق ذذدن علذ ذ أهن ذذا د ذذر مي ذذو ا ن ذذان للمه ذذاجرين واللجئ ذذني غ ذذحب النظ ذذاميني( .)2٦وكث ذذحبا
ما مشا ذل دوفحب مناف إجيابي هلم( .)2٧وقذد واجهذت هذ ل اقذدن رد فملذا منذاو مذن حكوماهتذا
اقركزي يهدف إىل مملاقبرها أو قمملها عل اعرمادها ه ا النو من اقوقف اقملارض.
__________

()21
()22
()23
()24
()2٥

اقرج نف ه ،الصفح .٥٥
اقرج نف ه.
انظذر Department of Justice, letter, 5 April 2017, available at www.nwirp.org/wp-content/uploads/
.2017/05/Dkt-1-1-exhibit.pdf
انظذر Rachel B. Tiven. “The airport lawyers who stood up to Trump are under attack: the Department
.of Justice is perverting a rule to shut down immigration-rights lawyers”, The Nation, 19 May 2017
Northwest Immigrant Rights Project v. Sessions, order No. 2:17-cv-00716, available at

.www.nwirp.org/wp-content/uploads/2017/05/Dkt-33-order-granting-tro.pdf
( )2٦انظذر Campbell, “Humanitarian aid is never a crime: the politics of immigration
”.enforcement and the provision of sanctuary
( )2٧اقرج نف ه.
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مقاضوواة أو ختوي و العوواملني يف اجملووا اإلنسوواي وغووريهم مموون يشوواركون يف االحتجاجووات يف
الشوارع تضامن ا مع املهاجرين غري النظاميني أو يدعموهنا
 -1٥يف أحد البلدان األوروبي  ،رفملت ال لطات عام  200٧دعاو ضد بملذض األشذخا
ال ذ ين أيذذدوا يوم ذا وطني ذا للر ذذامن أحيرذذه دل ذ ال ذذن جمموعذذات مدني ذ مؤيذذدة للمهذذاجرين وأُخ ذ
الحيا بردابحب متكذن احلكومذ مذن مجذ وختذزين ممللومذات عذن أنصذار ملرم ذ اللجذو واقهذاجرين
غذذحب اقذذوريني( .)2٨ويف بلذذد أوروي آخذذر ،أُديذذن بملذذض األشذذخا ال ذ ين شذذاركوا يف احرجاجذذات
جمرمملي ضد غارة شنت عل أسر مهاجرة ووجهت إليهم هتم دملكحب صفو ال لم(.)29
التهديد مبقاضاة أو ترحيول أو قموع مون ينظموون محوالت نيابوة عون املهواجرين غوري النظواميني
أو يتكلمون دعما هلم (أو اختاذ مثل ه ه اإلجراءات فعليا)
 -1٦يف ش ذذباط/فراير  ،201٨انري ذذد فريذ ذ ملذ ذرا حي ذذو ا ن ذذان يف األم ذذم اقرح ذذدة أح ذذد
بلدان أمريكا الشمالي صدارل اسردعا ا حل ور إجذرا ات الرتحيذا وجههذا إىل مك ذيكي كانذت
يف طليمل احلمل ضد سو اقملامل اقزعوم للمهاجرين احملرجذزين يف ذلذ البلذد وهذ خطذوة بذدا
أهنذذا مرصذذل أبعمذذال الذذدعوة الذذي كانذذت ديذذوم هبذذا .وأعذذر امل ذرا أي ذا عذذن اليلذ ألن مملاملرهذذا
بدت جز ا مذن منذط مرزايذد مذن الرخويذف واالنريذام ضذد مذن يذدافملون عذن حيذو اقهذاجرين(.)30
ويف بلذذد أوروي ،أصذذدرت ال ذذلطات يف وقذذت مذذن األوقذذات هتديذذدا أبن دياض ذ  ،مبوج ذ قذذانون
األجانذ لذذديها ،ال ياسذذيني الذ ين يركلمذذون أتييذذدا لفرذذاة مهذذاجرة يف املام ذ عشذذرة مذذن عمرهذذا
قدم هلا قس كاروليك ملذا آمنا(.)31
مقاضاة أو قمع األشخاص الو ين يشواركون يف احتجاجوات علو مون الطواررات تضوامن ا موع
املهاجرين غري النظاميني ال ين عل وشك أن يرحلوا أو يدعموهنا
 -1٧يف آذار/مذذارس  ،201٧قامذذت جمموع ذ مذذن  1٥انشذذطا مبن ذ رحل ذ درحيذذا س ذري غذذحب
منرظم ذ ذ ب ذ ذربط أنف ذذهم ب لس ذذا إىل الط ذذا رة واالس ذذرليا عل ذ ذ م ذذدر اقط ذذار ألكث ذذر م ذذن 10
ساعات .واهتذم الناشذطون ابردكذا جذرا م شذى ،مذن بينهذا االنرهذاك اقشذدد حلرمذ مكذان وجرميذ
هتديذذد أمذذن اقطذذارات ذات الصذذل اب رهذذا  ،يملاقذ عليهذذا ابل ذذجن مذذد احليذذاة كلقصذ حذذد.
وبذذدأت حمذذاكمرهم يف  14آذار/مذذارس  201٨يف حمكمذ جنا ي ذ  ،ومذذن اقروقذ أن د ذذررر وقر ذا
طذويلا( .)32كمذا أجريذت حماكمذات علذ مثذا هذ ل االحرجاجذات يف بلذدان أوروبيذ أخذر  .ومذن
اجل ذذدير ابلذ ذ كر أن ذذه علذ ذ ال ذذرغم م ذذن أن الملدي ذذد م ذذن األش ذذخا اقلحي ذذني ق ذذا ي ا يف احل ذذاالت
اق كورة يف الفيرات أعلل برأهتم يف هناي اقطاف احملاكم الملليا يف البلذدان اقملنيذ  ،فذإهنم ال يزالذون
مملرضني قصاع وخماوف كبحبة من ررميهم مؤقرا وإجبارهم عل الدفا عن أنف هم يف احملاكم،
أحياانا بركلف ابهظ هلم شخصيا.

__________

()2٨
()29
()30
()31
()32
GE.19-06415

انظر ”.Liz Fekete, “Europe: crimes of solidarity
اقرج نف ه.
انظر .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22657&LangID=E
انظر ”.Liz Fekete, “Europe: crimes of solidarity
. Frances Webber. “Institute of Race Relations.” Interview, 8 March 2018
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 -1٨وينبر ذ ذ أي ذ ذا ملحظ ذ ذ أن اقمارس ذ ذ اقرمثل ذ ذ يف رذ ذذرأ أو قم ذ ذ مذ ذذن ييذ ذذدمون اق ذ ذذاعدة
ا ن ذذاني إىل اقهذذاجرين واللجئذذني غذذحب النظذذاميني ممارس ذ ريزهذذا عذذادة الي ذوانني واقمارسذذات احمللي ذ
للبلدان اقملني  .وفيما يرملل بذ "جرمي " اق اعدة علذ دخذول بلذد مذا ،ذُكذر يف دراسذ أجريذت مذؤخرا
أن اق ذذاعدة يف دخذذول مهذذاجرين غذذحب نظذذاميني إىل أ مذذن أراض ذ أربمل ذ مذذن البلذذدان ال ذذر الذذي
مشلها الريييم ميكن أن د ررب عيوابت جنا يذ  ،حذى وإن مل دكذن مذن أجذا الذربح( .)33وفيمذا يرمللذ
ابق ذذاعدة علذ بيذذا مهذذاجرين غذذحب نظذذاميني يف بلذذد مذذن البلذذدان ،خلصذذت الدراسذ أي ذ ا إىل أن
هذ ا النشذذاط يملذذرض لمليذذوابت أو جذزا ات مبوجذ قذوانني مجيذ البلذذدان ال ذذر اقشذذمول ابلرييذذيم،
إال أن أربملذ منهذذا دشذذرتط أن دكذذون هذ ل اق ذذاعدة مذذن أجذذا ك ذ مذذايل لركذذون مملاقبذا عليهذذا.
وه ا عنصر من عناصر اجلرمي رمبا مح اجلهات الي ديدم اق اعدة ا ن اني إىل اقهذاجرين غذحب
النظاميني من ا دان  ،وإن كان لن مين ابل رورة اعرياهلم ومياضاهتم( .)34ويشحب اسرملراض املبحب
اق ذذريا للرشذ ذريملات احملليذ ذ ح ذذول المل ذذامل إىل أن موق ذذف الي ذذانون فيم ذذا يرمللذ ذ ابق ذذؤولي اجلنا يذ ذ
أو الرنظيمي ذ ع ذذن اق ذذاعدة عل ذ دخذذول اقه ذذاجرين غذذحب النظ ذذاميني أو بيذذا هم يب ذذدو مرش ذذاهبا يف
الملدي ذذد م ذذن البل ذذدان األوروبي ذ األخ ذذر  ،وك ذ ل يف مملظ ذذم أفرييي ذذا وآس ذذيا وأمريك ذذا اللديني ذ (.)3٥
وفيمذا يرمللذ برذذلجحب اق ذاكن للمهذذاجرين غذذحب النظذاميني ،يشذذحب اسذذرملراض املبذحب اق ذذريا الشذذاما
لليوانني الوطني إىل أن ه ا النشاط جمذرم بذدورل أو جيذر قمملذه فيمذا سذو ذلذ مبوجذ اليذانون
يف عدد كبحب من البلدان يف مجي أحنا الملامل.
 -19ومن اهلام أن بملض البلدان األوروبي قد اسرحدرت اسرثنا ات إن اني ليوانينها قكافح
الرهري وغحبها من قوانني اهلجرة ،وابلرايل أسيطت الصف اجلرمي عن مملظم أشكال الرملبحب عن
الر ذامن مذ اقهذاجرين غذذحب النظذاميني .فمللذ سذذبيا اقثذال ،اعرمذذدت فرن ذا عذذام  2012دشذريملا
يملفذ أفذرادا حمذذددين مذذن أسذذر اقهذذاجرين غذحب النظذذاميني مذذن اقلحيذ الي ذذا ي وأشخاصذ ا آخذرين
ييدمون اقشورة اليانوني أو الر ا أو ال كن أو الرعاي الطبيذ أو "أ م ذاعدة أخذر للحفذا
عل ذ الكرام ذ أو ال ذذلم البدني ذ للشذذخ " إىل هذذؤال اقهذذاجرين( .)3٦كمذذا أُدرجذذت مثذذا ه ذ ل
"البن ذذود ا ن ذذاني االخرياري ذ ذ " ،ال ذذي ييرتحهذ ذذا ق ذذانون االحتذ ذذاد األوروي( ،)3٧وإن كان ذذت حمذ ذذدودة
النطا  ،يف قوانني عدد من البلدان األوروبيذ األخذر  ،ومنهذا أقانيذا وإيطاليذا وبلجيكذا (إعفذا ات
ص ذذر للمل ذذاملني يف اجمل ذذال ا ن ذذاين الذ ذ ين يي ذذدمون المل ذذون أل ن ذذو م ذذن اقه ذذاجرين) وفنلن ذذدا
والذذدامنرك (بطريي ذ ضذذمني فيذذط) وأيرلنذذدا واقملك ذ اقرحذذدة لريطانيذذا الملظم ذ وأيرلنذذدا الشذذمالي
وإسبانيا (فيط قن ي اعدون ملرم ذ اللجذو ) واليذوانن (فيذط قذن ينيذ ون اقهذاجرين يف البحذر
أو من ي اعدون احملراجني إىل محاي دولي ).
__________

( )33انظذر
()34
()3٥
()3٦
()3٧
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).European Policy Studies paper in Liberty and Security in Europe, No. 80 (February 2015
اقرج نف ه.
انظر أي ا Andreas Schloenhardt, “Trafficking in migrants in the Asia-Pacific: national, regional and
).international responses”, Singapore Journal of International and Comparative Law, vol. 5 (2001
انظر ”.Mark Provera, “The criminalization of irregular migration in the European Union
انظذر Council Directive 2002/90/EC defining the facilitation of unauthorized entry, transit and
).residence (28 November 2002
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 -20وما هو أكثر من ذل أن احملاكم ،يف عدد قليا مذن الذدول األخذر  ،اعرذرت أن ديذدأ
اق ذذاعدة ا ن ذذاني إىل مهذذاجرين غذذحب نظذذاميني ال ميكذذن أن يملرذذر يف حذذد ذادذذه سذذلوك ا إجرامي ذ ا.
فملل سبيا اقثال ،قررت احملكم الدسروري يف النم ا عام  200٦أن ديدأ اقملون ا ن اين من
دون قصد منذ الرذدابحب الرمسيذ علذ فذرتة زمنيذ أطذول ال ي ذرويف عناصذر اجلرميذ  .ويف فرن ذا ،يملذد
اليذرار الصذذادر مذذؤخرا عذذن احملكمذ الدسذذروري  ،والذ اعرذذرت فيذذه أن سذذيدري هذذحبو لذذيس مذ نبا
برهري اقهاجرين (مبن فيهم ملرم و اللجو ) إىل فرن ا ألنه دصرف مبوج مباد األخوة (أ
الر ذذامن) ،ق ذرارا ديذذدمي ا ومنذ رذورا للبصذذا ر( .)3٨ويف كنذذدا ،اعرذذرت احملكم ذ الملليذذا عذذام  201٥يف
ق ي آر .ضذد أبولذواناب أن قذانون اهلجذرة ومحايذ اللجئذني خمذالف للدسذرور مذن حيذي أنذه مل مييذز
بني الرهري ا ن اين والرهري من أجا الك ( .)39وخلصذت احملكمذ إىل أن عربذ اقكاسذ
اقادي أو اقالي  ،الواردة يف دملريف هتري البشر يف برودوكول مكافح هتري اقهاجرين عن طري
اقكما الدفاقي األمم اقرحدة قكافح اجلرمي اقنظمذ عذر الوطنيذ  ،إشذارة إىل
الر والبحر واجلو ،ر
أن اليصد مل يكن ررأ الرهري ا ن اين.

اثلثا -الق وووانني والسياس ووات واملمارس ووات اإلقليمي ووة ال ووي جت وور أو تقم ووع تق وودم
املساعدة اإلنسانية إىل املهاجرين أو الالجئني غري النظاميني
 -21هنذذاك مذذا ال ييذذا عذذن نصذذني دش ذريمليني عل ذ الصذذمليد ا قليم ذ يف أورواب سذذامها بشذذكا
أكثذذر مباشذذرة وأمهي ذ يف إبيذذا الذذنظم اليانوني ذ يف مملظذذم الذذدول األوروبي ذ عل ذ قم ذ ورذذرأ ديذذدأ
اق اعدة ا ن اني للمهاجرين غحب النظاميني .وكل الصكني اليذانونيني موجهذان حتديذدا إىل كذبح
اهلجرة غحب النظامي إىل أورواب عن طري دملزيز ررأ األفملال الي دُؤد م اعدةا هلؤال اقهذاجرين.
وأمههمذذا هذذو دوجيذذه اجمللذذس األوروي  2002/90/ECاقذذؤر  2٨دشذرين الثذذاين/نوفمر  2002الذ
يملرف د هيا الدخول والملبور وا قام غحب اقرخ هبذا ،والذ كانذت قذد اعرمددذه مجيذ الذدول
األع ذذا يف االحتذذاد األوروي ملذذول عذذام  .)40(200٧ويُلذذزم الروجيذذه الذذدول األع ذذا أبن دملمذذد
قبا  ٥كانون األول/دي مر  2004إىل إييا جزا ات فملال ومرناسب ورادع ابألشخا ال ين
رضذذون علذ م ذذاعدة شذذخ لذذيس مذذن رعذذااي إحذذد الذذدول األع ذذا يف دخذذول إقلذذيم إحذذد
الذذدول األع ذذا أو اقذذرور عذذرل بشذذكا خيذذر قذوانني الدولذ اقملنيذ بشذذلن الذذدخول أو اقذذرور الملذذابر
لر ذذحب اق ذ ذواطنني أو يش ذذاركون يف دي ذذدميها أو ذذاولون ذلذ ذ  .بي ذذد أن الروجي ذذه ي ذذرتك ،م ذذن خ ذذلل
ما ي م "البند ا ن اين االخريار " ،للدول األع ا سلط ديديري يف أن ددر (أو ال دذدر )
اسرثنا ا حمدودا هل ل اليواعد ليشما احلاالت الي ديدم فيها اق اعدة ا ن اني إىل اقهاجرين غحب
النظاميني (ابسرثنا احلاالت الي دكون فيها اق اعدة درم إىل م اعدة اقهاجرين غحب النظاميني
__________

()3٨

Case of Cedric Herrou and others, Constitutional Court décision No. 2018-717/718 QPC of 6 July

.2018, available at www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018717_718QPC.htm
( )39انظر .https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/15648/index.do
( )40انظر Kay Hailbronner and Georg Jochum, “Synthesis report on the implementation of the directive
on facilitation of unauthorised entry and stay of 28 November 2002” (Academic Network for

).Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe, 2007
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اقييم ذذني يف بل ذذد مذ ذذن بل ذذدان االحت ذذاد األوروي)( .)41وال يملذ ذ رذرف الروجي ذذه "اق ذذاعدة ا ن ذ ذذاني ".
ولألسف ،وكما أُشحب إىل ذل سلف ا ،حى اآلن مل ي ن سو عدد قليا من الدول األع ذا يف
االحتاد األوروي ه ل االسرثنا ات ا ن اني يف قوانينها احمللي (.)42
 -22والن الرشذريمل ا قليمذ الثذاين ذو الصذل يف أورواب هذو قذرار اجمللذس األوروي ا طذار
رقذم  ،2002/946/JHAاقذذؤر  2٨دشذرين الثذاين/نوفمر  ،2002بشذذلن دملزيذذز ا طذار اجلنذذا قنذ
د هيا الدخول والملبور وا قام غحب اقرخ هبذا .ويكمذا اليذرار الروجيذه  ،2002/90/ECويطلذ
إىل الذذدول األع ذذا أن دوق ذ عيذذوابت جنا ي ذ فملال ذ ومرناسذذب ورادع ذ عل ذ انرهاكذذات الروجيذذه.
ويف ذذرتض أن دش ذذما هذ ذ ل الر ذذدابحب مص ذذادرة وس ذذا ا الني ذذا اق ذذرخدم الردك ذذا اجلرميذ ذ وحظ ذذر
اقمارس ذ ذ اقباشذ ذذرة أو غذ ذذحب اقباشذ ذذرة للنشذ ذذاط اقهذ ذذض ال ذ ذ اردكبذ ذذت يف إطذ ذذار ممارسذ ذذره اجلرمي ذ ذ ،
انني جمموعذ مذن ور ذ ال ياسذ الملامذ ذات اقنحذ اقشذابه ولكذن
ودكما هذ ل اليذو َ
أو الرتحيا .ر
غ ذ ذذحب اقلزمذ ذ ذ  ،منه ذ ذذا اس ذ ذذرنراجات اجملل ذ ذذس األوروي بش ذ ذذلن هتريذ ذ ذ اقه ذ ذذاجرين الص ذ ذذادرة يف آذار/
مذارس  201٦وخطذ عمذذا االحتذذاد األوروي بشذذلن هتريذ اقهذذاجرين ( ،)2020-201٥اللرذذني
اقرتحذ ذذت يف كلريهم ذ ذذا د ذ ذذدابحب دف ذ ذ إىل قم ذ ذ دي ذ ذذدأ اق ذ ذذاعدة ا ن ذ ذذاني إىل اقه ذ ذذاجرين غ ذ ذذحب
ُ
النظاميني .وكان قمارسات بملذض وكذاالت االحتذاد األوروي ،مثذا الوكالذ األوروبيذ دارة الرملذاون
يف جمال الململيات عل احلدود املارجي للدول األع ا يف االحتاد األوروي ،أرذر ممارذا يف بملذض
األحيان .ومن هذ ل اقمارسذات دوجيذه اهتامذات ال أسذاس هلذا لكنهذا مذدمرة ابلرواطذؤ مذ اقرجذرين
واقهذ ذربني أو دي ذذدأ اقملونذ ذ ود ذذوفحب وس ذذا ا الراحذ ذ هل ذذم إىل الملدي ذذد م ذذن اقنظم ذذات غ ذذحب احلكوميذ ذ
ا ن اني والفاعلني ا ن انيني ال ين يململون عل م اعدة اقهاجرين غحب النظاميني(.)43
 -23ويف منطي آسيا واحمليط اهلاد  ،يبدو أن ورييرذني إقليميرذني لل ياسذ الملامذ علذ األقذا
أسهمرا إسهاما كبذحبا يف قمذ ورذرأ مذن ييذدمون اق ذاعدة للمهذاجرين غذحب النظذاميني ،مبذن فذيهم
م ذذن يفملل ذذون ذلذ ذ ألس ذذبا إن ذذاني  .وق ذذد مت دنفيذ ذ هذ ذ ين الص ذذكني يف الملدي ذذد م ذذن ال ذذدول يف
اقنطي ( .)44ويشج إعلن ابنكوك املا ابهلجرة غحب النظامي لملام  1999الدول اقشذارك يف
منطي ذ آسذذيا واحملذذيط اهلذذاد عل ذ رذذرأ اهلجذذرة غذذحب النظامي ذ وهتري ذ البشذذر ،واقملاقب ذ عل ذ ه ذ ا
األخحب ،سوا كان ذل من أجا الك اقايل أم ال( .)4٥ويف عام  ،201٥اعرمدت رابط أمم
جنذو شذذر آسذيا إعذذلن كواالقبذور بشذذلن حركذ األشذذخا غذحب النظاميذ يف جنذو شذذر آسذذيا،
__________

( )41انظر

Sergio Carrera and others, Fit for Purpose? The Facilitation Directive and the Criminalization

of Humanitarian Assistance to Irregular Migrants (European Parliament Directorate-General for

()42
()43

()44
()4٥
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.Internal Policies, Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, 2016), pp. 26–27
انظذر ”?Rachel Landry, “The ‘humanitarian smuggling’ of refugees: criminal offence or moral obligation
.(Refugee Studies Centre, University of Oxford, working paper No. 119, October 2016), p. 10
انظذر ”Stephanie Kirchgaessner, “EU migration crisis: border agency accused of stirring controversy
) (The Guardian, April 2017و Italian Insider newsdesk, “Frontex accuses NGOs of providing
) smuggler ‘taxi’ service” (April 2017و Nando Sigona, “NGOs under attack for saving too many
).lives in the Mediterranean” (The Conversation, March 2017
انظذذر A. Schloenhardt, “Trafficking in migrants in the Asia-Pacific: national, regional and
”.international responses
انظر عل وجه املصو الفيراتن  ٨و 14من اقنطو .
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ال يدعم أي ا االرال حنو ررأ هتري البشر ،لكنه ال ييذيم أ متييذز واضذح بذني الرهريذ مذن
أجذذا الك ذ اقذذايل وبذذني ديذذدأ اق ذذاعدة ا ن ذذاني للمهذذاجرين غذذحب النظذذاميني مذذن أجذذا دخذذول
بلد مملني أو البيا فيه.
 -24ويف أفريييذا ،ال دوجذذد قذوانني وسياسذذات وممارسذذات علذ الصذذمليد ا قليمذ دركذذز صذراح
عل قمذ أو رذرأ مذن ييذدمون اقملونذ ا ن ذاني إىل اقهذاجرين أو اللجئذني غذحب النظذاميني .وقذد
كان ذذت حت ذذدايت االر ذذار ابلبش ذذر وهتذ ذريبهم يف منطي ذ ذ الي ذذرن األفريي ذ ذ ج ذذز ا م ذذن خطذ ذ االحت ذذاد
األفريي ذ  ،وأدت إىل إعذذلن املرطذذوم لملذذام  2014بشذذلن اقبذذادرة اقشذذرتك بذذني االحتذذاد األفريي ذ
وبلذذدان اليذذرن األفرييذ بشذذلن االرذذار ابلبشذذر وهتريذ اقهذذاجرين .ود ذذمل اقبذذادرة إىل فهذذم م ذذلل
هتري ذ البشذذر ابلرفصذذيا وب ذ ل جهذذود مر ذذافرة للرصذذد لذذه .ومل جيذذر دطذذوير أ ممارس ذ إقليمي ذ
بشلن االرار ابلبشر وهتريبهم انطلقا من دل اقبادرة.

رابعا -قمع التضامن مع املهاجرين والالجئني من جانب قسم من اجملتمع املدي
 -2٥اخنذذرط أقص ذ اليمذذني أو الملناص ذذر اقرطرف ذ األخذذر م ذذن اجملرم ذ اقذذدين ،يف الملدي ذذد م ذذن
منذذاط الملذذامل ،يف دملبئ ذ مجاعي ذ ويف مواجه ذذات مجاعي ذ وممارسذذات أخذذر س ذذملت ،أو أدت ،إىل
ختويذذف أو إيذ ا مذذن ييذذدمون اق ذذاعدة ا ن ذذاني إىل اقهذذاجرين غذذحب النظذذاميني .كمذذا أُعذذر عذذن
"د امن منكوس" ميل ضد النزع ا ن اني يف سيا اهلجرة الملاقي ( .)4٦ومملظم ه ل الرملبحبات
عذذن هذ ا النذذو مذذن "الر ذذامن ضذذد النزعذ ا ن ذذاني " أدذ مذذن جمموعذذات أقصذ اليمذذني ،واليمذذني
البذ ذذديا ،واليذ ذذوميني البذ ذذيض ،وغحبهذ ذذا مذ ذذن اجملموعذ ذذات اقرطرف ذ ذ  .فملل ذ ذ سذ ذذبيا اقثذ ذذال ،الريط ذ ذذت
جمموع ذ ’ال ذذدفا ع ذذن أورواب‘ وغحبه ذذا م ذذن جمموع ذذات أقصذ ذ اليم ذذني ال ذذردي الزا ف ذ عمومذ ذ ا أبن
اجلهذذات الفاعلذ يف اجملذذال ا ن ذذاين ضذذالمل يف االرذذار ابلبشذذر يف أحنذذا البحذذر األبذذيض اقروسذذط،
وأطلي ذذت يف متوز/يولي ذذه  201٧دورايت ابل ذذزوار درمذ ذ إىل الرملطي ذذا الفمللذ ذ لملم ذذا المل ذذاملني يف
اجملذذال ا ن ذذاين( .)4٧وعلذ الذذرغم مذذن أن أع ذذا مجاعذ ’الذذدفا عذذن أورواب‘ اضذذطروا إىل الرخلذ
عذذن بملثذذرهم ب ذذب دملطيلهذذا مذذن جانذ "اقناه ذذني للفاشذذيني" ،فهذذم يذذدعون النجذذاح ابليذذول إن
بملض احلكومات كانت قد قامت ملول ذل الوقت سلفا ابلملما ال ين كانوا يملرزمون الييام به.

خامسا -حتليل للقواعد العامة للقانون الدويل
 -2٦إن واج ذ إنيذذاذ أ شذذخ مملذذرض للخطذذر يف البحذذر واج ذ راس ذ مبوج ذ اليواعذذد
الملام ذ لليذذانون الذذدويل( .)4٨فف ذ ق ذذي منظم ذ كذذا أانمذذور ،اسذذرندت احملكم ذ يف قرارهذذا در ذ
الشذذخ ال ذ اهتمرذذه سذذلطات دول ذ أوروبي ذ جنوبي ذ جب ذرا م اهلجذذرة عل ذ اقذذادة  9٨مذذن ادفاقي ذ
األم ذذم اقرح ذذدة لي ذذانون البح ذذار .ودل ذذزم اق ذذادة  9٨راببنذ ذ ال ذذفن أو "ال ذذلطات اق ذذؤول " ال ذذي
__________

( )4٦انظذر

Liz Fekete, Francesca Webber and Anya. Edmond-Pettitt, “Humanitarianism: the unacceptable

.face of solidarity”, p. 31
( )4٧انظذر Maya Oppenheim, “Defend Europe: far-right ship stopping refugees ends its mission after a
).series of setbacks” (The Independent, August 2017
( )4٨انظر ”.Tugba Basaran, “Saving lives at sea: security, law and adverse effects
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دصذذادف أو يذذرم إشذذملارها أبن آخذرين يواجهذذون خطذذرا يف عذذرض البحذذر أبن ييذذدموا هلذذم اق ذذاعدة
ال روري نياذ أرواحهم وغحبها من أشكال اق اعدة .ويف الواق  ،يي علذ الذدول األطذراف يف
االدفاقيذ الرذزام قذانوين أبن دطلذ مذن ال ذفن الذذي درفذ أعلمهذا االمرثذال هلذ ا احلكذم .كمذا ُكذرذرس
نف ذذس الن ذذو م ذذن الواجذ ذ يف اق ذذادة املام ذ ذ م ذذن االدفاقيذ ذ الدوليذ ذ ل ذذلم األرواح يف البح ذذار
لمل ذذام  19٧4ويف اق ذذادة  10م ذذن االدفاقيذ ذ الدوليذ ذ للنرش ذذال لمل ذذام  19٨9ويف اق ذذادة  2م ذذن
االدفاقي الدولي للبحي وا نياذ يف البحر لملام  .19٧9ومتيا اقملاهدات األخحبة إىل فرض هذ ا
الواج عل مجي راببن ال فن ،وليس فيط دل الي حتت قيذادة دولذ طذرف بملينهذا .وابلرذايل،
مذذن الواضذذح أي ذا أن راببنذ ال ذذفن الذذي متلكهذذا أو دشذذرلها جمموعذذات إن ذذاني (وابلرذذايل البحذذارة
ال ين حتت إمرهتم) لي وا مملفيني من ه ا الواج .
 -2٧ومن اقنطي االسرنرا أن اليذوانني واقمارسذات احملليذ وا قليميذ الذي نوقشذت سذلفا يف
ه ا الفر والي رذرم أو ديمذ مذن ييذدمون اق ذاعدة إىل مذن هذم مملرضذني ملطذر فيذدان أرواحهذم
يف البحر درناىف بوضوح م النظام اليانوين الدويل ال يملذرتف بواجذ عذام بريذدأ اق ذاعدة يف
البح ذ ذذر( .)49فرر ذ ذ ذ س ذ ذذاح البح ذ ذذارة اقرهم ذ ذذني جبذ ذ ذرا م اهلج ذ ذذرة يف ق ذ ذذيي منظمذ ذ ذ ك ذ ذذا أانم ذ ذذور
واقرد /اهلاد يف هناي اقطاف ه در ضارب اجل ور يف االعذرتاف ابقوقذف اقكذرس مبوجذ
اليواعذذد الملام ذ لليذذانون الذذدويل ويف الي ذوانني الذذي دنفذ االلرذزام اليذذانوين الذذدويل اقمللذذن بشذذلن ه ذ ل
اق ذذلل  .ومذ ذلذ  ،رذذدر ا شذذارة إىل أنذذه علذ الذذرغم مذذن أحكذذام الذرا ة يف هنايذ اقطذذاف ،دبذذني
هااتن الي يران (وغحبمها) بوضوح أن إنياذ األشخا يف البحر ال يزال يف الواقذ "عمذلا مملاقبذ ا
علي ذ ذذه" ش ذ ذذكا وق ذ ذذد ي ذ ذذرمر يف دش ذ ذذكيا "ال ذ ذذلوك البش ذ ذذر اق ذ ذذريبل يف ع ذ ذذرض البح ذ ذذر"(.)٥0
فاالحرجاز لفرتة من الزمن واحملاكمات الطويل الي دملرض هلا اقرهم قذد دثذض الملديذد مذن اقنيذ ين
احملرملذذني عذذن حماول ذ م ذذاعدة اقهذذاجرين أو اللجئذذني اقملرضذذني للخطذذر يف البحذذر ،ممذذا يذذؤد إىل
مزيد من الوفيات الي ميكن دفاديها يف البحر.
 -2٨بيد أنه جيدر الر هكر أن مملظم البلدان الي سملت بروادر أكر إىل ررأ أو قمذ عمليذات
ا نيذذاذ ا ن ذذاني الذذي دنف ذ ها اقنظمذذات غذذحب احلكومي ذ أو غحبهذذا مذذن اجلهذذات الفاعل ذ املاص ذ
للمهذذاجرين اقملرضذذني للخطذذر يف البحذذر حاججذذت أبن ه ذ ا الذذنه سذذيؤد يف هناي ذ اقطذذاف إىل
خفذذض وفيذذات اقهذذاجرين واللجئذذني يف البحذذر إىل أقصذ حذذد ممكذذن .وحجرهذذا أن هذ ل الوفيذذات
سرروقف إذا جنحت قواهتا البحري ونظم الملدال اجلنا ي هبذا يف دثبذيط الملذاملني يف اجملذال ا ن ذاين
ع ذذن دي ذذدأ اق ذذاعدة إىل اقه ذذاجرين غ ذذحب النظ ذذاميني ال ذ ين جي ذذدون أنف ذذهم مملرض ذذني للخط ذذر يف
البحذذار ،ممذذا يذذؤد بذذدورل إىل دثبذذيط هذذؤال األشذذخا عذذن حماول ذ عبذذور البحذذر األبذذيض اقروسذذط
وغحبل من اق طحات اقا ي  .فملل سبيا اقثال ،رادل بملض بلدان االحتاد األوروي أبهنا أنشلت
فرقذ الملمذذا اقروسذذطي مذذن أجذذا إنيذذاذ األرواح يف عذذرض البحذذر ،وأن األفذراد أو اجملموعذذات الذ ين
يني ذ ون اقهذذاجرين واللجئذذني اقملرضذذني للخطذذر يف البحذذر يشذذجملون غذذحبهم عل ذ حماول ذ الملبذذور،
__________

( )49انظذر

”Tugba Basaran, “Saving lives at sea: security, law and adverse effects

و

Richard Barnes,

“The international law of the sea and migration control” in Extraterritorial Immigration Control:
Legal Challenges, Bernard Ryan and Valsamis Mitsilegas, eds. (Leiden, Netherlands, Martinus

).Nijhoff, 2010
( )٥0انظر ”.Tugba Basaran, “Saving lives at sea: security, law and adverse effects
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ممذذا جيملذذا مهمذ فرقذ الملمذذا اقروسذذطي أكثذذر صذذملوب ويذذؤد إىل اقزيذذد مذذن الوفيذذات( .)٥1لكذذن لذذيس
هنذذاك إال اليليذذا مذذن األدل ذ عل ذ أن ه ذ ا الذذنه كذذان أو ميكذذن أن يكذذون فملذذاالا يف رد احملذذاوالت
اليا اقملرادة للمهاجرين واللجئني غحب النظاميني لملبور البحر األبيض اقروسط ودخول أورواب.
 -29وينبرذ الرشذذديد أي ذ ا علذ أن الذذبملض حذذاج أبنذذه قذذد دكذذون هنذذاك فجذذوة بذذني االلرذزام
إبنيذذاذ اقهذذاجرين واللجئذذني اقملرضذذني للخطذذر يف البحذذر وشذذروط الذذدول ال ذذاحلي اقمللنذ بصذراح
ووضوح لل ماح اب نزال يف موانئها( .)٥2وم ذل  ،عل الرغم من أن البملض حذاج أبنذه "مذن
اقشذذكوك في ذذه أن يك ذذون احل ذ يف احلص ذذول عل ذ اق ذذاعدة ير ذ إىل درج ذ أن يش ذذما احل ذ يف
دخذذول مينذذا أو ميذذال حممي ذ بملينهمذذا"( ،)٥3كمذذا جذذادل أبنذذه "عل ذ الذذرغم مذذن أن قواعذذد اليذذانون
الدويل ذات الصل دنطب بشكا واضح عل حاالت املطر اقادي  ،ال ميكن دملذديرها لليذول إهنذا
دنطب ذ ابل ذذرورة عل ذ ال ذذفن الذذي د ذذمل إىل الذذدخول ن ذزال أشذذخا أُني ذ وا يف البحذذر"(،)٥4
م ذذرندا يف ه ذ ا احلجذذا إىل ق ذذي اتمبذذا ( )Tampaآل /أغ ذذطس  ،2001حيذذي رفذذض أحذذد
البلدان ال ماح إبنزال أشخا أني هتم سفين يف البحذر( .)٥٥ويربذى املبذحب اق ذريا بيذوة اقوقذف
اقمل ذذاكس .فه ذذو ي ذذر أن اقملاه ذذدات ذات الص ذذل ال ميك ذذن أن دك ذذون ق ذذد كرس ذذت واجذ ذ إني ذذاذ
األشخا اقملرضني للخطر يف عرض البحر من دون الرفكحب يف شرط ضذمض أبن ي ذمح إبنذزال
هذذؤال األشذذخا يف أقذذر مينذذا ممكذذن مذذن الناحيذ الململيذ ( .)٥٦ويف كذذا األحذوال ،يذذوفر منطذ
ونرا ق يي منظم كا أانمور واقرد /اهلاد ما يؤيد بيوة رأيه بشلن ه ل اق لل .
 -30وينبر ذ أال يُن ذ أي ذا أن الواج ذ اليذذانوين الذذدويل الملذذام إبنيذذاذ األشذذخا اقملرضذذني
للخطذذر يف عذذرض البحذذر (مبذذن فذذيهم اقهذذاجرون واللجئذذون) ييرصذذر عل ذ احلي ذزات احمليطي ذ (.)٥٧
وال يوجذذد واجذ إجيذذاي ممارذذا مبوجذ اليذذانون الذذدويل يلذذزم إبنيذذاذ أشذذخا مملرضذذني للخطذذر يف
الر داخا بلدان الملبور أو اقيصد اقملني  .وقد سب أن أقر المللما هب ل النيط (.)٥٨
__________

( )٥1اقرج نف ه.
( )٥2انظذذر ”control

Richard Barnes, “The international law of the sea and migration

و

Natalie Klein,

“International migration by sea and air,” in Foundations of International Migration Law Brian Opeskin,

).Richard Perruchoud and Jillyanne Redpath-Cross, (Cambridge, Cambridge University Press, 2012
( )٥3انظر ”.Richard Barnes, “The international law of the sea and migration control
( )٥4اقرج نف ه.
( )٥٥انظذر ) Ruddock v. Vadarlis, FCA 1329 (September 2001وانظذر أي ذ ا W. Kirtley, “The Tampa
incident: the legality of Ruddock v. Vadarlis under international law and the implications of
Australia’s new asylum policy”, Columbia Journal of Transnational Law, vol. 41, No. 1 (January
)2002

و

Richard Barnes, “Refugee law at sea”, International and Comparative Law Quarterly,

)vol. 53, No. 1 (January 2004

و

Cecilia Bailliet, “The Tampa case and its impact on burden

).sharing at sea”, Human Rights Quarterly, vol. 25, No. 3 (August 2003
( )٥٦انظر الفيردني  ٥و 12مذن اليذرار  )2011(1٨21الرابملذ للجممليذ الرقانيذ جمللذس أورواب .وانظذر أي ذا اليواعذد
اقرمللي ذ ذ ذ بململيذ ذ ذذات احلذ ذ ذذدود البحري ذ ذ ذ ال ذ ذ ذواردة يف مرف ذ ذ ذ ميذ ذ ذذرر اجمللذ ذ ذذس  ،2010/252/EUاقذ ذ ذذؤر  2٦ني ذ ذ ذذان/
أبريذذا  ،2010اقكمذذا ليذذانون شذذنرن للحذذدود فيمذذا يرملل ذ مبراقب ذ احلذذدود املارجي ذ البحري ذ يف سذذيا الرملذذاون
الململيايت ال دن يه وكال حرس احلدود وخفر ال واحا األوروبي .
( )٥٧انظر ).Shalini Bhargava Ray, “Saving lives”, Boston College Law Review, vol. 58, No. 4 (September 2017
( )٥٨اقرج نف ه.
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 -31والنيط اجململذ اقذراد دوضذيحها يف هذ ا الفذر هذ أنذه إذا كانذت اليواعذد الملامذ لليذانون
الذذدويل دلذذزم أ شذذخ يف طذذاقم قيذذادة سذذفين إبنيذذاذ أ شذذخ يصذذادفه يف البحذذر (مبذذا يشذذما
اقهذذاجرين واللجئذذني) يواجذذه شذذدةا أو خطذذر الرذذر وكذذا دول ذ أبن دفذذرض عمليذذات ا نيذذاذ ه ذ ل
ودي رها ،فإن ررأ أو قم من رتمون ه ا لزام اب نياذ يكون عندها ينره بوضوح اليواعذد
الملام لليانون الدويل.

سادسا -حتليل دويل حلقوق اإلنسان
 -32ي ذذود املب ذذحب اق ذذريا أن يش ذذدد علذ ذ أن الملدي ذذد م ذذن اليواع ذذد الراس ذذخ للي ذذانون ال ذذدويل
حليذذو ا ن ذذان حتظذذر بذذدورها أو عل ذ األقذذا دييرذذد بشذذدة رذذرأ ديذذدأ اق ذذاعدة ا ن ذذاني إىل
اقهذذاجرين واللجئذذني غذذحب النظذذاميني وكذ ل الطذذر اليممليذ اقمارلذ األخذذر الذذي حاولذذت الذذدول
مذذن خلهلذذا الي ذذا مذذن اقملون ذ ا ن ذذاني املاص ذ إىل اقهذذاجرين واللجئذذني غذذحب النظذذاميني .ودذذرد
دل اليواعد يف اقملاهدات الدولي الر ي ي حليذو ا ن ذان ،مذن مثذا برودوكذول مكافحذ هتريذ
اقهاجرين عن طري الر والبحر واجلو ،والملهد الدويل املا ابحليو اقدنيذ وال ياسذي  ،والملهذد
الدويل املا ابحليو االقرصادي واالجرماعي والثيافي .
 -33وعل ذ الذذرغم مذذن أن برودوكذذول مكافح ذ هتري ذ اقهذذاجرين عذذن طري ذ الذذر والبحذذر واجلذذو
يكما اقنظوم اقنشلة مبوج ادفاقي األمم اقرحدة قكافحذ اجلرميذ اقنظمذ عذر الوطنيذ وشذكا
جذذز ا ال يرج ذزأ منهذذا ،فيذذد كذذان اليصذذد منذذه أي ذا أن يُنف ذ بطريي ذ حتذذرتم اليذذانون الذذدويل حليذذو
ا ن ذذان .ويلذذزم الرودوكذذول الذذدول برجذذرأ هتري ذ البشذذر ،لكنذذه ي ذ بملذذض احملذذددات الذذي يرملذذني
الييام ب ل ضمن إطارها (اقادة  .)٦ومن ه ل احملددات أن نطا الرودوكول ييرصر عل "من
األفملال اجملرم وفيا للمادة  ٦من ه ا الرودوكول والرحر عنها وملحي مردكبيها ،حيثما دكون
دلذ اجلذرا م ذات طذذاب عذذر وطذذض ودكذذون ضذذالمل فيهذذا مجاعذ إجرامي ذ منظم ذ " (اقذذادة .)٥9()4
وه ذ ا احلك ذذم جيمل ذذا م ذذن الواضذذح ج ذذدا أن فئ ذ ج ذرا م هتري ذ البشذذر ال ذذي يل ذذزم الرودوك ذذول أطراف ذذه
إبدراجهذذا ضذذمن قوانينهذذا الوطني ذ لذذيس هذذو رذذرأ ديذذدأ اق ذذاعدة ا ن ذذاني إىل اقهذذاجرين غذذحب
النظاميني .وير ح كثحب من ذل أي ا من قرا ة األعمال الرح حبي اقرمللي ابلرودوكول(.)٦0
 -34ويف ق ذذي آر .ضذذد أبولذذواناب ،اعرذذرت احملكمذ الملليذذا يف كنذذدا أن اليصذذد مذذن الرودوكذذول
ليس ررأ هتري البشر العربارات إن اني وألرت حكما يف قانون اهلجرة االحتاد الكنذد مذن
حيذذي أن ذل ذ الفذذر مذذن اليذذانون اق ذ كور يرملذذارض م ذ اليصذذد احملذذدود للرودوكذذول .وأايا كانذذت
األس ذذس اقوض ذذوعي هل ذ ل احلج ذ ال ذذي رف ذذرها احمل ذذاكم ،جي ذ أال يُن ذ أن الرودوك ذذول " ف ذ "
ص ذ ذراح وبش ذذكا كام ذذا حي ذذو ا ن ذذان الدولي ذ ذ األخ ذذر اقكفول ذ ذ جلمي ذ ذ البش ذذر ،مب ذذن ف ذذيهم
اقهذذاجرون وحلفذذامهم ا ن ذذانيون .فهذذو يذذن علذ أنذذه "لذذيس يف هذ ا الرودوكذذول مذذا ميذذس ب ذذا ر
احليذذو وااللرزامذذات واق ذذؤوليات للذذدول واألف ذراد مبير ذ اليذذانون الذذدويل ،مبذذا يف ذل ذ اليذذانون
ا ن اين الدويل واليانون الدويل حليو ا ن ان" (اقادة  .)19واألرر اقرتد عل ذل أنه حى
وإن كان ررأ ديدأ اقملون ا ن اني إىل اقهاجرين واللجئني غحب النظاميني م موح ا به مبوج

__________

( )٥9انظر أي ا ”.Liz Fekete, “Europe: crimes of solidarity
( )٦0انظر ”?.Rachel Landry, “The ‘humanitarian smuggling’ of refugees: criminal offence or moral obligation
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الرودوكذذول ،فإنذذه قذذد يكذذون غذذحب قذذانوين م ذ ذل ذ مبوج ذ قذذانون دويل آخذذر (حليذذو ا ن ذذان).
كما يؤيد ه ل اليرا ة للرودوكول اليرار الصادر يف ق ي آر .ضد أبولواناب.
 -3٥وال شذ ذ أن ر ذذرأ ال ذذدول (وح ذذى اقنظم ذذات ا قليميذ ذ ( ))٦1لري ذذدأ أش ذذكال اق ذذاعدة
ا ن ذذاني الذذي نوقشذذت هنذذا سذذلف ا إىل اقهذذاجرين واللجئذذني غذذحب النظذذاميني ينره ذ بطبيمل ذ احلذذال
اليذذانون الذذدويل حليذذو ا ن ذذان .وقذذد اعذ ُذرتف هبذ ا يف كرذذاابت الفيهذذا ( .)٦2وأشذذار أحذذد املذرا ،
علذ سذذبيا اقثذذالُ ،حميذا إىل أن مثذذا أفملذذال الرجذذرأ هذ ل قذذد كبحذذت علذ الذذدوام قذذدرة اقهذذاجرين
واللجئني غحب النظاميني عل الوصول إىل الملديد من حيو ا ن ان اقكفول هلم ،وال سذيما يف
سذذيا املذذدمات احلرج ذ والطار ذ ( .)٦3ويرملل ذ األمذذر هنذذا ابنرهاكذذات للملديذذد مذذن اقملذذايحب الدولي ذ
بملض هذ ل اليواعذد هذ ا ال ذر
حليو ا ن ان ،وهب ل الصف سرناق هنا الطر الي ينره ُ هبا َ
أو ذاك من ضرو ررأ أو قم ه ا النو من اق اعدة ا ن اني للمهاجرين غحب النظاميني.
احلق يف احلياة
 -3٦ه ا احل مكفول يف اقادة  ٦مذن الملهذد الذدويل املذا ابحليذو اقدنيذ وال ياسذي الذي
دن عل ما يل " :احل يف احلياة ح ملزم لكا إن ان .وعل اليانون أن مذ هذ ا احلذ ".
وينره قم وررأ من ييومون بململيات إنياذ إن اني قهاجرين أو الجئني غحب نظاميني مملرضني
ملطذذر اقذذوت يف البحذذر ه ذ ا احلكذذم ،عل ذ النحذذو ال ذ أشذذار إليذذه اقيذذرر املذذا اقملذذض مذذاالت
ا ع ذذدام خ ذذار الي ذذا أو إبجذ ذرا ات م ذذوجزة أو دمل ذذف ا يف ديري ذذر ص ذذادر م ذذؤخرا (.)A/73/314
وإذا كذذان اقهذذاجر أو اللجذذئ غذذحب النظذذام  ،بطبيملرذذه كإن ذذان ،يرمر ذ بشذذكا مرلصذذا ابحل ذ يف
ميذذه اليذذانون ،فمذذن شذذلن رذذرأ أو قمذ أ عمذذا يرمذ إىل منذ فيذذدان األرواح أن
احليذذاة الذ
يرقذ إىل انرهذذاك هلذ ا احل ذ  .ولذ ل ال ميكذذن إال لليليلذذني عذذدم اقوافي ذ بشذذكا ممليذذول عل ذ أنذذه
يرحرم ،من منظور دويل حليو ا ن ان ،إنياذ من هم مملرضون ملطذر اهلذلك يف البحذر( .)٦4بيذد
أن "ظذذا وواق ذ " المليذذوابت اجلنا ي ذ اقفروض ذ عل ذ مذذن ذذاولون إنيذذاذ اقهذذاجرين غذذحب النظذذاميني
اقملرضني للخطر يف البحر أد إىل أن يفكر هؤال األشخا مذردني قبذا ديذدأ هذ ل اق ذاعدة،
وهذ ا الذذرتدد كثذذحبا مذذا أد إىل عواقذ وخيمذ ابلن ذذب إىل اقهذذاجرين واللجئذذني اقملرضذ أرواحهذذم
للخطذر .ويوضذح ذلذ االردفذذا اهلا ذا يف وفيذات اقهذاجرين واللجئذذني غذحب النظذاميني علذ طذذول
حدود أحد البلدان يف أمريكا الشمالي من عام .)٦٥(1994

__________

( )٦1انظذر

Sergio.. Carrera and Joanna Parkin, “Protecting and delivering fundamental rights of irregular migrants

.at local and regional levels in the European Union” (Centre for European Policy Studies, 2011), p. 3
( )٦2انظذر Mark Provera, “The criminalization of irregular migration in the European Union”, pp. 27–28
و European Agency for Fundamental Rights, “Criminalization of migrants in an irregular situation
”.and of persons engaging with them
(Mark Provera, “The criminalization of irregular migration in the European Union”, pp. 27–28 )٦3
وانظذذر أي ذ ا Jennifer Allsopp, “Contesting fraternité: vulnerable migrants and the politics of
protection in contemporary France” (Refugee Studies Centre, University of Oxford, working paper

.No. 82, July 2012), pp. 5–6
( )٦4انظذر Brunilda Pali, “Europe as Terraferma: against the criminalization of solidarity” Security Praxis
).(May 2017
( )٦٥انظر ”Jill. M. Williams, “The safety/security nexus and the humanitarisation of border enforcement
).The Geographical Journal, vol. 182, No. 1 (March 2016
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حق الفرد يف احلرية ويف األمان عل شخصه
 -3٧هذ ذ ذ ان احلي ذ ذذان الروأم ذ ذذان للش ذ ذذخ يف احلريذ ذ ذ ويف األم ذ ذذان عل ذ ذ ذ شخص ذ ذذه مكف ذ ذذوالن
مبوجذ اقذذادة  9مذذن الملهذذد الذذدويل املذذا ابحليذذو اقدنيذ وال ياسذذي  .ومذذن اق ذذلم بذذه جيذذدا يف
االجرهذ ذذاد الي ذ ذذا للمحذ ذذاكم يف بملذ ذذض البلذ ذذدان( ،)٦٦وك ذ ذ ا اجرهذ ذذادات اللجن ذ ذ اقملني ذ ذ ميذ ذذو
ا ن ذذان( ،)٦٧أن قذذدرة اقهذذاجرين أو اللجئذذني ال ذ ين يواجهذذون هتديذذدات يف بلذذد آخذذر لرمذذرملهم
ميذذو ا ن ذذان األساس ذذي (مذذن مثذذا الرح ذذرر مذذن الرمييذذز أو الرمل ذ ي أو اقذذوت) عل ذ ض ذذمان
احلماي ذ يف البل ذذد اق ذذيف ي ذذرلزم ح ذ الف ذذرد يف احلري ذ ويف األم ذذان عل ذ شخص ذذه .وهب ذ ا ،ف ذذإن
مياض ذذاة أو قم ذ ذ المل ذذاملني يف اجمل ذذال ا ن ذذاين ال ذ ذ ين ي ذذاعدون ،م ذذن دون أ ك ذ ذ م ذذاد
ألنف هم ،مثا هؤال اقهاجرين غحب النظاميني عل دخذول بلذد مذا ،أو م ذاعدهتم بوسذا ا النيذا
داخا البلد ،أو م اعدهتم بروفحب ملذ آمن يف البلد اق يف ،دنره ه ين احليني الروأمني.
احلق يف حرية التعبري
 -3٨احل يف حري الرملبحب مكفول يف اقادة  )2(19من الملهد الدويل املا ابحليو اقدني
وال ياس ذذي  .وابلر ذذايل ،ف ذذإن مياض ذذاة أو ختوي ذذف المل ذذاملني يف اجمل ذذال ا ن ذذاين ال ذ ين يش ذذاركون يف
االحرجاجذذات يف الشذوار د ذذامن ا مذ اقهذذاجرين غذذحب النظذذاميني أو يذذدعموهنا والرهديذذد مبياضذذاة
أو درحيا أو قم من ينظمون محلت نياب عذن اقهذاجرين غذحب النظذاميني أو يركلمذون دعمذ ا هلذم
(أو اختذذاذ مث ذذا ه ذ ل ا ج ذرا ات فمللي ذا) ومياض ذذاة أو قم ذ األش ذذخا ال ذ ين يش ذذاركون بص ذذورة
ممليول ذ يف احرجاجذذات عل ذ مذذنت الطذذا رات د ذذامنا م ذ اقهذذاجرين غذذحب النظذذاميني ال ذ ين عل ذ
وش أن يُرحلذوا ،هذ انرهاكذات بينذ الوجاهذ هلذ ا احلذ  .والرمرذ هبذ ا احلذ مييذد ديييذدا صذر ا
اب ذن اقمنوح للدول يف اقادة  )3(19ب ن الييود "اللزم  ...حلماي األمن اليذوم أو النظذام
الملذذام أو الصذذح الملامذ أو اآلدا الملامذ " .وابسذذرثنا حالذ االحرجاجذذات علذ مذذنت الطذذا رات،
مذذن الواضذذح أن ذذه ال مذذرر لرجذذرأ أو قم ذ االحرجاجذذات د ذذامنا م ذ اقهذذاجرين واللجئذذني غ ذذحب
النظذذاميني ،حذذى يف ظذذا أ مذذن هذ ل الييذذود اق ذذموح هبذذا .وحذذى مذ ذلذ  ،ال ميكذذن دريذذر قمذ
أو ررأ كا عما احرجاج عل منت طا رة مبصاح األمن اليوم  .فه ل الييود جيذ أن دكذون
ضروري متاما ومررة يف ظروف احلال (.)٦٨

__________

( )٦٦انظذر

Singh v. Minister of Employment and Immigration, Supreme Court of Canada, judgments

(SCR 177, 4 April 1985), paras. 44–48, 52–53 and 59–60

و

Suresh v. Canada (Minister of

Citizenship and Immigration), Supreme Court of Canada judgments (1 SCR. 3, 11 January 2002),
 paras. 75–78, 113–114 and 118–119و Medovarski v. Minister of Citizenship and Immigration and
Esteban v. Minister of Citizenship and Immigration, Supreme Court of Canada, judgments (2 SCR.

.539, 2005 SCC 51, 30 September 2005), paras. 17 and 19–22
( )٦٧انظذر  Said Hashi v. Denmark (CCPR/C/120/D/2470/2014), paras. 9.1–9.10و F.J. et al. v. Australia
 (CCPR/C/116/D/2233/2013), paras. 10.5–13و X v. Denmark (CCPR/C/110/D/2007/2010), paras. 8.5
.and 9.3
( )٦٨انظر ابكور ضد بيلروس ( ،)CCPR/C/114/D/1902/2009الفيرات  ،4-٧و ،٧-٧و ،9-٧و.10-٧
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احلق يف حماكمة عادلة
 -39احل يف حماكمذ عادلذ مكفذول يف اقذادة  14مذن الملهذد الذدويل املذا ابحليذو اقدنيذ
وال ياسذذي  .ومث ذ عنص ذذر ر ي ذ يف ه ذ ا احل ذ هذذو احل ذ يف االس ذذرملان مبحذذام ابلن ذذب ق ذذن ي ذذرهم
أو يرجح أن يرهم ابنرهاك اليانون .وينره الرمر هب ا احل أ قذانون أو ممارسذ وظيفرهذا ديييذد
نره ذ
أو رفذذض إمكاني ذ االسذذرملان مبحذذام مذذن اخريذذار اقذذرهم .ومذذن مث ،مذذن شذذلن ه ذ ا احل ذ أن يُ َ
مبياضذذاة أو قم ذ احملذذامني ذو اقيذذول ا ن ذذاني الذ ين ييذذدمون اقشذذورة اليانونيذ للمهذذاجرين غذذحب
النظذذاميني .وال ذذب يف ذل ذ أن ه ذ ل احملاكمذذات وأعمذذال اليم ذ سذذرؤد إىل دثبذذيط الملديذذد مذذن
احمل ذذامني ع ذذن دي ذذدأ اقش ذذورة إىل اقه ذذاجرين أو اللجئ ذذني غ ذذحب النظ ذذاميني ،مم ذذا ييي ذذد بش ذذكا كب ذذحب
حيوقهم يف احلصول عل اقشورة اليانوني .
احلق يف السكن الالرق
 -40احل ذ ذ يف ال ذ ذذكن الل ذ ذ مكف ذذول يف اقذ ذذادة  11مذ ذذن المله ذذد الذ ذذدويل املذ ذذا ابحليذ ذذو
االقرص ذذادي واالجرماعيذ ذ والثيافي ذ ابعرب ذذارل عنص ذذرا م ذذن عناص ذذر "حذ ذ ك ذذا ش ذذخ يف م ذذرو
ممليش ذ كذذاف" .ويلذذزم ه ذ ا احلكذذم الذذدول األط ذراف يف الملهذذد ابختذذاذ املط ذوات اقناسذذب ل ذذمان
إعمذذال ه ذ ا احل ذ  .ورذذرأ أو قم ذ الملذذاملني يف اجملذذال ا ن ذذاين ال ذ ين يذذؤجرون مذذلو للمهذذاجرين
أو اللجئني غحب النظاميني ومياضاة أو قم اهليئات الديني واقنظمات غحب احلكومي وغحبهذا مذن
اجلهات الي دوفر ال كن أو اقلذ اآلمن هلذم يبذدو مذن الوهلذ األوىل انرهاكذا ج ذيما هلذ ا احلذ .
وقد ف رت اللجن اقملني ابحليو االقرصادي واالجرماعي والثيافي رمسيا الملهد أبنذه يير ذ مذن
الدول أن د من لذ "كذا فذرد" داخذا أراضذيها "حذدا أدىن مذن االسذرحياقات األساسذي " مذن كذا
ح من احليو الواردة يف دل اقملاهدة ،مثا احل يف ال كن الل ذ ( .)٦9وممذا ين رذور البصذحبة أنذه
ال دملط سو البلدان النامي بملض اجملال اقر ب يف اقادة  )3(2لرحديد إىل أ حذد ميكنهذا
أن حتجذذم عذذن ضذذمان هذ ا النذذو مذذن احليذذو لرذذحب اقذواطنني ،مذذن مثذذا اقهذذاجرين غذذحب النظذذاميني.
ودب ذذني ق ذذي اجملل ذذس األوروي للكن ذذا س ض ذذد هولن ذذدا اقملروضذ ذ علذ ذ اللجنذ ذ األوروبيذ ذ للحي ذذو
االجرماعي بدورها صح اقواقف الي اخت ها املبحب اق ريا هنا(.)٧0
احلق يف الغ اء ويف مستوى معيشي مناسب
 -41احل ذ يف الر ذ ا مكفذذول يف اقذذادة  11مذذن الملهذذد الذذدويل املذذا ابحليذذو االقرصذذادي
واالجرماعي والثيافي ابعربارل عنصرا مذن عناصذر "حذ كذا شذخ يف م ذرو ممليشذ كذاف".
ومتاشي ا م احلج الواردة يف الفيرة ال ابي  ،يصبح من الواضذح أن مياضذاة أو قمذ الملذاملني يف
اجملذذال ا ن ذذاين ال ذ ين يذذوفرون ضذذرورايت احليذذاة ،مثذذا الر ذ ا واقيذذال واق ذذاعدة الطبي ذ واقلبذذس
واحلمام ذذات ،للمه ذذاجرين واللجئ ذذني غ ذذحب النظ ذذاميني انرهذ ذذاك خط ذذحب ب ذذدورل هل ذ ذ ا احل ذ ذ وأن بنذ ذذد
__________

( )٦9انظذذر اللجن ذ اقملني ذ ابحليذذو االقرصذذادي واالجرماعي ذ والثيافي ذ  ،الرمللي ذ الملذذام رقذذم  )1991(4بشذذلن احل ذ يف
ال كن اقل م وق ي إ .د . .ضد إسبانيا ( ،)E/C.12/55/D/2/2014الفيرة .1-11
( )٧0انظذذر ق ذذي م ذؤمتر الكنذذا س األوروبي ذ ضذذد هولنذذدا (الي ذرار اقرملل ذ ابألسذذس اقوضذذوعي  1 ،متوز/يوليذذه ،)2014
الشكو رقم  ،2013/90الفيرات  ،32-31و ،3٥-34و ،3٧و ،41و ،4٥و ،4٨و.113
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"ا عمذال الرذذدرجي " الذ نذذوق أعذلل ال فذ أفملذال الرجذذرأ واليمذ هذ ل مذن أن دكذذون غذذحب
قانوني مبوج اليانون الدويل حليو ا ن ان.
 -42وعذذلوة علذ ذلذ  ،يذذود املبذذحب اق ذذريا أن يشذذدد علذ أن األطذراف دلرذذزم ،يف االدفذذا
الملاق من أجا اهلجرة اآلمن واقنظم والنظامي ال اعرمددذه اجلممليذ الملامذ لألمذم اقرحذدة يف
كذذانون األول/دي ذذمر  201٨ووافي ذذت علي ذذه  1٥2دول ذ ع ذذوا ،بكفال ذ جمموع ذ م ذذن اقب ذذاد
الروجيهي ذ الشذذامل لملذذدة قطاعذذات واقرتابط ذ  ،مبذذا يف ذل ذ حيذذو ا ن ذذان للمهذذاجرين ورفذذاههم
(برض النظر عن حالرهم من حيي اهلجرة) واحرتام سذيادة اليذانون والرملذاون الذدويل( .)٧1وأكذد
اقوقملذذون ،يف الفيذذرة  24مذذن االدفذذا الملذذاق  ،مذذا يلذ " :نلرذذزم ابلرملذذاون علذ الصذذمليد الذذدويل نيذذاذ
األرواح ومن وفيات وإصاابت اقهاجرين مذن خذلل عمليذات البحذي وا نيذاذ الفرديذ أو اقشذرتك ،
ودوحيد عملي مج ودبادل اقمللومات ذات الصل  ،م حتما اق ؤولي اجلماعي عن احلفا عل
حيذذاة مجي ذ اقهذذاجرين ،وفي ذا لليذذانون الذذدويل" .وه ذ ا احلكذذم ي ذذلط ال ذذو عل ذ اقوقذذف اليذذانوين
الذ بينذذه املبذذحب اق ذذريا أعذذلل .وابقثذذا ،جيذذر يف االدفذذا الملذذاق بشذذلن اللجئذذني (،A/73/12
اجلز الثاين ،الفيراتن  ٥و )1٦الرشديد عل مبدأ الر امن الدويل ابعربارل مبدأا دوجيهي ا أساسي ا
حلماي اللجئني وطالي اللجو وح ن أحواهلم.
 -43وإضذذاف إىل ذل ذ  ،يشذذحب املبذذحب اق ذذريا إىل أن اقيذذرر املذذا اقملذذض مال ذ اقذذدافملني عذذن
حيذذو ا ن ذذان قذذام ،يف ديريذذرل اقيذذدم إىل جملذذس حيذذو ا ن ذذان عذذام  ،201٧ابسذذرملراض حال ذ
األشخا ال ين يرصرفون دفاعا عن حيو اقهاجرين واللجئني ،ولفت االنربال إىل احلال الصذملب
لألشخا ال ين يرصذرفون د ذامن ا مذ هذؤال األشذخا والذ ين ي ذملون إىل دملزيذز محايذ حيذوقهم
ويناضلون من أجا ذل  .ودعا أي ا مجي الدول واجلهات الفاعل األخر إىل محاي ودملزيز حيو
اقدافملني عن األشخا اقرنيلني والرصد قا يواجهونه من حتدايت (.)A/HRC/37/51
 -44ووفي ا للرحليا الوارد يف الفيرات ال ابي  ،جي النظر فيما إذا كان هل ل األفملال مذا يررهذا
يف إطار حكذم عذام ديييذد (لصذون األمذن اليذوم أو النظذام الملذام) ،أو أ أحكذام عامذ بشذلن
االسرثنا ات يف اقملاهذدات اقذ كورة درذيح للذدول بملذض احلريذ أرنذا األزمذات أو حذاالت الطذوار
الملامذ  .وقذد أشذار الملديذد مذن الذدول إىل أحذدا اهلجذرة أو اللجذو اجلماعيذ الملاقيذ األخذحبة إمذذا
علذ أهنذذا أزمذ أمذذن قذذوم أو أزمذ نظذذام عذذام يف حذذد ذاهتذذا ،أو أهنذذا د ذذرملجا حذذدو مثذذا هذ ل
األزمذ ( .)٧2ونظذذرا لملذذدم وجذذود حكذذم عذذام بشذذلن حال ذ الط ذوار ال يف برودوكذذول مكافح ذ هتري ذ
اقهذ ذذاجرين عذ ذذن طري ذ ذ الذ ذذر والبحذ ذذر واجلذ ذذو وال يف الملهذ ذذد الذ ذذدويل املذ ذذا ابحليذ ذذو االقرصذ ذذادي
واالجرماعي ذ ذ والثيافي ذ ذ  ،سييرصذ ذذر الرحليذ ذذا هنذ ذذا عل ذ ذ الملهذ ذذد الذ ذذدويل املذ ذذا ابحليذ ذذو اقدني ذ ذ
وال ياسي وفيط فيما يرملل ب ماانت احليو اقدني وال ياسي الي نوقشت يف الفيرة ال ابي .
 -4٥وقذذد طذذورت احملكم ذ الملليذذا يف كنذذدا طريي ذ عام ذ منهجي ذ ودقيي ذ للموازن ذ بذذني مصذذاح
اجملرم يف األمن اليوم وال لم الملام والنظام الملام (من جه ) وبني حيو ا ن ذان اقكفولذ

__________

( )٧1انظر قرار اجلمملي الملام  ،19٥/٧3الفيراتن  1٥و.24
( )٧2انظ ذ ذذر ،علذ ذ ذ س ذ ذذبيا اقث ذ ذذالwww.kormany.hu/en/prime-minister-s-office/news/government-declares- ،
state-of-crisis-due-to-mass-migration-in-two-counties
وwww.theguardian.com/world/2015/sep/03/migration-crisis-hungary-pm-victor-orban-europe-

.response-madness
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لألف ذراد (مذذن جه ذ أخذذر )( .)٧3ويطب ذ مذذا ي ذذم اخربذذار أوكذذس كلمذذا لذذزم األمذذر لريييذذد بملذذض
احليو الفردي من أجا حتيي أهداف مجاعي ذات أمهي أساسذي  .وابلرذايل ،قبذا أن ميكذن دريذر
أ ديييد للحيو الفردي  ،جي دبيني أمرين بوضوح:
(أ)

أن اهلدف من الريييد اقيرتح له صل بشواغا ملح وهام يف جمرم حر ودمييراط

( ) أن الوسا ا اقخرارة ممليول ومررة بشكا ظاهر .و ربات ذل  ،جي دصميم
الرذدابحب اقملرمذدة بملنايذ لرحييذ اهلذدف (ولذذيس أداة بدا يذ ) .كمذا جيذ أال دنذري الوسذا ا الذذي
يي عليها االخريار من ح ا ن ان اقيصود إال أبقذا قذدر ممكذن .وجيذ أن يكذون هنذاك أي ذ ا
دناسذ بذذني اآلرر اقرتدب ذ عل ذ الرذذدابحب الذذي دييذذد احلذ واهلذذدف ال ذ قُيذذد مذذن أجلذذه (أ عذذدم
ا سراف والرييد الصارم مببدأ عدم ديييد احليو إال إذا كان ذل الزما متاما).
 -4٦ويف حني قد دكون الدول واقنظمات ا قليمي الي سنت قذوانني واخنرطذت يف ممارسذات
ررم أو ديم ديدأ اقملون ا ن اني إىل اقهاجرين أو اللجئذني غذحب النظذاميني ُحميذ ا أو غذحب ُحميذ
يف اليذذول أبن قليهذذا مذذن دذذدف اقهذذاجرين الكبذذحب ن ذذبي ا إىل أراضذذيها ي ذذرويف الشذذرط (أ) أعذذلل،
سذذيكون مذذن الصذذمل جذذدا عليهذذا ديذذدأ حج ذ مينمل ذ ابسذذريفا الشذذرط ( ) .فمذذن الواضذذح أن
الوسا ا الي اخرارهتا لي ت مما ال ينري من حيو ا ن ذان للمهذاجرين وحلفذا هم ا ن ذانيني
إال أبقذذا قذذدر ممكذذن ،كمذذا أنذذه لذذيس هنذذاك دناسذ بذذني آرر الرذذدابحب الذذي دييذذد احلذ (أ الرجذذرأ
()٧4
واليم ذ ) واهلذذدف ال ذ قُذيرذذد ألجلذذه (وهذذو احلذذد مذذن اهلجذذرة إىل أراضذذيها)  .وم ذ ذل ذ  ،كثذذحبا
مذذا دكذذون قن ذوات الر ذذامن ه ذ الين ذوات الوحيذذدة الذذي ميكذذن مذذن خلهلذذا للمهذذاجرين واللجئذذني
غذذحب النظذذاميني احلصذذول عل ذ احليذذو األساسذذي وأن دكذذون هلذذم حيذذاة يرذذوفر فيهذذا حذذد أدىن مذذن
الكرام ( .)٧٥ومبا أن الشبكات االجرماعي والر امن مها دا ما ديريبذا الوسذيل الر ي ذي الذي ميكذن
من خلهلا للمهاجرين غحب النظاميني احلصول الفملل عل احليو األساسي  ،فإن ررأ الر امن
يشذذج ابلرذذايل االسذذربملاد االجرمذذاع ويشذذكا حتذذدايا مباشذذرا حليذذو ا ن ذذان احملميذ دوليذ ا ،مثذذا
احلذ ذ يف الكرامذ ذ ( .)٧٦وحيييذ ذ أن ح ذذى إدرا "البن ذذد ا ن ذذاين االخري ذذار " يف الروجي ذذه األوروي
 2002/90/ECكان مثار جدل (بند ال يروافذ مذ برودوكذول مكافحذ هتريذ اقهذاجرين عذن طريذ
منور للبصا ر يف ه ا اقيذام( .)٧٧وكانذت الصذير النها يذ الذي اعرمذدت يف
الر والبحر واجلو) أمر ر
الواق ادفاق ا دوفييي ا اقرتحره ال ويد ،مبا أن النم ا عارضذت البنذد برمرذه ،وأبذدت اقملكذ اقرحذدة
حتفظذذات عليذذه ،بينمذذا اقرتحذذت أقانيذذا بنذذدا إن ذذانيا إلزامي ذا ،ومل دواف ذ اليذذوانن عل ذ م ذذمون ه ذ ا
احلكم.

__________

()٧3
()٧4
()٧٥
()٧٦

انظر ).R v. Oakes, Supreme Court of Canada, judgments (1 SCR. 103, 1986
انظر ”.Liz Fekete, “Europe: crimes of solidarity
انظذر Sergio Carrera and Joanna Parkin, “Protecting and delivering fundamental rights of irregular
.migrants at local and regional levels in the European Union”, p. 3
انظذر Sergio Carrera and Massimo Merlino, “Undocumented immigrants and rights in the EU:

Addressing the gap between social science research and policy-making in the Stockholm

.programme?” (Centre for European Policy Studies, December 2009), p. 33
( )٧٧انظذر Sergio Carrera and others, Fit for Purpose?: The Facilitation Directive and the Criminalization
 .of Humanitarian Assistance to Irregular Migrants, pp. 10–11وانظذذر أي ذ ا Neil Boister, An
.Introduction to Transnational Criminal Law (Oxford, Oxford University Press, 2012), p. 47
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 -4٧ور ذذدر ا ش ذذارة أي ذ ذا إىل أن هذ ذ ل الر ذذدابحب واألعم ذذال ال ذذي ر ذذرم أو ديمذ ذ الرملب ذذحب ع ذذن
الر امن الدويل اليا م عل حيذو ا ن ذان لصذاح اقهذاجرين واللجئذني غذحب النظذاميني درملذارض
م ن وروح ح ه ل اجملموعذ األخذحبة مذن األشذخا يف الر ذامن الذدويل وهذو حذ وارد يف
مشذ ذذرو ا عذ ذذلن اقرملل ذ ذ ابحل ذ ذ يف الر ذ ذذامن الذ ذذدويل ال ذ ذ قذ ذذدم إىل جملذ ذذس حيذ ذذو ا ن ذ ذذان
عام  201٧يف شكا مرف للريرير النها للخبحب اق ريا ال اب ( .)A/HRC/35/35وييذدم لنذا
مشرو ا علن إشارة مينمل إىل ما سيرطلبه الر امن الدويل يف ه ا ال يا .

سابع ا -االستنتاجات والتوصيات إبصالح لصاحل حقوق اإلنسان
 -4٨ختام و و ا يو وورى اخلبو ووري املسو ووتقل أن جتو وورم أو قمو ووع تقو وودم املسو وواعدة اإلنسو ووانية إىل
املهاجرين والالجئني غري النظاميني ميس مساسا كبريا وغري مربر ابلعديد من حقووق اإلنسوان
أو ينووتق منهووا وموون مث فهمووا غووري قووانونيني مبوجووب القووانون الوودويل حلقوووق اإلنسووان وقوود
اعرتفو الوكالووة األوروبيووة للحقوووق األساسووية هبو ا( )٧٨وجتوودر اإلشووارة أيض و ا إىل أن اجلهووود
املب ولووة مووؤخرا يف فرنسووا إلسووقا الصووفة اجلرميووة عوون التعبووري عوون التضووامن مووع املهوواجرين
والالجئ ووني غ ووري النظ وواميني مب ووا يف ذل ووك القو ورار التق وودمي للمحكم ووة الدس ووتورية يف قض ووية
سوويدريك هووريو توود عل و اإلدراك املتزايوود حووى داخوول احلكومووات لطبيعووة ه و ه الفتوواوى
()٧9
املعادية حلقوق اإلنسان
 -49وابلنظر إىل بروز وأمهية مسارل اهلجرة يف عصور ،وال سويما يف سوياق موا ختلفوه مون
ووانني واملمارسووات الووي جتوور أو تقمووع تق وودم
آاثر سوولبية خطوورية عل و حقوووق اإلنسووان الق و ن
املس وواعدة اإلنس ووانية (أي التعب ووري ع وون التض ووامن ال وودويل الق ووارم علو و حق وووق اإلنس ووان) م ووع
املهاجرين والالجئني غري النظاميني يتحوتم علو الودو واجلهوات األخورى صواحبة املصولحة
مضوواعفة جهودهووا موون أجوول التصوودي بصووورة أكثوور فعاليووة للمسووارل والصووعوابت احملووددة يف
ه ا التقرير ويوجد جملس حقوق اإلنسان يف وضع جيد جدا لتيسري تلك العملية
 -٥0ويف ضوووء املناقشووات والتحلوويالت الووواردة يف ه و ا التقريوور يقوود اخلبووري املسووتقل
التوصيات التالية:

ينبغووي جلميووع الوودو أن تتخ و مجيووع اخلطوووات الفرديووة واملشوورتكة الالزمووة
(أ)
إلهناء جترم وقمع من يقدمون املساعدة اإلنسوانية ومون يبودون ابلتوايل تضوامن ا موع املهواجرين
والالجئووني غووري النظوواميني ويف ه و ا السووياق جيوودر أن حي و و اآلخوورون ح و و املثووا ال و ي
ضربته فرنسا؛
__________

( )٧٨انظذر

European Agency for Fundamental Rights, “Criminalization of migrants in an irregular

”.situation and of persons engaging with them
( )٧9انظذذر =www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid

Law No. 2012-1560, available from

1A086BE418596ED3F4A27A222F25AAE7.tpdjo15v_1?cidTexte=JORFTEXT000026871211&c

 .ategorieLien=idوانظذر أي ذ ا
.European Union”, p. 17
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( ) حتقيق وا هل و ه الغايووة ينبغووي جلميووع الوودو الووي سوون أو ستسوون قوووانني
ملكافحة هتريب البشر أن تتأكد من أن هو ه التشوريعات تتضومن بنوودا السوتثناءات إنسوانية
توض و أبجل و مووا ميكوون أن وه ال جي ووز جتوورم األف وراد واجلماعووات ال و ين يقوودمون املسوواعدات
اإلنسانية إىل املهاجرين أو قمعهم مبوجب ه ه القوانني؛
( ) ينبغ ووي جلمي ووع املنظم ووات اإلقليمي ووة أن تض وومن أال ت ووؤدي نظمه ووا القانوني ووة
وممارساهتا إىل جترم أو قمع تعبري اجلهات الفاعلة اإلنسانية عن التضامن مع املهواجرين ويف
ه ا الصدد ينبغي تعديل توجيه االحتاد األورويب  2002/90/ECالو ي يعور تيسوري الودخو
والعبوور واإلقامووة غوري املووأذون هبوا (وغووريه مون تشوريعات االحتواد األورويب ذات الصوولة) جلعوول
البند اإلنساي االختياري ال ي يتضمنه حالي ا بندا إلزامي ا ابلنسبة جلميع األطرا ؛

(د) ينبغوي للودو األطورا يف بروتوكوو مكافحووة هتريوب املهوواجرين عون طريووق
الرب والبحر واجلو النظر يف اعتماد تعديل للربوتوكوو والتصوديق عليوه حبيو تلغوي السولطة
التقديريووة الووي مينحهووا الربوتوكووو للوودو لتعري و هتريووب البشوور ووضووع تش وريعات ملكافحووة
هتريووب البشوور يف نظمهووا القانونيووة احملليووة وه و ا لتصووحي اجتوواه عوودد أكوورب موون الووالز موون
الوودو حالي و ا إىل اعتموواد وتنفي و أحكووا فضفاضووة جتوور م ورتكي اجل ورارم املنظمووة واجلهووات
الفاعلة اإلنسانية ابلطريقة نفسها ويف ه ا الصدد ينبغي أن يشكل قورار احملكموة العليوا يف
كندا يف قضية آر ضد أبولو،اب مثاالا إجيابيا؛
(هذ) ينبغووي جلميووع الوودو أن تكوور جهودهووا موون جديوود اللتزاماهتووا التعاهديووة
إبنقوواذ وتيسووري إنقوواذ األشووخاص املعرضووني للخطوور يف عوور البحوور مبووا يف ذلووك املهوواجرون
والالجئون غري النظاميني مبا أن عد القيا ب لك يشكل انتهاكا خطريا للقانون الدويل؛
(و) ينبغي للدو أن تتخ خطووات لتوضو أن االلتوزا القوانوي الودويل إبنقواذ
املهاجرين املعرضني للخطر يف عر البحور يشومل االلتوزا املقابول القوارم واألصويل بتمكوني
امله وواجرين والالجئ ووني الو و ين مت إنق وواذهم م وون الن ووزو علو و األقو واليم الربيو وة ألي م وون ال وودو
الساحلية يف املنطقة املعنية؛

(ز) ينبغي للدو أن تنظر يف إنشاء أو علو األقول إعطواء تفسوري إجيوايب إلنقواذ
املهاجرين املعرضني للخطر يف إقليمها الوربي وأال جتور أو تقموع اجلهوات الفاعلوة اإلنسوانية
الووي تب و جهوودا للقيووا ب و لك وميكوون جمللووس حقوووق اإلنسووان أن يلعووب دورا تيسووري ا يف
ضمان حدوث ه ا التغيري؛
(ح) ينبغووي أن تتخ و الوودو خطوووات لتثبووي ومعاقبووة العناصوور الووي تسووع موون
داخوول خمتل و قطاعووات اجملتمووع املوودي هبووا إىل قمووع األشووخاص ال و ين يظهوورون تضووامنا مووع
املهاجرين
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