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Abstract
The abuse of human rights at sea is a critical problem that has often been ignored.
Since violation of human rights at sea is not as tangible as it is on land, it has not
received enough attention from the international community. Governments are
certainly committed to respecting human rights within their territories including
their territorial waters, but there are no clear rules about protecting human rights in
other marine areas especialy the high seas.On the other hand, due to the expansion
of marine activities, there might emerge a conflict between the law of the sea and
other fields of international law especially human rights law. The contrast between
human rights and the law of the sea can be seen as an opportunity for developing
international law in order to stregthen the rule of law. Human rights and the law of
the sea are connected in many cases. The Hirsi Jamaa case is a notable example. The
Law of the Sea aims to govern uses of the sea, but the purpose of this research is to
examine the relationship between the individual and the state in the maritime space,
and thus the humanization of the law of the sea.
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چکیده
سوء استفاده از حقوق بشر در دریا بهعنوان مسئلهای مهم نادیده انگاشته میشوود از نناوا وه
رعایت نکردن حقوق بشر در دریا به ملموسی ننچه در خشکی اتفاق مویافتود نسسوتا ازایو رو
توجه چندانی از جامعة بس المللی دریافت نمی ند بهطور قطع دولتها به رعایوت حقووق بشور
در سرزمس هایشان متعهدندا اما در مورد جایگاه نن در دریا یا رعایت حقوق بشر توسط دولتها
در مناطق دریاییشان هسچگونه مقررهای وجود نودارد بوا توسوعة فعالسوتهوای دریوایی امکوان
برخورد قواعد دریایی با سایر رژیمهای حقوق بس الملل وجود دارد ه مهمتری رژیموی وه بوا
نن در تقابل استا حقوق بشر است تقابل حقوق دریاها با حقوق بشر را میتوان به دید فرصتی
برای توسعة حقوق بس الملل نگریست تا بتوان هرچه بسشتر حا مست قانون را در نن توسعه داد
موارد متعدد بسساری وجود دارد ه حقوق بشر و حقوق دریاها با یکدیگر در ارتباطانود ررونود
هسرسی نمونة جالبی در ای موورد اسوت هودز از حقووق دریاهوا تنووسم روابوط دولوتهوا در
دریاستا اما قصد ما نن است تا خالز جهت حر ت نسم و از ارتباط بس فرد و دولوت در ایو
عرصه از منور رویة قضایی و انسانی شدن حقوق دریاها سخ بگویسم

کلیدواژگان
رروند هسرسی جاماا حقوق بشرا حقوق دریاهاا منع اعاده
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مقدمه
انسانی شدن حقوق بس المللا فرایندی است ه تئودور مرون از نن بهعنوان تأثسر و نفوذ حقوق
بشر در حقوق بس الملل یاد می ند ) .(Meron,2006:21تأثسر حقوق بشر در حقوق بس الملل به
ای معنی اشاره دارد ه اصولا قواعد و سازو ارهای حقوق بس الملل صرفاً بورای توأمس منوافع
دولتها و حتی منافع اشخاص وضع و اعمال نمیشوندا بلکه برای تأمس منوافع و رفواه بشوریت
به ار میروند در واقع فرایند انسانمحوریِ حقوق بس الملولا تموام حووزههوای ننا از مبوانی و
تابعان حقوق بس الملل گرفته تا ساختهای مفهومی جدیدا اصول و مبنایی حقوق بشر را تحت
تأثسر قرار داده است چنس فرایندی از حقوق بس الملل جدید بهعنوان یوک حقووق بوس الملول
برای ل بشریت (فلسفیا  )426 :1396حکایت دارد مقصود از بشوریت «نوو انسوان» اسوتا
یعنی تمام اعضای جامعة انسانی و همچنس نسلهای فعلی و نتی بشور؛ در ایو مفهووم حقووق
بس الملل بهدنبال تحقق هدزهای عالی مشترک در مسان ول بشوریت اسوت (فلسوفیا :1396
)432-433ا ازای رو ارجا به بشریت ارجا به نن بهعنوان یک لا در رابطه با مسوالل مربووط
بووه منووافع مسووتقسما مشووترک و عمووومی تفسووسر شووده اسووت (فرزانووها  )93 :1393رویکوورد
بشریتمحور بهعنوان یکی از شاخههای انسانی شدن حقوق بس الملول معاصورا سوابقة تواریخی
متری از رویکرد فردمحور داردا با ای حال بهسرعت در حال توسعه است (Trindade, 2013:
) 339از جمله رژیمهایی ه امروزه زیور چتور رویکورد بشوریتمحوور قورار مویگسوردا حقووق
دریاهاست توجه به لوزوم اجورای حقووق بشور در دریوا از جملوه حقووق دریوانوردان و حقووق
مهاجرانا ناشی از رویکرد انسانی شدن حقوق دریاهاست
بحث جدیدی ه توجه جامعة بس المللی را به خود جلو ورده اسوتا حقووق بشور در دریاسوت
موضوعاتی چون قاچاق انسانا مهاجرت غسرقوانونی از طریوق دریواا سوءاسوتفاده از مواهسگسران مباحوث
جدیدی را بس حقوقدانان مطرح ساخته است حر ت مهاجرتی نمسخته( 1منووور وضوعستی اسوت وه
افراد با انگسزهها و اهداز متفاوت با یکدیگر اقدام به ترک شورشوان موی ننود)ا بوه مهومتوری بحوران
جوامع ارورایی تبدیل شده است )(United Nations High Commissioner for Refugees, 2016: 1
همواره مردم بهدنبال نیند بهتری در ورای دریاها بودند اما مسافرت از طریوق دریوا بسوسار
خطرنفری است افزایش تعداد مهاجران به سمت ارورا از طریق دریای مدیترانه بس سوالهوای
 2010تا  2015توجه زیادی را از جامعة بس المللی جلو ورد در بسشوتر مووارد مهواجران بوا
قایق های ماهسگسری وچک و چوبی اقدام به سفرهای طوالنی و مسسرهای دوردست موی ننود
ه در بسشتر موارد بسش از ظرفست قایق مسافر دارد یا فاقد سوخت و مواد غوذایی وافی اسوت
) (Parliamentary Assembly, 2014مهاجران بهمنوور دستسابی به ثبات اقتصادی و امنستی به
___________________________________________________________________
1. Mixed migration movement
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سمت شورهای اروراا استرالسا و نمریکا سفر می نند افزایش مسزان مهاجرت به ای شورها به
افزایش گشت زنیهای نسروی دریایی شورهای مذ ور بهصورت انفرادی 1و جمعی منار شوده
است به دلسل افزایش مسزان مهاجرتا دولت هوای اروروایی اقودام بوه بازگردانودن مهواجران بوه
سرزمس اصلیشان ردهاند؛ جایی ه حسات و نزادی مهاجران در خطر شدید قرار دارد
ارتباط امنست دولت و امنست انسانی در مفهوم «بحران رناهندگان» 2نهفته اسوت مهواجرت
از طریق دریا در تاریخ معاصرا سابقة طوالنی دارد اصطالح «مردم دریا» طی بحران هنودوچس
مطرح شد زمانی ه دهها هزار نفر با قایقهای ماهسگسری بهدلسل جنو ویتنوام در دهوة 1970
فرار می ردند ) .(Papastavridis, 2009: 146همچنس در طول جن جهانی دوم یهوودیهوای
بیشماری از ترس نازیها با ای روش رناهنده شدند اما رس از سقوط سایگون (رایتخت ویتنام
جنوبی) توسط نسروهای ویتنام شمالی ای بحران تشدید شود ) (Tsamenyi, 1983: 348روس
از بهار عربیا مسزان مهاجرت از طریق دریا بسسار توسعه یافتا اما دولتها معموالً با بازگردانودن
مهاجران به سرزمس مبدأشان به ننها راسخ میگفتند 3
___________________________________________________________________
 .1با افزایش تعداد مرگومسر در نزدیکی ساحل جزیر المپدوساا ایتالسا عملساتی با عنوان «عملسات ناات دریایی»
را رسش گرفت ه موفقست بشردوستانه محسوب میشود سازمان بس المللی برای مهاجرت نسز ای اقدام
ایتالسا را تشویق رد ه توانست جان صدها هزار نفر را ناات دهد اما ای عملسات در سال  2014رایان یافت
متعاقباً نژانس ارورایی برای ادار همکاری عملی در ورای مرزهای دولتهای عضو اتحادیة ارورا )(Frontex
عملسات تریتون را تأ سسس رد تریتون اما نتوانست همانند عملسات رسشس فعال عمل ند و تنها عملساتش را
بر نوارت مرزی محدود ردا افزایش حضور ارورایسان در دریای مدیترانه تریتون را توسعه داده استا اما به
دلسل عدم همکاری دولتهای ارورایی بودجهاش م است براساس ماد  6رروتکل نوانسسون علسه جرالم
سازمانیافتة فراملی مصوب  2000مسالدیا دولتها باید در باالتری سطح ممک برای سر وب قاچاق
مهاجران از طریق دریا همکاری نندا درحالی ه دولتهای ارورایی چنس نکردند

Jacques Hartmann and Irini Papanicolopulu.” Are Human Rights Hurting Migrants at Sea?”, (2015),
EJIL, available at: https://www.ejiltalk.org/are-human-rights-hurting-migrants-at-sea/
2. Refugee crisis

 3در سال های اخسرا حوادث متعددی در مورد جلوگسری از دسترسی و رساده شدن مهاجران در سرزمس دولت
مقصد و اعاد ننها به سرزمس دولت مبدا صورت گرفته است ه میتوان به حوادث شتیهای تامپاا ننامور و
ن واریوس اشاره رد ه مهاجران به ترتس در ری رسسدن به سواحل شورهای استرالسا و ایتالسا بودند ه
دولتهای مذ ور اجاز ورود ننها به دریای سرزمسنیشان را ندادند در رروند تامپاا دادگاه فدرال استرالساا
اقدام دولت استرالسا را نقض اصل منع اعاده دانست
Efthymios Papastavridis, The Aquarius Incident and the Law of the Sea: Is Italy in Violation of the
Relevant Rules?”,2018,avalaible at: https://www.ejiltalk.org/the-aquarius-incident-and-the-law-ofthe-sea-is-italy-in-violation-of-the-relevant-rules

برخی دولتهای ارورایی مانند ایتالسا برای رسشگسری از ورود شتیهای ناات سازمانهای غسردولتی به دریای
سرزمسنیشان یا دسترسی به بنادرشان برای رساده ردن مهاجرانا جریمة نقودی بور شوتیهوایی وه بودون
اجاز دولت ایتالسا وارد بنادر میشوندا تعسس ردهاند

The Guardian,” Italy adopts decree that could fine migrant rescuers up to €50,000”,2019, available at:
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/15/italy-adopts-decree-that-could-fine-migrant-rescue-
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تضمس حق رناهندگی در حقوق بس المللا «د توری منوع اعواده» 1نوام دارد منوع اعواده
تضمس می ند ه هسچ رناهنده ای نباید به شوری ه احتمال دارد با شکناه مواجه شوود یوا
حسات یا نزادیاش در خطر استا بازگردانده شود ) (Ryan & Mitsilegas, 2010: 70دولوتهوا
امنست ملی یا نوم عمومی را برای نقض اصل منع اعاده مورد استناد قرار میدهند اما هنگوامی
ه فردی تحت صالحست دولت قرار می گسردا وی مستحق نن است تا تموام حقووق بشوریاش
صرزنور از شرایط بسگانگی یا غسرقانونی بودنشوان در سورزمس دولوت رعایوت شوود در واقوع
دولتها به منوور حفاظت از حا مستشان مانع از ورود رناهجویوان بوه سرزمسنشوان مویشووند و
همس مسئله حقوق بشر را در برابر حا مست دولتها قرار میدهد اما باید توجوه داشوت وه از
یک ط رزا رهگسری و بازرسی شتی در دریا از یک طرز دارای وجه حقوق بشری است؛ بهویژه
در مورد مقابله با قاچاق انسوان و از طورز دیگورا حفاظوت از حقووق رناهنودگان در هریوک از
مناطق دریایی (نب های داخلیا دریای سرزمسنیا منطقوه ماواور و دریوای نزاد) توابع قواعود و
مقررات خاص و دقسقی است به عبارت دیگرا در مورد اعمال اصل منع اعاده در هریک از مناطق
دریایی ررونده هایی مانند تامپا و پ ننامور مطرح شده استا اما در رژوهش حاضرا ای موضو
تنها در دریای نزاد بررسی خواهد شد در واقع بهدنبال راسخگویی بدان هستسم ه نیا تعهودات
ناشی از حقوق بشر (به طور خاصا اصل منع اعاده) در مناطق ورای صوالحست ملوی بوهویوژه در
دریای نزاد نسز اعمال می شود؟ رأی دیوان ارورایی حقوق بشر در رروند هسرسوی جاموا در ایو
مورد بسسار جال توجه است

اعمال اصل منع اعاده در حقوق بینالملل
اصل منع اعاده اولس بار در ماد  )1(33نوانسسون ژنو  1951در مورد وضعست رناهنودگان (از
ای رس بهاختصار « نوانسسون رناهندگان» نامسده میشود) بدی صورت نورده شد« :هسچیک از
طرفس معوم متعاهد نباید رناهندگان را به مرزهای سورزمس هوایی وه حسوات یوا نزادیشوان
بهدلسل نژادا مذه ا ملستا عضویت در یک گروه اجتماعی یا سساسوی خواص تهدیود مویشوودا
اخراج ند یا بازگرداند» ))(Convention Relating to the Status of Refugees, 1951:33(1
اصل منع اعاده در اسناد معاهداتیا د تری و عرز بس المللی مورد رذیرش قرار گرفتوه اسوت
اما مسئلة ماهست حقوقی ای اصلا در دهة هفتاد مسالدی در بحران هندوچس مطرح شودا چوون
ngo-aid-up-to-50000
1. Non-refoulement

قانون نوانسسون مربوط به وضوع رناهنودگان و رروتکول نن ( 28ژولسوة )1951ا مصووب  1355مالوس شوورای
اسالمی ایرانا ماد 33ا مر ز رژوهش های مالس شورای اسالمی https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97439
س گرا 7 :1391
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دولووتهووای مقصوود یعنووی مووالزیا سوونگارور و تایلنوود عضووو نوانسووسون رناهنوودگی 1951
نبودند ) (Trevisanut, 2015: 283متعاقباً مستة اجرایی مسساریای عالی رناهندگان از اوایل دهة
هشتاد مسالدی اقداماتی را برای الزامنور ردن ای اصل اتخاذ رد (UNHCR, 1982: Conclusion
) No 25در اواخر همس دهه با تشکسل جلسهای از دولتها خواست تا از بازگرداندن رنواهجویوان
خودداری نندا چرا ه ای اصل با ماهست قاعد نمره بهعنوان «ابزاری» برای تضومس ارامودی و
توأثسر ممنوعسوت شووکناه و حفاظوت از حقووق اساسووی بشور م وایر اسووت (UNHCR, 1982:
) Conclusion No 55بهعبارت دیگرا ای اصل الزامنور بودن خوود را از نمریوت قاعود ممنوعسوت
شکناه اتخاذ می ند دیوان ارورایی حقوق بشر در رروند هسرسی جاما بسان میدارد:
«اصل منع اعاده یک اصل حقوق بس الملل عرفی است ه بر تمام دولتها الزامنور استا حتی
ننهایی ه عضو نوانسسون رناهندگان یا هر معاهد مربوط به رناهندگان نسسوتند عوالوهبور ایو ا
ای یک قاعد نمره است با توجه به ای واقعست ه در مورد قاعد نمره هسچ نقضی مااز نسسوت و
بهدلسل ماهست الزامنور هسچ حق شرطی را نمیتوان بر نن اعمال رد» )(ECtHR, 2012: 69
اصل منع اعاده در حقوق بشر با ماد  3نوانسوسون شوکناه و سوایر رفتارهوای غسرانسوانی
تضمس می شود ه انتقال افوراد بوه شوورهایی را وه در خطور شوکناه یوا سوایر رفتارهوای
غسرانسانیاندا منع می ند؛ ماد  7مسثاق حقوق مدنیا سساسی  1966نسز ای موضوو را تأیسود
می ند  1نوانسسونهای منطقهای نسز ای اصل را تأیسد ردهاند  2دولوتهوا ملوزمانود تعهودات
حقوق بشری به طور خاص اصل منع اعاده را در مناطق تحت صالحستشان اجرا ننود در مسوان
دو مقرر مربوط به صالحستا ماد  )1(2مسثاق حقوق مودنی و سساسوی و مواد  1نوانسوسون
ارورایی حقوق بشر بسان مشخصتر ی دارند مستوة حقووق بشور سوازمان ملول بسوان مویدارد:
«دولتهای عضو براساس ماد  )1(2ملزماند تا حقوق مسثاق را در سرزمسنشان و در موورد تموام
افرادی ه تحت صالحستشان اعمال نند بدانمعنا ه یک دولت باید احترام بگذارد و تضومس
ند ه حقوق مقرر در مسثاق در مورد هر فردی در قدرت و تحت نترل مؤثرش حتوی اگور در
___________________________________________________________________
 1ماد  7مسثاق حقوق مدنی و سساسی بسان می دارد« :هسچ س را نمیتوان مورد نزار و شکناه یا ماازاتها یا
رفتاریهای ظالمانه یا خالز انسانی یا ترذیلی قرار داد مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت نزمایشهای
رزشکی یا علمی بدون رضایت نزادانه او ممنو است»
همچنس ماد  )3(2همس مسثاق 3« :هر دولت طرز ای مسثاق متعهد میشود ه:
الف) تضمس ند ه برای هر شخصی ه حقوق و نزادیهای شناخته شده در ای مسثاق دربار او نقض شده
باشد وسسلة مطمئ احقاق حق فراهم بشود هرچند ه نقض حقوق بهوسسلة اشخاصی ارتکاب شده باشد ه
در اجرای مشاغل رسمی خود عمل رده باشند »
 2ماد نوانسسون ارورایی حفاظت از حقوق بشر و نزادی های اساسی (1950ماد )3ا ماد  )8(22از نوانسسون
نمریکایی حقوق بشر  1969و ماد  5منشور نفریقایی حقوق بشر (منشور باناول) و ماد  45نوانسسون
چهارم ژنو در مورد حفاظت از غسرنوامسان در زمان جن .
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سرزمس نن دولت نباشدا اجورا مویگوردد» ) .(HRC, 2004: 10بنوابرای یوک دولوت در قبوال
افرادی ه در سرزمسنش یا تحت حا مست و نترل مؤثرش هستندا صرزنور از ملست و اینکوه
چطور تحت حا مستش قرار گرفتندا مسئول است
ازای ر و باید بس تعهدات مثبت و منفی تمسسز قالل شویم اهمست ای تفواوت بوس ایو دو
جنبه از تعهد دولت ها به فهم ننکه چطور قلمرو تعهدات ت سسر می ندا مک می نود بور ایو
اساس دولتهاا نه تنها از افعال غسرمااز ممنو هستند (جنبة منفی تعهدات)ا بلکه باید از ابوزار
نشگرانه به منوور جلوگسری و ماازات نقض افعال غسرقانونی بهره گسرند دولوتهوا بایود بورای
حفاظت از حقوق بشر تالش مقتضی و الزم را مبذول دارند ازای رو تهدید مهاجران بوه منتقول
ردن و اجبار به اخراجشان به سرزمسنی ه جان و حقوقشوان در خطور اسوتا ممنوو اسوت
دولتی ه یک فرد را به دولتی دیگر منتقل می ندا وظسفة حفاظت از نن فرد را نسوز بور عهوده
دارد ای یک تعهد حقوق بشری است اعمال اصل منع اعاده در مرزهای سورزمس یوک دولوت
بدیهی است اما اعمال همس اصل در حقوق بس الملل دریاها بهطوور خواص منواطق دریوایی از
شفافست متری برخوردار است

اصل منع اعاده در حقوق بینالملل دریاها
اجرای تعهد به منع اعاده در دریا بسسار دشوار است در واقع بس اجرای ایو اصول و تعهود بوه
رذیرش رناهندگان در دریا خأل وجود دارد و نن قلمرو اعمال نوانسوسون رناهنودگان در موورد
رناهجویان در شتی استا حتی اگر شتی در دریای سرزمسنی یا نبهای داخلی دولت ساحلی
باشد مسساریای عالی رناهندگان سازمان ملل معتقد اسوت وه اصول منوع اعواده متوقوف بور
محدود سرزمسنی نسستا بلکه در هر جایی است ه دولت صالحستش را اعمال می نود  1ایو
تعهد اصل اساسی برای حفاظت از رناهندگان است).(Lauterpacht & Benthlehm, 2003: 87
دیوان ارورایی حقوق بشر نترل مؤثر را رسششرطی برای اعمال فراسرزمسنی حقووق بشور موی
داند برای انتساب مسئولست در اعمال فراسورزمسنی نتورل موؤثر الزم اسوتا در ایو صوورت
مسئولست دولت در صورت فعل متخلفانه در ورای صوالحست ملوی احوراز مویشوود ( ECtHR,
) 2004: para.74مسساریای عالی رناهندگان نوریة نترل مؤثر را در ای موارد اعمال و بسان
می ند ه چون «هدز اصل منع اعادها تضمس نن است ه رناهنوده از بازگشوت اجبواری بوه
وضعست خطر حفظ میشود ازای رو هم در داخل و هم عدم رذیرش در مرز اعمال میشوود در
___________________________________________________________________
 1مسسار عالی رناهدگان در تفسسر ماد  9از نوانسسون رناهندگان اذعان میدارد« :تعهد به منع اعاده براساس
ماد  )1(33به سرزمس هایی ه حسات یا نزادیشان در خطر استا محدود به سرزمس نسستا بلکه در هر جایی
ه دولت صالحستش را اعمال می ندا اجرا میگردد»
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خارج از سرزمس دولت نسز اعمال میشود در ای معنا در هر جایی ه دولت اقدام ندا اعموال
میشود )(UNHCR, 1997
در رروند سسل علسه شورای مر زی هالستی در دیوان عالی ایاالت متحد نمریکا بسوان شود
ه ماد  33نوانسسون رناهندگان  1951در ورای مرزها اعمال نمیشود (US supreme court,
)1993: 156ا حتی برخی حقوقدانان معتقدند ه ای اصل در ماورای صالحست ملوی دولوتهوا
اعموال نموی شوودا چوون بورخالز حا مسوت قوانون و محودود سورزمسنی اسوت .(Haji Ali
) Mohammadi, 2011: 9برخی دیگر معتقدندا ممنوعست اعاده بهعنوان یک حق بشری تنها در
مورد رناهجویانی ه در سرزمس دولت قرار دارندا اعمال میشود نه در مورد سوانی وه بورای
رسسدن به سرزمس نن دولت تالش می نند ).(Hack, 2013: 35
بالفاصله رس از رأی دادگاه عالی نمریکاا مسساریای عالی رناهندگان ای نور را رد و بسوان
رد« :تعهد به عدم بازگرداندن مهاجران صرزنور از نن است ه نیوا یوک دولوت در داخول یوا
خارج از مرزهایش عمل می ند ای موضو با توجه به موضو و هدز نوانسسون وه هودفش
حفاظت از افراد نسس رذیر از شوکناه اسوتا قابول برداشوت اسوت» (United Nations High
) Commissioner for Refugees, 1993بهعبارت دیگرا مسسار عالی اصل منع اعواده را موسوع
تفسسر می ندا بهطوری ه بهزعم ای نهاد اصل منع اعاده شوامل عودم روذیرش در مرزهوا هوم
می شود مستة اجرایی مسسار عالی رناهندگان نسز بسان رد در تمام مواردا اصول منوع اعواده
شامل عدم رذیرش در مرزها هم میشود ) (UNHCR, 1981در رروند هسرسی جاماا اصل منوع
اعاده شامل « اخراجا استردادا اخوراج از سورزمس ا حوذزا انتقوال غسرقوانونیا بوازگردانیا عودم
رذیرشا امتنا از رذیرش یا هر گونه اقدامی ه بوه مابوور وردن فورد بورای بواقی مانودن در
سرزمس مبدأش منار میشود»)(ECtHR, 2012: 63
در ررونده ای در مسسسون حقوق بشر نمریکاییا خواهوانا مشوروعست سساسوت نمریکوا در
دریای نزاد برای رهگسری و بازگرداندن اتبا هالستی بدون ارزیابی درخواست رناهنودگی ننهوا را
زیور سوؤال بورد ) (Inter-American Commission of Human Rights, 1997مسسوسون بور
ممنوعست بازگرداندن ه در ماد  33نوانسسون ژنو « 1951فاقد محدودیت ج رافسایی» استا
تأ سد رده است ازای رو بسان می دارد ه به برنامة رهگسوری در دریوای نزاد نسوز توسوعه رسودا
موی نود ) (Inter-American Commission of Human Rights, 1997: 157عوالوهبور ایو ا
مسسسون بسان رد ه نمریکا تعهداتش ذیل اعالمسة نمریکایی حقوق بشر و بهطور خاص حوق
حساتا نزادی و امنست افراد را نقض رده است بداندلسل ه عملسات رهگسری بوه غورق شودن
شتی ها و فوت اتبا هالستی همچنس بازگرداندن اتبا هالستی به مکوانی مناور مویشوود وه
حقوق بشرشان نقض میشود بسسار جال توجه است ه مسسسونا رهگسری شتی در دریای
نزاد را نقض حوق نزادی دانسوت .(Inter-American Commission of Human Rights, 1997:
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) 169بنابرای رعایت حقوق بشر هسچگونه محدودیت ج رافسایی یوا سورزمسنی نودارد وظسفوة
دولت به احترام به حق حسات نهتنها به معنای شوته شودن مهواجران بوهصوورت مسوتقسم در
دریای نزاد از طریق رهگسری در دریای نزادا بلکه وظسفة حفاظت از حق حسوات از طریوق منوع
اعاده را نسز در برمیگسرد بهعبارت دیگرا حقوق بشر حتی در دریای نزاد نسز اعمال میشود
اعمال اصل منع اعاده در معنای عدم رذیرش در مرزهوا 1اموروزه واربرد بسشوتری دارد اموا
اعمال ای اصل بهدلسل دشواری در تعسس زمان ورود به سرزمس برای اناام عملسات رهگسری در
دریای نزاد از شفافست متری برخوردار است همان طور ه یکوی از حقوقودانان بسوان مویدارد:
« تعهد دولت به اتخاذ اقدامات مقتضی برای حفظ حساتا مشروط به ارتباط بس اقودام دولوت و
مرگ یک نفر نسست بلکه ای تعهد از نگاهی دولت نسبت به ننکه جان یک نفر در خطر است و
توانایی دولت برای اتخاذ اقدام ناشی میشود») (Spijkerboer, 2007: 127-139ا ازای رو دولتها
باید اقدامات مقتضی را ولو در ورای سرزمسنش اتخاذ نند چنس وظسفهای بوه نتورل مورزی
بهویژه در دریا ه جان انسانها در خطر است نسز توسعه مییابد در واقع هموانطور وه دیووان
ارورایی حقوق بشر بسان می ندا دولت ها باید تالش معقول برای حفاظوت از حقووق اساسوی از
جمله حق حسات و ممنوعست رفتار تحقسرنمسوز و ترذیلوی را مبوذول دارنود  2همچنوس مسوالل
سساسی و اقتصادی نمیتواند بهعنوان عذر و بهانهای برای شانه خالی ردن دولتها از تعهداتشان
باشد و دولتها موظفاند تا از حقوق اساسی افراد چه در خشکی و چه در دریا حفاظت نند
اصل منع اعاده بدانمعنا نسست ه دولت مقصد ملزم به رذیرش مهاجران یا رناهندگان اسوتا
اما باید رناهندگی هرچند موقت به ننهوا اعطوا نود اعموال رناهنودگی موقوت در جریوان بحوران
هندوچس توسط مسساریای عالی رناهندگان تأیسد شود در ایو زمسنوه مسسواریای عوالی بسوان
میدارد« :ضروری است تا تضمس شودا رناهجویان در وضعست رناهندگی در مقساس عووسم موورد
حمایت امل قرار میگسرند تا حداقل استانداردها در رفتار با ننها تأیسد شود در وضعست رناهجویی
در مقساس بزرگا رناهجو باید توسط دولتی ه هدز اولسهاش بوده استا مورد رذیرش قورار گسورد
و اگر دولت قادر به رذیرش ننها برای مدت طوالنی نباشدا باید ننها را حداقل هرچنود بورای مودت
وتاهی بپذیرد در تمام موارد اصل منع اعاده از جمله عدم رذیرش در مرزها باید بهصوورت دقسوق
___________________________________________________________________
1. Non rejection at frontier

 2مفهوم اصل «منع اعاده» ه به ار میبریما دربرگسرند رروندههای حقوق بشری در مورد وظسفة دولت به عدم
انتقال (اخراجا بازگرداندن و ) یک شخص به دولت ثالث است ه در نناا حقوق اساسی فرد نقض میشود
دیوان ارورایی حقوق بشر انتقال فرد به شوری ه ماد  3نوانسسون ارورایی حقوق بشر (رفتار تحقسرنمسزا
تزذیلی و غسرانسانی) و ماد ( 2حق حسات) را نقض ردها منع می ند در رروند Othman (Abu Qatada) v.
 )2012( United Kingdomدیوان ارورایی حقوق بشر اصل منع اعاده را درصورتی ه حق دادرسی عادالنه ذیل
ماد نوانسسون نقض میشود نسز در برمیگسرد ازای رو در ای مت اصل منع اعاده در موسعتری معنای
خود برای حفاظت از رناهجویان به ار میرود
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رعایت شود ) (Executive committee, 1981: para. Rمنع اعاده با رذیرش یکی نسسوت تنهوا بوا
ای راه میتوان تضمس رد ه فرد به شکناه یا ماازات بازنگردد گودویل و مک ندام از ماهسوت
عرفی ای قاعده حمایت می نند )(Goodwin-Gill & Mac Adam, 2011: 389
با ای حال اجرای تعهد به منع اعاده در دریا بسسار دشوار است در واقوع بوس اجورای ایو
اصل و تعهد به روذیرش رناهنودگان در دریوا خوأل وجوود دارد و نن قلمورو اعموال نوانسوسون
رناهندگان در مورد رناهجویان در شتی استا حتی اگر شتی در دریای سرزمسنی یا نبهوای
داخلی دولت ساحلی باشد دیوان ارورایی حقوق بشر نترل مؤثر را روسششورطی بورای اعموال
فراسرزمسنی حقوق بشر میداند برای انتساب مسوئولست در اعموال فراسورزمسنی نتورل موؤثر
الزم است؛ در ای صورت مسئولست دولت در صوورت فعول متخلفانوه در ورای سورزمس احوراز
میشود ) .(ECtHR, 2004: 79در رروند االسکو دیوان ارورایی حقوق بشر رأی داد وه «حتوی
در صورت فقدان نترل مؤثر» بر بخشی از سرزمسنش (تحوت قودرت دفوا تو یوک موجودیوت
غسردولتی ه بهطور مؤثر توسط دولت ثالث نترل میشود) دولت همچنان تعهد مثبت حقووق
بشری دارد اهمستی ندارد ه سرزمس دژوره یوک دولوت تحوت ادار دفوا تو شوخص حقووقی
بس المللی دیگری قرار داردا دولت موظف است در قبال نقض حقوق بشر توسوط شوخص اخسور
وا نش نشان دهد اما اعمال اصل منع اعواده در دریوای نزاد (ورای صوالحست ملوی دولوتهوا)
چگونه خواهد بود؟

اعمال اصل منع اعاده در دریای آزاد
در نوانسسون حقوق دریاها 1982ا دریای نزاد در ماد  86بهصورت منفی تعریف شوده اسوت:
« لسة قسمتها ی دریا ه جزء منطقة انحصاری اقتصادیا دریای سرزمسنی یا نبهوای داخلوی
شورها یا بخشی از نبهای مامعالازایری شورهای مامعالازایری نباشد»
دریای نزاد به روی همة دولتها باز استا ازای رو هسچ دولتی نمویتوانود بخشوی از دریوا را
تحت حا مست یا در واقع تحت صالحست ملی خود درنورد نتساوه گرفتوه مویشوود وه هوسچ
دولتی حق ندارد شتی دولت های دیگر را از اربرد دریای نزاد با مقاصد مشرو یا ماواز منوع
ند (ضسایی بسگدلیا )348 :1389ا اما نزاد بودن دریای نزاد به معنوای بویقوانونی نن نسسوت
دولتها در دریای نزاد حقوق و تعهداتی دارند نزادیها در دریای نزاد در مواد  87نوانسوسون
حقوق دریاها  1982بدی قرار ذ ر شده است:
 1دریای نزاد به روی تمامی دولتها باز استا خواه ساحلی باشند یا بسوته؛ نزادی دریوای نزاد
براساس مقررات ای نوانسسون و سایر مقوررات حقووق بوس الملول اعموال مویشوود ایو
نزادیها هم در مورد دولتهای ساحلی و هم دولتهای بسته اعمال میشود:
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الف) نزادی دریانوردی؛
ب) نزادی ررواز؛
ج) نزادی قرار دادن ابل و لولهها ه در بخش  6نمده است؛
د) نزادی ساخت جزایر مصنوعی و دیگر تأسسسات براساس حقوق بس الملل و مندرج در بخش 6؛
ه) نزادی تحقسقات علمی؛
و) نزادی ماهسگسری
 2نزادی در دریای نزاد با توجه به منافع سایر دولتها اعمال میشود
رهگسری 1و جلوگسری از رسسدن رنواهجویوان در دریوای نزاد بورای جلووگسری وردن از ننهوا
بهمنوور رسسدن به دریای سرزمسنی یا نبهای داخلی دولت ساحلی است تا بدی وسسله خود را از
رعایت قواعد حقوق بشر در مورد ننها معاز ننود روس از متوقوف وردن رنواهجویوان یوا ننهوا را
مستقسماً به دولت مبدأشان بوازمیگرداننود یوا بوه دولوت ثوالثی منتقول موی ننود توا بوهصوورت
غسرمستقسم به دولت مبدأشان بازگردانده شوند؛ اما سازمان بوس المللوی دریواییا در سوال 2004ا
ورد (Guidelines on the Treatment of
«دستورالعمل رفتار با نااتیافتگان در دریا » را تصوی
) Persons Rescued at Sea, 2004ه متعاقباً مامع عمومی سازمان موذ ور بوا صودور قطعناموة
920ا اقداماتی را در ای باره بر دولت صاح ررچم و دولت سواحلی الزم دانسوت (UNGA, 920,
) 2002ه به نوبة خود گام مهمی در توجه به حقوق بشر در دریا بود )(Kirchner, 2015: 69
با توجه به اصل برابری حا مسوت دولوتهوا و نزادی دریاهوای نزادا شوتیهوا تنهوا تحوت
صالحست یک دولت صاح ررچم قورار دارنود ازایو رو یوک شوتی در دریوای نزاد نمویتوانود
بهسادگی بازرسی یا ملزم به ت سسر مسسر شودا مگر ننکه دولت صاح ررچمش چنوس اجوازهای
دهد یا فاقد ررچم باشد اما همانطور ه بسان شدا دولتهوای اروروایی بوهمنووور جلووگسری از
مهاجرت غسرقانونی به سرزمسنشان اقدام به انعقاد قرارداد با دولتهای نفریقایی ردند ه طبوق
نن اجاز بازرسی و توقف شتیهایشان را دارند همچنس شتیهوایی وه حامول مهواجران و
رناهجویان غسرقانونی استا معموالً فاقد ررچم هستند )(Moreno, 2011: 188
بازرسی و رهگسری شتیها تنها در موارد محدود و انگشوتشوماری قابول اعموال اسوت از
طرز دیگرا دولت ها در دریای نزاد معمو ًال خوود را از قسود و بنود حقووق بشور رهوا مویداننود
همچنس دولت ها معموالً عالقة بسشتری به اناام عملسات رهگسری و بازگرداندن در دریوای نزاد
رسش از ورود به دریای سرزمسنی و منطقة مااور دارندا چرا ه ورود به ای مرزهای دریوایی بوه
ظهور تعهدات حقوق بشری مناور موی شوود در خصووص اعموال حقووق بشور در دریوای نزاد
رروندههای متعددی مطرح شده است ه رروند هسرسی جاما از مهمتری ررونودههوا در دیووان
ارورایی حقوق بشر است
___________________________________________________________________
1. interception
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پروندة هیرسی جاما در دیوان اروپایی حقوق بشر
رروند هسرسی جاما مربوط به گروهی از اتبا سومالی و اریتره میشود ه برای رسسدن به ارورا
در می  2009تالش می ردند خواهانها  11تبعوه از سوومالی و  13شوهروند از اریتوره از یوک
گروه  200نفر مهاجران بودنود وه در  6موی  2009در  35موایلی جنووب جزیور المپدوسوا
(جزیرهای متعلق به ایتالسا) متوقف و به سرعت به طرابلس (رایتخت لسبی) بازگردانده شدند رأی
دیوان ارورایی حقوق بشر در ررونده هسرسی جاما نهتنها «سساست اعاده» را محکوم وردا بلکوه
هشداری به ایتالسا بود تا خود را منطبق با قواعد حقوق بشر بهطور عام و رسشوگسری از هور نوو
اقدام مشابه در نینده سازد )(Nascimbene, 2012: 3
ایتالسا و لسبیا موافقتنامة دوجانبه ای برای مبارزه با بحران مهواجرت در تریپوولیِ لسبوی در
 29دسامبر  2007منعقد ردند بهمنوور توسعة همکاریهای دوجانبه برای مبوارزه بوا بحوران
مهاجرتا رروتکل دیگری در چهارمس روز از سال  2009مسالدی در تریپولی امضوا ردنود وه
موافقتنامة رسشس را می اصالح رد
در ای بخشا هدز نن است تا رروند هسرسی جاما مورد بررسی و مداقوه قورار گسورد
رروند مذ ور نمونة جالبی در مورد رعایت حقوق بشر به طور خاصا حقوق رناهنودگان در
دریای نزاد است رس از بررسی وقای ع رروندها نور طورفس ررونوده و رأی دادگواه ارزیوابی
خواهد شد

 .1وقایع پروندة هیرسی جاما
رس از انقالب در لسبی در ری شرو بهار عربیا بسساری از اتبا لسبی مابور به ترک ای شوور
شدند در سال 2009ا دولت ایتالسا براساس موافقتنامهای ه در زمان حکومت معمر قوذافی بوا
دولت لسبی منعقد رده بودا  9عملسات در دریوای نزاد بورای بازگردانودن مهواجران غسرقوانونی
اناام داد ه رروند هسرسی جاما از جملة نن است
خواهانها با سه شتی به سمت ایتالسا حر ت ردند اموا در  6موی  2009موسالدی در 35
مایلی جنوب جزیر المپدوسا توسط سه شتی ایتالسایی از رلسس مالی و گارد سواحلی متوقوف
شدند و تمامی مسافران به شتی نوامی ایتالسایی انتقال یافتند با ننکه هسچ اطالعاتی در موورد
افرادی ه در عرشة شتی حضور داشتند در دسترس نبودا احتموال ننکوه مسوان ننهوا افورادی
نسازمند حمایت و حفاظت بسشتری باشندا بود
خواهانها ادعا ردندا طی سفر مقامات ایتالسایی ننهوا را از مقصود واقعوی مطلوع نکردنود و
حتی هسچ اقدامی در خصوص شناسوایی ننهوا صوورت نگرفوت تموامی اسوناد از جملوه اسوناد
شناسایی ننها توسط مقامات ایتالسایی توقسف شد رس از ده ساعت سفرا با رسوسدن بوه سواحل
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تریپولیا مهاجران به مقامات مربوطه تحویل داده شدند علیرغم امتنا مهاجرانا ننها را مابور
به ترک شتی ردند )(ECtHR, 2012: 12
عملسات ناات در  35مایلی جنوب جزیر Iالمپدوسا و در منطقة جستوجوو و ناوات مالوت
صورت گرفت رس از یک روز مذا ره بس دو شوور مالوت و ایتالسوا در موورد ننکوه ودامیوک
مسئولِ عملسات ناات و رساده ردن افرادی ه در سه قایق در دریای نزاد در وضعست اضطراری
قرار داشتندا هستند (بحث بدان سب بود ه اگرچه در  35مایلی جزیر المپدوسا ایتالسا بودندا
اما در منطقة جستوجو و ناات مالت قرار داشتند)؛ در نهایوت توسوط دولوت ایتالسوا بوه لسبوی
منتقل شدند ).(Kirchner, 2015:73
رس از ای حادثها وزیر ایتالسا در اجالس مطبوعاتی بسوان داشوت وه اقودام بورای توقوف و
بازگرداندن مهاجران در دریای نزاد به لسبی براساس رروتکلی بوده ه در  4می  2009بوا لسبوی
در ای مورد منعقد شده است در سخنرانیاش در مالس سنا بسان رد« :بس  6تا  10ماه موی
 2009بسش از  471مهاجر غسرقانونی براساس توافق دوجانبه با لسبی در دریای نزاد متوقف و به
لسبی بازگردانده شدند» وی ای عملسات را بسسار موفقستنمسز دانست در اداموه اظهوار داشوت:
« ای سساست توانست باندهای قاچاق انسان را دلسرد و به ناات جان انسانهوا در دریوا موک
نوود و ورود مهوواجران بووه سوواحل ایتالسووا را در سووال  2009بووه مسووزان روونر برابوور وواهش
دهد» )(ECtHR, 2012: 13
رس از ننا هسرسی سادیک جاماا تبعة سومالی بههمراه  23نفر دیگر از مهاجران (ده نفور از
اتبا سومالی و  14نفر از اتبا اریتره) علسه ایتالسا در دیووان اروروایی حقووق بشور اقاموة دعووا
ردند  1رس از ای حادثها دو ت نفر از خواهانها (نقایان محمد ابوبکر محمد و حسو شوریف
ابی رحمان) به دالیل نامعلوم فوت ردند)(ECtHR, 2012: 15
رروند هسرسی جاما و دیگران علسه ایتالسا در دیوان ارورایی حقووق بشور براسواس مواد 34
نوانسسون ارورایی حقوق بشر در  26می  2009اقامه شد خواهانها انتقالشان به لسبی توسوط
مقامات ایتالسایی را نقض ماد  3نوانسسون ارورایی حفاظت از حقوق بشر و نزادیهای اساسوی
و ماد  4از رروتکل شمار  4همس نوانسسون میدانستند همچنس خواهانها بسان داشوتندا
حق جبران خسارتشان در راستای عدم اجرای حق مذ ور نادیده انگاشته شده است نماینودگی
خواهانها توسط دو ت از و الی ایتالسایی در رم به نام نقایان اِی جی النا و سا وچی بر عهوده
گرفته شده بود با ای اوصاز سؤالی ه مطرح میشود نن است وه ایتالسوا صوالحست خوود در
دریای نزاد را بر چه اساسی مبتنی رده است؟

___________________________________________________________________
 1به  14نفر از خواهانها توسط ادار مسسار عالی رناهندگان در تریپولی وضعست مهاجران اعطا شد
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 .2مبنای صالحیت در دریای آزاد
دولت ایتالسا استدالل می ند ه اقدامش براساس سساست اتحادیة ارورا در مبارزه با مهواجران و
موافقتنامة دوجانبه با لسبی غسرقانونی نبوده است ) .(ECtHR, 2012: 94در ایو زمسنوه ار وان
اتحادیة ارورا در موارد متعددی همکاری بس دولت های حاشسه دریای مدیترانه بورای نتورل و
مبارزه با مهاجرت غسرقانونی را تشویق می ند ).(ECtHR, 2012: 94
همانطور ه اشاره شدا تمامی دولت ها در دریای نزاد از حق نزادی دریانوردی برخوردارند و
ممانعت از ای حق تنها در موارد بسسار محدودی امکوانروذیر اسوت نزادی اراد دولوتهوا اموا
میتواند بهعنوان یکی دیگر از استثنالات مورد توجه قرار گسرد توافقی وه بوس دولوت لسبوی و
ایتالسا برای رهگسری و اعاد رناهجویان منعقد شدا مشمول اصل ارادهگرایی در حقوق بس الملول
است مهمتری استدالل ایتالسا بر ای مورد مبتنی شده است
عالوه بر ای ا دولت ایتالسا برای توجسه اقدامش در مورد بازگرداندن رناه جویان در دریای نزاد
چهار استدالل دیگر را نسز مطرح می ند:
 1براساس ماد  91از نوانسسون حقوق دریاها در مورد تابعسوت شوتیهوا« :هور شوور بایود
شرایطی را برای اعطای تابعستش به شتیها و حق برافراشت ررچم تعسس نماید شتیهوا
تابعست شوری را دارند ه ررچم نن را برافراشته اند باید یک ارتباط حقسقی بوس دولوت و
شتی وجود داشته باشد »
طبق ماد  110همس نوانسسون ه بسان میدارد« :الف) جز در مواردی ه اقدامات بورای
توقف ناشی از یک موافقت نامه است؛ یک شتی جنگی ه در دریای نزاد با یک شتی خارجی
مواجه میشود بهغسر از موواردی وه یوک شوتی از مصوونست امول براسواس موواد  95و 96
برخوردار است وارد عرشة شتی شدن ممنو است مگر در صورت ظ معقول در مواردی وه
د) شتی بدون تابعست باشد »
دولت ایتالسا از نار هم قرار دادن ای دو ماده به ای نتساه میرسد ه اجاز ورود به عرشة
شتی بدون تابعست را دارد ازای رو شتیهایی ه مهاجران غسرقوانونی را در دریوای مدیترانوه
حمل می نندا مصداق شتی بدون تابعست هستندا رس اجاز ورود و تاسس نن را دارد
 2دولت ایتالسا دلسل دومش را بر شباهتی ه بس شکل تاوارت بورده بوا قاچواق انسوان اسوت
مبتنی می ند وی بسان میداردا براساس ماد (1(110ب)) نوانسسون حقوق دریاها ه به
دولت ها اجاز ورود به عرشة شتی را ه با دالیل معقول معتقد است تاارت برده می نودا
دارند به اعتقاد دولت ایتالسا ای دلسل قابلتعمسم به قربانسان قاچاق انسان نسز استا چرا وه
به روشی شبسه به تاارت برده صورت میگسرد
 3دلسل سوم مبتنی است بر رروتکل الحاقی به نوانسسون سازمان ملل علسه جرالم سوازمانیافتوة
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فراملی ( نوانسسون رالرمو)1ا مواد 2ا  7و  8ه به دولتها اجاز توقف و اتخاذ اقدامات مناس
علسه شتیهایی را ه به دالیل معقول اقدام به قاچاق مهاجران می نندا میدهد
 4براساس نوانسسون  1974ایمنی جان افراد در دریاا نوانسسون جست وجو و ناات در دریوا
 1974و نوانسسون حقوق دریاها  1982و عرز بس المللی دولتها موظف به ارالة مک به
افرادی را ه در دریای نزاد در وضعست اضوطراری یوا در خطرنودا دارنود بوهعبوارت دیگورا
عملسات  6می  2009براساس تعهد به اناام عملسات ناات در دریای نزاد طبق نوانسوسون
مونته گوبی صورت گرفته است به نور دولوت ایتالسواا نووام حقووقی حوا م بور دریوای نزاد
براساس اصل نزادی دریانوردی است ازای رو لزومی ندارد تا طرزهای مربووط را شناسوایی
نسم مقامات ایتالسا صرفاً اقدام به ارالة مک بشردوستانه ردند و شناسایی ناواتیافتگوان
از اهمست می برخوردار است ).(ECtHR, 2012: 95
از مهم تری استدالالتی ه دولت ایتالسا در مقام خواند دعووا در ایو ررونوده ارالوه ورد و
همانند سایر دولتها در ری نن است تا با استقالل هریک از رژیمهای حقوقی خوود را از اجورای
حقوق بشر مبرا ندا نن است ه هرچند رناه جویوان در عرشوة شوتی جنگوی ایتالسوا حضوور
داشتندا نترل قطعی و مؤثری بر ننها نداشته است )(ECtHR, 2012: 64
شتیهای ایتالسایی برای اناام تعهد ای شور بهمنوور ناات خواهانهوا وه در وضوعست
اضطراری قرار داشتندا در دریای نزاد متوقف شدند ازای رو ایتالسا صرفاً در حال اناام تعهودش
ذیل نوانسسون مونته گوبی (ماد  )98بود ) (ECtHR, 2012: 65شوتیهوای ایتالسوایی تنهوا
خود را به ان اام عملسات ناات به سه شتی در وضعست اضطراری و تضمس امنست شتیها در
عرشه محدود ردند لذا تعهد به ناات جان انسانها در دریای نزاد بس دولت و ناواتیافتگوان
ارتباطی ایااد نمی ند و به صالحست دولت منار نمیشود
دولت ایتالسا نتساه میگسرد ه ررونود هسرسوی جاموا بوا ررونود مودودیو و دیگوران علسوه
فرانسه (ECtHR, 2010) 2ه در نن دیوان تأیسد رد ه خواهان در صالحست امل فرانسه قرار
داردا به دلسل نترل امل و انحصاری ه فرانسه در دریای نزاد بور شوتی و خدموهاش اعموال
رده بودا متفاوت اسوت) (ECtHR, 2012: 66در واقوع بوه نوور نگارنودها اسوتدالالت ایتالسوا
به نحوی است ه گویا ای شور دریای نزاد را مکانی بیقانون فرض رده است بهعبارت دیگرا
چون در دریای نزاد (ماورای صالحست ملی) هسچ حا مست و صالحستی نداردا ازای رو ملوزم بوه
اجرای تعهدات بهطور خاصا تعهدات حقوق بشری نسست
___________________________________________________________________
1. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,Adopted and
opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 55/25 of 15
November 2000
2. Medvedyev v. France
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 .3استدالالت خواهان
ماد  94نوانسسون حقوق دریاها بسان میدارد« :هر دولت باید صالحست و نترل اداریا فنی و
اجتماعیاش را بر شتی ه ررچمش را افراشته است اعموال نمایود» خواهوان اموا ادعوا وردا
براساس ماد  92نوانسسون حقوق دریاها ه بسان میدارد « :شتی تنها تحت ررچم یک شور
دریانوردی می ند» و ماد  4قانون دریوانوردی ایتالسوا مصووب  30موارس  1940وه در سوال
 2002اصالح شد بسان میدارد « :شتی ایتالسایی در دریای نزاد و هوارسماهوا در فضوای هووایی
تحت حا مست دولتی نسستند بلکه بخشی از سرزمس ایتالسا محسوب میشوند»
خواهان با نار هم قرار دادن ای مواد به ای نتساه میرسد ه بوه محوض ورود بوه عرشوة
شتی ایتالساا تحت صالحست و نترل انحصاری نن دولت قرار گرفتند ازای رو ملوزم اسوت توا
تعهداتش ذیل نوانسسون ارورایی حقوق بشر و رروتکلهوایش را اناوام دهود (ECtHR, 2012:
)67ا چرا ه براساس ماد  1نوانسسون مو ذ ور دولوت موظوف اسوت بورای هور سوی وه در
صالحستش قرار داردا حقوق و نزادیهای تعریفشده در نوانسسون و رروتکلها را تضمس ند
همچنس خواهان ادعا می ندا دولت ایتالسا هسچگونه اقدامی برای شناسوایی ننهوا اتخواذ نکورده
بود حتی زمانی ه به ساحل تریپولی نزدیوک شودندا خواهوان و تعوداد دیگوری از مهواجران از
نسروی نوامی ایتالسا درخواست ردند تا ننها را به لسبی بازنگردانند ننها به شووری بازگردانوده
شدند ه دالیل افی وجود دارد ه مورد شکناه و رفتارهای غسرانسانی قرار میگسرند ازای رو
اصل منع اعاده نقض شده است

 .4استدالالت دیوان
دیوان بسان موی داردا هرچنود صوالحستی وه در مواد  1نوانسوسون نموده اسوتا اساسواً
سرزمسنی استا هر زمان دولتی از طریق نمایندگانش در ورای صالحست ملی اش نتورل و
اختسار اعمال ندا دارای صالحست است ) (ECtHR, 2012: 70در نتساه دولت متعهد است
براساس ماد  1نوانسسونا حقوق و نزادی های بخش اول نوانسسون با توجه به وضوعست
نن افراد را تأمس ند
به نور دیوانا ای موضو انکارنارذیر است ه حادثه در دریای نزاد روی عرشة شتی نوامی
ایتالسایی رخ داده است و خواهانها تحت صالحست دولت ایتالسا قرار داشتند .(ECtHR, 2012:
) 76با توجه به مقرر نوانسسون حقووق دریاهواا یوک شوتی در دریوای نزاد تحوت صوالحست
انحصاری دولتی ه ررچم نن را برافراشته استا قرار دارد در ای صورت اگر نترلوی بور افوراد
اعمال شودا ای نترل دژوره است) (ECtHR, 2012: 78در واقع دیوان بر نن بوود وه ایتالسوا
نمی تواند صالحستش را با استناد به ننکه در دریای نزاد در حال اناام عملسات ناات بوده اسوتا
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دور بزند بهعبارت دیگرا دیوان نمی توانود اسوتدالل ایتالسوا در موورد عودم مسوئولست در موورد
مسافران به دلسل نترل حداقلی در زمان حادثه را بپذیرد 1
ایتالسا رروند مدودیو علسه فرانسه را در مقام دفا مورد استناد قرار میدهود در موورد ایو
رروندها دیوان بسان می دارد :ای حادثه در عرشة شتی وینِر ه ررچم شور ثالوث را برافراشوته
بودا اما خدمهاش تحت نترل نسروی نوامی فرانسه قرار داشتندا صورت گرفت در ای ررونودها
دیوان با توجه به ماهست و قلمرو اقدامات اناامگرفته توسط نسروهای فرانسه بررسی می ند وه
نیا شتی و خدمها تحت نترل دفا تو فرانسه قرار داشتند؟ حال ننکه در رروند حاضرا حادثوه
امالً روی عرشة شتی نوامی ایتالسا رخ داده است؛ رس خدمه تحت نتورل انحصواری ایتالسوا
قرار داشتند به نور دیوان از زمانی ه مسافران وارد شتی ایتالسا شدند تا زمانی ه بوه مقاموات
ایتالسا تحویل داده شوندا تحت نترل مستدام و انحصاری دفا تو و دژور ایتالسا قورار داشوتند
) .(ECtHR, 2012: 79-82ازای رو بیهسچ تردیدی حادثه در صالحست ایتالسا و در نتساه نقوض
ماد  1نوانسسون بوده است
حقوقی ه به دولتها براساس رروتکل الحاقی به نوانسسون رالرمو اعطا شده استا نمیتواند
رافع تعهداتشان ذیل قواعد حقوق بشری باشد چنانکه در ماد  )1(14ای رروتکل نموده اسوت:
«هسچ چسز در ای رروتکل بر سایر حقوقا تعهدات و مسوئولست دولوتهوا و افوراد ذیول حقووق
بس الملل از جمله حقوق بشردوستانه و حقوق بشر بهطور خاص نوانسسون رناهندگان  1951و
رروتکل مربوط به وضعست رناهندگان  1967و بهطور خاص اصل منع اعاده تأثسر نمیگذارد»
مامع قانونگذاری شورای ارورا قطعنامهای در مورد توقف و ناات مهاجران یا رناهجویان در
دریا منعقد رده است ه در بندی از نن بسان میدارد« :هر موافقتنامة دوجانبهای ه با دولوت
ثالث منعقد میشود و بهواسطة نن حقوق بشر نقض میگردد و ضمانت مناسوبی نوداردا اجورای
نن معلق میگردد؛ بهویژه حق دسترسی به وضعست رناهندگی و هر جایی ه ممک است اصول
منع اعاده نقض شود در ای صورت دولت باید موافقتنامه جدیدی برای حفاظت از حقوق بشور
منعقد ند و سسستم نوارتی مؤثری نسز تعبسه نود» (The Parliamentary Assembly of the
)Council of Europe, 1821: 9.9

در گزارش مستوة شوورای اروروا در موورد جلووگسری از شوکناه یوا رفتوار غسرانسوانی یوا
تحقسر ننده یا ماازات در  28نوریل  2008نمده استا سساست ایتالسا برای توقوف مهواجران و
رناه جویان در دریوای نزاد و مابور ردنشوان بورای بازگردانودن بوه لسبوی یوا سوایر شوورهای
___________________________________________________________________
 1به نور دیوان زمانی ه دولتی از شرایط نامساعد شور مطلع باشدا ازای رو اقدامات دولت برای استراد برخالز
تعهدات ناشی از نقض اصل منع اعاده است دیوان ارورایی حقوق بشر در رروند MSS v Belgium and
 ,Greeceبسان رد ه بلژیک اصل منع اعاده را با بازگرداندن مهاجران به یونان نقض رده استا هنگامی ه از
MSS v Belgium and Greece (judgment 2011) ECtHR, para.53.
خطرها در شور نگاه شد
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غسراروروایی نقوض اصول منوع اعواده اسوت (The Council of Europe’s Committee for the
Punishment Prevention of Torture and Inhuman or Degrading treatment or
)(CPT),2010دیوان بسان می داردا ایتالسا موظف است تعهود خوود را ولوو در دریوای نزاد اناوام
دهد )( ECtHR, 2012: 36

دیوان بسان داشت« :ایتالسا نمیتواند از مسئولستش با استناد به تعهدش ذیل توافق دوجانبوه
با دولت لسبی طفره رود حتی اگر فرض شود ه نن توافق مقرره صریحی در موورد بازگردانودن
مهاجران در دریای نزاد داشته است مسئولست دولت حتی رس از الزماالجرا شدن توافق توداوم
دارد» ) .(ECtHR, 2012: 129عالوهبر ای ا باید ای موضو را مدنور داشت ه مطابق بوا اصول
وفای به عهد یک دولت نمیتواند از تعهداتش با استناد به توافقنامه دو یا چندجانبه شانه خوالی
ند )(ECtHR, 2012: 101ا چرا ه اصل حس نست ایااب می ند عملی ه در داخل سرزمس
ممنو استا در خارج سرزمس نسز ممنو است و اعمال استاندارد دوگانه بورخالز ایو اصول
است لذا عملسات بازگردانودن در دریوای نزاد بودون ارزیوابی شورایط افوراد قابولقبوول نسسوت
) (ECtHR, 2012: 69اعمال صالحستا شرط الزم برای مسئول شناخت دولت ایتالساست ه به
نور خواهان ایتالسا صالحست خود را اعمال رده است
بنابرای ا دیوان نتساه میگسرد ه متوقوف وردن بسگانگوان در دریوای نزاد و استردادشوان
توسط مقامات یک دولت در راستای اعمال حا مستشان یک اقدام حا مستی محسوب میشود و
ازای رو ذیل تعهد دولتها براساس ماد  1نوانسسون ارورایی حقوق بشور قورار مویگسورد و در
نتساه به مسئولست دولت براساس ماد  4رروتکل شمار  4نوانسسون مذ ور مناور مویشوود
بهعبارت دیگرا عملسات اناامگرفته توسط مقامات ایتالسا برای اسوترداد و جلووگسری از رسوسدن
مهاجران به خاک ایتالسا نقض اصل منع اعاده است )(ECtHR, 2012: 201
دیوان در رروند هسرسی جاما رأی داد ه ایتالسا نترل دفا تو و دژوره بور خواهوان داشوته
است در لحوهای ه وارد عرشة شتی ای شور شدند براساس حقوق بس الملل دریاها حضور
در عرشة شتی هر دولت به معنای قرار گرفت در صالحست انحصاری نن دولت اسوتا چرا وه
تحت نترل مؤثر نن دولت قرار میگسرد ازای رو اسوتدالل دولوت ایتالسوا در موورد ننکوه تنهوا
درصدد اناام عملسات ناات در دریا بوده استا رذیرفتوه نسسوت بور ایو اسواس دولوت ایتالسوا
تعهدات خود ذیل نوانسسونها ی حقوق بشری را نقوض ورده اسوت قاضوی رسنتوو در نوریوة
موافق خود بسان میداردا اگرچه ماد  )2(33نوانسسون مربوط به وضوعست رناهنودگان اعموال
اصل منع اعاده را ا در مورد رناهندگانی ه خطری برای شوری ه در نن هستندا استثنا رده
استا رناهنده در دریای نزاد در هسچ شوری نسست اگر ممنوعست بازگردانودن در دریوای نزاد
اعمال شودا ممک است یک رژیم خاص برای بسگانگان در دریوای نزاد ایاواد نود وه از ایو
ممنوعست بهرهمند شوندا درحالی ه بسگانگوان در خشوکی چنوس امتسوازی ندارنود (ECtHR,
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) 2012: 67اما مستة تخصصی تدوی نند ای نوانسسون از ای نور ه اصل منوع اعواده در
مووورد رناهنوودگانی ووه وارد سوورزمس نشوودند نسووز اعمووال موویشووودا دفووا مووی نوود
) (E/AC.32/SR.21:13-26بهعبارت دیگرا وضعست رناهنودگی صورفاً اعالموی اسوت و ازایو رو
اصل منع اعاده در مورد افرادی ه وضعست رناهندگیشان اعالم نشده یا درخواسوت رناهنودگی
ندادهاند نسز اعمال می شود بنابرای استدالل ایتالسا برای ننکه ای افراد در دریای نزاد بودند و به
سرزمس ایتالسا نرسسدند و درخواستی برای مورد حفاظت قرار گورفت ارالوه نودادهانودا موانع از
اعمال اصل منع اعاده نمیشود

 .5اخراج دستهجمعی در دریای آزاد
یکی از ادعاهای جال خواهانا نقض اصل اخراج دستهجمعی ننها در دریای نزاد بوود خواهوان
تفسسری فنی و اربردی از ماد  4رروتکل  4نوانسسون ارورایی حقوق بشر اراله مویدهود بوه
نور ایشانا هدز اصلی ای ماده جلوگسری از انتقال اجباری یک گروه به شووری دیگور بودون
ارزیابی شرایط مهاجران و شورشان است چنس اقدامی باید در مورد بازگردانودن مهواجران در
دریای نزاد اعمال شود ای اقدام را میتوان اخراج رنهانی 1دانست
به نور خواهان حتی اگر دیوان تصمسم بگسرد ه ممنوعست ماد  4رروتکل چهارم سرزمسنی
باشد در قلمرو اعمال ای ماده قرار میگسردا چون در شتیای ه ررچم ایتالسا را برافراشوته رخ
داده است ه براساس قانون ایتالسا قسمتی از سرزمس ایتالسوا محسووب مویشوود مسسواریای
عالی حقوق بشر سازمان ملل با تفسسر نوانسسون در ررتو اصل حس نستا اخراج دستهجمعوی
را در دریای نزاد ممنو دانست وی معتقد است اینکه به دولتها اجوازه دهوسم مهواجران را در
دریای نزاد بازگردانند بدون ننکه با ماد  4رروتکل چهارم منطبق باشندا منار بوه نن مویشوود
ه دولتها بتوانند از تعهداتشان ذیل نوانسسون در عملسات ماورای صالحست ملویشوان طفوره
روند )(ECtHR, 2012: 164
حکومت اما در مقابل معتقد است ه ای مواده در موورد ررونود حاضور اعموال نمویشوودا
چرا ه ای ماده در مورد اخراج افراد از سرزمس یا افرادی ه از مرز ملی بوهصوورت غسرقوانونی
عبور می نندا اعموال موی شوود در ررونود حاضور امتنوا از ورود بوه سورزمس ملوی بوود توا
اخراج (ECtHR, 2012: 160)2اخراج دستهجمعی زمانی صدق رسدا می ند وه اخوراج افوراد از
سرزمس دولت باشدا درحالی ه ای اتفاق در دریای نزاد رخ داده است)(ECtHR, 2012: 160
همانطور ه اشاره شدا دیوان براساس رویة قضایی بسوان داشوت وه هودز مواد  4رروتکول
چهارم نوانسسون ارورایی حقوق بشرا جلوگسری از اخراج گروهی از بسگانگان بدون ارزیابی شورایط
___________________________________________________________________
1. Hidden expulsion
2. expulsion
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ننهاست بنابرای اگر ماد  4رروتکل چهارم تنها در موورد اخوراج دسوتهجمعوی از سورزمس ملوی
دولت طرز نوانسسون اعمال شودا یک عنصر اساسی از الگوی مهواجرت معاصور نادیوده انگاشوته
میشود علیرغم ای واقعست ه ای حادثه میتواند در خارج از سرزمس ملی اتفاق بسفتدا بهطوور
خاص در دریای نزادا در نتساه مهاجرانی ه از طریق دریا سفر می نند و جان خوود را بوه خطور
میاندازند و برای رسسدن به مرزهای یک دولت برنامهریوزی ندارنودا اوضوا و شرایطشوان ارزیوابی
نمیشود برخالز مهاجرانی ه از طریق زمس مهاجرت می نند )(ECtHR, 2012: 177
بنابرای درحالی ه مفهوم «صالحست» اساساً سورزمسنی و در موورد سورزمس ملوی اعموال
می شودا مفهوم اخراج نسز اساساً سرزمسنی است و اخراج از سرزمس ملی صورت میگسرد اما در
جایی مانند رروند حاضرا دولت ها صالحستشان را در ماورای صالحست ملیشان اعمال می نند؛
هسچ مانعی در رذیرش امکان اعمال اخراج دستهجمعی در ماورای صالحست ملی وجود ندارد در
غسر ای صورت (برای ماده محدودیت سورزمسنی قالول شوویم) بوه تعوارض بوس قلمورو اعموال
نوانسسون و ماد  4رروتکل چهارم منار میشوود وه بورخالز اعموال ایو اصول اسوت وه
نوانسسون باید به صورت یک ماموعه امل تفسسر شود دیوان بسوان ورد وه ماهسوت خواص
محسط دریایی نمی تواند عدم رعایت قانون را توجسه ندا جایی ه افوراد از هور گونوه حقووق و
تضمسناتی ذیل نوانسسون بیبهره بمانند ه دولتها متعهد شدند تا هر فردی در صالحستشوان
از نن حقوق بهرهمند شوند )(ECtHR, 2012: 178
دیوان ارورایی حقوق بشر در رروند هسرسی جاما در مورد اخراج دستهجمعوی بسگانگوان در
ماد  4رروتکل شمار چهارم بسان میدارد« :هدز ای مادها جلوگسری دولت از اخراج بسگانگوان
بدون ارزیابی شرایط شخصی ننهاسوت؛ بنوابرای اگور مواد  4تنهوا در اخوراج دسوتهجمعوی از
سرزمس دولت اعمال شودا یک عنصر مهم از الگوی مهاجرت معاصر از هدز ای مقرره نادیوده
گرفته خواهد شد علیرغم ای واقعست ه ای ممنوعست میتوانود در خوارج از سورزمس ملویا
به طور خاص در دریای نزاد رخ دهد در نتساه ماد  4در مورد ای ردیده ه رو به فزونی استا
قابل اعمال نخواهد بود در نتساه مهاجرانی ه از طریق دریا سفر می ننود و زندگسشوان را بوه
خطر میاندازند و اغل برنامهریزی برای رسسدن به یک دولت را ندارند شرایط شخصوی ننهوا را
قبل از اخراج بررسی نمی نند بورخالز مسوافرت از طریوق زموس ») (ECtHR, 2012: 177در
واقع دیوان از یک طرز بس شرایط مهاجرت از طریق دریا و خشکی قالول بوه تمسسوز شود و از
طرز دیگرا ای تفاوت را مانع از اعمال حقوق بشر در مورد مهاجران ندانسوت رویوة دیووان در
ای مورد در رروند خلسفه و دیگران علسه ایتالسا تکرار شد هرچند در ای ررونده ادعای خواهان
در مورد رفتار ترذیلی و تحقسرنمسز توسط دولت ایتالسوا در عرشوة شوتی ایو شوور بوهدلسول
مدارک نا افی مورد رذیرش قرار نگرفتا اما ارزیابی نن و تفکسکی وه در ارزیوابی بوس شورایط
حا م در دریا و خشکی قالل شدا خود گوام مهموی در رعایوت حقووق بشور در دریوا محسووب
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میشود ) (ECtHR, 2016: para.209-211تمسسز قالل شدن بس بررسی رعایت حقووق بشور در
دریا و خشکی حا ی از توجه دیوان به شرایط خاص حا م بر دریاستا اما بررسوی رعایوت ایو
حق بشری خود حا ی از لزوم رعایت ای حق در دریاها و عدم اختصاص نن به خشکی است
بهزعم دیوانا اگر قرار باشد ماد  4رروتکل چهارم تنها در سرزمس اعمال شودا اعموال ایو
ماده در دریای سرزمسنی غسرمؤثر میشود درحالی ه مهاجرت از طریق دریا رو به افزایش است
نتساه نن خواهد بود ه مهاجرانی ه از طریق دریا سفر می نند و اغل زندگسشان را به خطور
میاندازند تا به مرزهای یک دولت برسندا از هسچ حقوق بشری برخوردار نسستند اخراج معموالً
از سرزمس یک دولت صورت میگسوردا اموا زموانی وه دولتوی در خوارج از سورزمسنش اعموال
صالحست می ندا دیوان مانعی نمی بسند ه ایو اصول را در خوارج از مرزهوایش اعموال نود
مهمتر ننکه دیوان رسش از ای نسز بسان رده است ه محوسط دریوایی نمویتوانود عودم رعایوت
قانون را توجسه ند اخراج دستهجمعیا اعاده را تشدید می ندا درحالی ه اصل منع اعاده اصالً
بر تعهد به نتساه استوار است (بازگرداندن افراد به جایی ه حسات و نزادیشان در خطر است)

نتیجهگیری
در مورد اصل نزادی دریایی برخی حقوقدانان معتقدند« :امروزه نمیتوان اصول نزادی دریاهوا را
ه هوگو گروسسوس در سد هفدهم بسان ردا به همان گستردگی و مفهومی وه در نن زموان
بود مورد استناد قرار داد بهعبارت دیگر اعمال ای اصل به گستردگی سابق امکانرذیر نسسوت»
) (Scovazzi, 2007: 22در واقع نزادی دریاها سب شد تا دولتها ای منطقه را ورای تعهودات
حقوقی شان فرض و از نزادی نن سوءاستفاده نند درحوالی وه رویوة قضوایی بور لوزوم اناوام
تعهدات در ورای صالحست ملی تأ سد دارند بهعبارت دیگرا نزادی دریاها به معنوای بویقوانونی
نن نسست شاید بتوان التزام دولتها به رعایت حقوق بشر را مهمتری عامول در محودود شودن
نزادی دولتها در دریا دانست
مهاجرت رناهندگان از طریق دریا به سمت ارورا از سوال  2015موسالدی بوهعنووان یوک بحوران
توصسفشده است بحران می نامند چون تعداد مهواجران بسوسار زیواد اسوت راسوخ معموول از طورز
حقوقدانان نن است ه دولتها باید تعهدات حقوقیشان را از جمله حقوق بشر را در برابر ای بحوران
اجرا نند ) (Wilde, 2017از مهمتری حقوقی ه در مورد رناهندگان و مهاجران مطورح مویشوودا
منع اعاد ننهاست بهعبارت دیگر اصل منع اعاده مر ز ثقل حفاظت از حقوق رناهندگان است
ردید مهاجرت از طریق دریا هرچند موضو جدید نسستا اما اعمال حقووق بشور در موورد
ای مهاجران در هریک از مناطق دریایی (نبهای داخلیا دریوای سورزمسنیا منطقوة ماواور و
دریای نزاد) موضوعات جدیدی را مطرح میسازد مهم تری حق بشری در مورد رناهندگان وه
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در رروندههای قضایی متعددی از جمله تامپا و پ ننامور نسز مطرح شدا اعمال اصل منع اعواده
در دریاست بهعبارت دیگرا همانطور ه بسان شدا رویوة قضوایی در نرای اخسور همگوام بوا رأی
دیوان ارورایی حقوق بشر در رروند هسرسی جاماا اعمال اصل منع اعاده در دریاهوا را شناسوایی
رده است ازای رو عملسات در دریا نهتنها باید با حقوق دریا متناس باشدا بلکه باید بوا حقووق
بشر نسز منطبق باشد در دیوان بس المللی حقوق دریاهاا اگرچه اخسراً به لزوم رعایت حقوق بشر
در دریا بسسار توجه داشتها در مورد اعمال ای اصل تا نون رروندهای در نن مطرح نشده اسوت
همانطور ه گفتسما رویة دولتی به منوور رسشوگسری از قورار گورفت در وضوعستی هماننود رأی
دیوان ارورایی حقوق بشر در رروند هسرسی جاماا اقودام بوه گسوترش عملسوات روسش مورزی و
تعسس جریمه ردهاندا همانند حادثة شتی ن واریوس؛
به نور نگارندها بررسی حقوق مهاجران در دریا در خصووص رویوة قضوایی بوهطوور خالصوه
دسوردهایی را نشکار ساخت:
اوالًا در متون حقوقی هسچ ارتباطی بس حقوق دریاها و حقوق بشور وجوود نودارد در واقوع
خألیی در ای مورد در حقوق دریاها وجود دارد در واقع ای نتساه بهدست نمود وه حوق بوه
ناات داده شدن و وظسفة دولت ها برای نااتا بخشی از حقوق بشور اسوت وه حتوی در ورای
صالحست ملی نسز اعمال میشود
ثانساًا به ای نتساه رسسدیم ه حقوق بشر و حقوق دریاهاا حق به ناات یوافت و اناوام تعهودات
حقوق بشری را رذیرفتهاندا رس ای دو رژیم حقوقی امل ننود یکودیگر و دو روی یوک سوکهانود
اجرای تعهدات حقوق دریاها در ررتو حقوق بشری یا بهعبارت دیگرا نگاهی بشری بوه حقووق دریاهوا
نهتنها سب توسعة حقوق بشر میشودا بلکه زمسنة همکاری بس دولتها را نسز فراهم می ند
ثالثاًا حقوق بشر بسسار موسع استا بهطوری ه حق حسات با سایر حقوق در ارتباط هستندا
از جمله منع اعاده ه برای مهاجران از اهمست بسزایی برخوردار است ای موضو توسط دیوان
ارورایی حقوق بشر تأیسد شده است ه حق حسات بوا ممنوعسوت شوکناها رفتوار تحقسرنمسوز و
غسرانسانی درنمسخت ه است اگرچه ای حق (منع اعاده) متضم تعهدی منفی (وظسفة دولوتهوا
به عدم بازگرداندن فرد به جایی ه جانش در خطر است و حقوق بشرش نقض میشود) اسوتا
اما دولت ها باید اقدامات مقتضی برای جلوگسری از نقض حقوق اساسوی افوراد (حوق حسوات) را
اتخاذ نند ازای رو حقوق بشرا دولتها را از بازگرداندن مهاجران بازمیدارد
مفهوم انسانی شدن حقوق دریاها را میتوان در رویة قضایی مشاهده رد حقوق بشر امروزه
حتی بر افراد در عرشة شتیها در دریای نزاد نسز اعمال میشود و ای حمایت چسزی بوسش از
حفظ حق حسات است سازو ار اعمال حقوق اساسی بشر در اسناد بس المللی درج شوده اسوت
بهنور میرسد با توجه به ضرورتهای روز و وقوایع بوس المللوی ماننود افوزایش مهواجرت رویوة
قضایی به سمت یکی شدن و اتحاد حقوق بشر و حقوق دریاها حر ت می ند
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