
اإلنقاذ
دليل للمبادئ واملامرسات التي تنطبق  يف البحار

عىل الالجئني واملهاجرين
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ال تعد ظاهرة املهاجرين والالجئني الذين ينتقلون بحراً ظاهرة جديدة . فعرب العصور، 

خاطر الناس يف أرجاء العامل بأرواحهم عىل منت سفن ومراكب أخرى غري صالحة لإلبحار، 

إما بحثاً عن العمل وظروف معيشية أفضل وفرص تحصيل العلم، أو التامساً للحامية 

الدولية من االضطهاد أو الرصاعات أو من مخاطر أخرى تهدد أرواحهم أو حريتهم أو 

أمنهم، واضعني مصريهم يف أيدي مهربني مجرمني وعدميي الضمري. وإىل جانب الظروف 

الخطرية التي يسافرون فيها، يواجه الكثريون االضطهاد واإليذاء والعنف خالل رحلتهم.

وتعتمد خدمات البحث واإلنقاذ يف العامل بشكل أسايس عىل سفن النقل البحري بشكل 

خاص ملساعدة املستغيثني يف البحر.

ويف أيامنا هذه، بات إرسال نداءات االستغاثة برسعة ممكناً بواسطة األقامر الصناعية 

وتقنيات االتصاالت األرضية إىل السلطات املسؤولة عن البحث عىل اليابسة وإىل السفن 

املوجودة عىل مقربة من املستغيثني، عىل حد سواء. وهكذا، تتم عملية اإلنقاذ بشكل 

رسيع ومنسق.

ومع ذلك، تُعترب عمليات اإلنقاذ والنزول من السفينة إىل مكان آمن عمليات معقدة 

تشارك فيها مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، تضطلع كل منها بواجبات معينة 

مبقتىض القانون الدويل للبحار، فضالً عن قوانني دولية أخرى، مثل قانون الالجئني وقانون 

حقوق اإلنسان.

مقدمة
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االتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف البحار لعام 1974؛ واالتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ يف البحار لعام 1979. وقد   1

اعتمدت التعديالت يف شهر مايو/أيار 2004 وأدخلت حيّز التنفيذ يف 1 يوليو/متوز 2006.
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ومع ذلك، وحتى بعد إنجاز عملية اإلنقاذ، ميكن أن تستجد مشاكل تتمثل يف الحصول 

عىل موافقة الدول عىل إنزال املهاجرين والالجئني من السفن. وإدراكاً منها لهذه املشكلة، 

اعتمدت الدول األعضاء يف املنظمة البحرية الدولية تعديالت عىل اثنتني من االتفاقيات 

البحرية ذات الصلة بذلك يف عام 2004. 1 ومتاماً كام يتعني عىل ربابنة السفن تقديم 

املساعدة، يقع عىل الدول األعضاء واجب تكمييل يتمثل يف التنسيق والتعاون بحيث يتيرّس 

إنزال األشخاص الذين يتم إنقاذهم يف عرض البحر رسيعاً من السفينة يف مكان آمن.

اشرتكت يف إعداد هذه النرشة املنظمة البحرية الدولية والغرفة الدولية للنقل البحري ومكتب املفوضية 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، وهي موجهة إىل ربابنة السفن وماليك السفن والسلطات 

الحكومية ورشكات التأمني واألطراف األخرى املعنية بحاالت اإلنقاذ يف عرض البحر. وهي تتضمن 

إرشادات بشأن األحكام القانونية ذات الصلة بذلك واإلجراءات العملية لضامن إنزال َمن يتم إنقاذهم 

برسعة إىل الرب من السفن والتدابري التي تضمن تلبية احتياجاتهم الخاصة، وال سيام يف ما يتعلق 

بالالجئني وملتميس اللجوء.

3



 اإلطار
القانوين

 واجبات ربان السفينة 
يقع عىل عاتق ربان السفينة واجب تقديم املساعدة للمستغيثني يف البحر بغض النظر عن 

جنسيتهم أو وضعهم أو الظروف التي يتم العثور عليهم فيها؛ وهو تقليد بحري متبع منذ 

زمن طويل وواجب يكرسه القانون الدويل. ويعترب االمتثال لهذا الواجب أساسياً للحفاظ 

عىل تكامل خدمات البحث واإلنقاذ. وهو يستند، يف ما يستند إليه، إىل نصني أساسيني:

يتضمن هذا 

الجزء الواجبات 

والتعريفات ذات 

الصلة باملسألة 

مبقتىض القانون 

الدويل

اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي تنص عىل ما ييل:

»تطالب كل دولة ربان السفينة التي ترفع علمها بأن يقوم قدر وسعه دون تعريض 

السفينة أو طاقمها أو ركابها لخطر جدي، مبا ييل:

تقديم املساعدة ألي شخص وجد يف البحار معرضاً لخطر الضياع؛ )أ( 

 )ب(  التوجه بكل ما ميكن من رسعة إلنقاذ أي أشخاص يف حالة استغاثة إذا 

أخطر بحاجتهم إىل املساعدة، ويف حدود ما يكون هذا العمل متوقعاً منه 

 بصورة معقولة«

)املادة 98 )1((
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االتفاقية الدولية لسالمة الحياة يف البحار لعام 1974 )اتفاقية سوالس( التي: 

تحتّم عىل »ربان السفينة املبحرة والتي تستطيع أن متد يد املساعدة عند استقبال 

معلومات2 من أي مصدر بوجود أشخاص مستغيثني يف البحر ، أن يتوجه بأقىص رسعة 

 لنجدتهم ، عىل أن يبلغهم أو خدمة البحث واإلنقاذ بذلك ، إن أمكن.«

)الالئحة V/1.33/V من اتفاقية سوالس(

Photo: © Christian Remøy

استعيض عن كلمة »إشارة« بكلمة »معلومات« يف سياق التعديالت التي اعتمدت يف شهر أيار/مايو 2004.  2
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واجبات الحكومات ومراكز تنسيق اإلنقاذ

تحدد عدة اتفاقيات بحرية واجبات الدول األطراف يف ضامن توفري ترتيبات االتصاالت 

والتنسيق يف حاالت االستغاثة يف مجاالت مسؤولياتها وإنقاذ املستغيثني يف البحر عىل 

مقربة من سواحلها:

اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار: تفرض عىل كل دولة ساحلية طرف يف االتفاقية 

أن تعمل عىل

»... إنشاء وتشغيل جهاز مالئم وفعال ألعامل البحث واإلنقاذ املتصلة بالسالمة يف 

البحار وفوقها واملحافظة عليها، وتتعاون ، حيث تقتيض الظروف ذلك، عن طريق 

 ترتيبات إقليمية متبادلة مع الدول املجاورة تحقيقا لهذا الغرض« 

)املادة 98 )2((.

6



Ph
ot

o:
 ©

 U
N

H
C

R 
/ F

. N
oy

 / 
M

ay
 2

01
1

باإلضافة إىل ذلك، فإن االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ يف البحار لعام 1979 

)اتفاقية البحث واإلنقاذ( تلزم الدول األطراف فيها بأن

»... تكفل توفري العون لكل مستغيث يف البحر... بغض النظر عن جنسيته أو وضعه 

أو الظروف املحيطة به” )الفصل 10.1.2( ... وتلبية احتياجاتهم األولية الطبية أو غري 

الطبية، ونقلهم إىل مكان آمن.« )الفصل 2.3.1(

االتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف البحار )اتفاقية سوالس( تقتيض من كل حكومة 

متعاقدة

“... أن تضمن يف نطاق مسؤولياتها اتخاذ الرتتيبات الرضورية لالتصال والتنسيق يف حالة 

استغاثة وكذلك إلنقاذ املستغيثني يف البحر بالقرب من سواحلها . ويجب أن تشمل هذه 

الرتتيبات إقامة وتشغيل وصيانة مرافق البحث واإلنقاذ التي تُعترب عملية ورضورية ...” 

)الالئحة V/7/V/7 من اتفاقية سوالس(.
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 القانون الدويل لالجئني 

إذا طالب األشخاص الذين يتم إنقاذهم يف البحر باللجوء أو طلبوا اللجوء، أو أشاروا بأي 

طريقة عن خشيتهم من االضطهاد أو سوء املعاملة إذا أنزلوا من السفينة يف أي مكان 

معنّي، يجب التمسك باملبادئ األساسية املنصوص عليها يف القانون الدويل لالجئني. فربان 

السفينة ليس مسؤوالً عن تحديد وضع األشخاص الذين يتم إنقاذهم. ويف ما ييل بعض 

التعريفات والواجبات األساسية للحكومات ومراكز تنسق اإلنقاذ.

تعرف االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني لعام 1951 الالجئ عىل أنه كل شخص

»بسبب خوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته 

أو انتامئه إىل فئة اجتامعية معينة أو آرائه السياسية، ]هو[ خارج بلد جنسيته ، وال 

يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحامية ذلك البلد«.

)املادة 1 ألف )2((

ملتمس اللجوء هو شخص التمس الحامية الدولية ومل يجِر البت بعد يف طلبه. وال يتم 

االعرتاف بكل ملتمس لجوء كالجئ. فقرار االعرتاف لشخص ما بصفة الجئ هو »إعالين«، 

ما يعني أن تحديد وضع الشخص ال يجعل منه الجئاً، لكن يعلن صفة ذلك الشخص عىل 

أنه الجئ.

ويف حالة األشخاص العدميي الجنسية، بلد إقامتهم السابقة  3
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وتحظر االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني لعام 1951 طرد أو رد الالجئني أو ملتميس 

اللجوء بأي شكل من األشكال إىل

»حدود األقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتني فيها بسبب عرقه أو دينه أو 

 جنسيته أو انتامئه إىل فئة اجتامعية معينة أو بسبب آرائه السياسية«.

)املادة 33 )1((«

وال يقترص ذلك عىل البلد الذي فر منه الشخص، بل يشمل أيضاً أي إقليم آخر يواجه فيه 

هذا التهديد.

واألشخاص الذين يتم إنقاذهم والذين ال يستوفون معايري تعريف االتفاقية الخاصة بوضع 

الالجئني لعام 1951 لكلمة »الجئ«، ولكنهم يخشون التعذيب أو غريه من االنتهاكات 

الخطرية لحقوق اإلنسان، أو الذين يفرون من النزاع املسلح، ميكن أيضاً حاميتهم من 

العودة إىل مكان معني )›اإلعادة القرسية‹( عن طريق صكوك دولية أو إقليمية أخرى 
لحقوق اإلنسان ولقانون الالجئني.4

4  فعىل سبيل املثال، إن االلتزام بعدم إعادة شخص إىل مكان حيث هناك أسباب جوهرية تدعو إىل االعتقاد بوجود خطر 

حقيقي بوقوع أذى يتعذر تفاديه، مستقى من قوانني حقوق اإلنسان الدولية )مثالً املادتان 6 و7 من العهد الدويل الخاص 

بالحقوق املدنية والسياسية لعام 1966(. وتحظر اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو 

العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة لعام 1948 رصاحًة اإلعادة إىل حيث هناك أسباب جوهرية تدعو إىل االعتقاد 

بأن شخصاً قد يكون يف خطر التعرض للتعذيب. وتحظر اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لعام 1969 التي تحكم املظاهر 

الخاصة بمشكالت الالجئين يف إفريقيا، اإلعادة إىل إقليم تكون فيه حياة الشخص أو سالمته البدنية أو حريته مهّددة 

بسبب االضطهاد أو االعتداء الخارجي أو االحتالل أو السيطرة األجنبية أو األحداث التي تعكر النظام العام بشكل خطري.
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 التوجيهات
بشأن اإلجراءات

توجيهات أساسية 

بشأن اإلجراءات 

التي يتعني عىل 

مختلف األطراف 

املعنية باإلنقاذ يف 

البحر أن تتخذها

 الخطوات التي يتعني عىل ربان السفينة أن يتخذها 

عندما يوّجه إليه طلب تقديم املساعدة إلنقاذ أشخاص يف عرض البحر والتوجه إىل املوقع 

املنشود، يتعني عىل ربان السفينة، إن أمكن:

ç  تحديد التجهيزات ومعدات اإلنقاذ املوجودة يف السفينة 

والتي قد تكون مناسبة لعملية اإلنقاذ؛

ç  تحديد ما إذا كانت عملية اإلنقاذ تتطلب ترتيبات 

خاصة أو تجهيزات أو مساعدة إضافية؛

ç تنفيذ أي خطط وإجراءات للحفاظ عىل سالمة وأمن الطاقم والسفينة؛

ç إبالغ مالك السفينة أو املسؤول عنها والوكيل يف ميناء التوقف التايل بعملية اإلنقاذ.

وعند إنقاذ أشخاص يف عرض البحر، يتعني عىل ربان السفينة التي تقدم املساعدة، وبناًء 

عىل الطلب، تزويد مركز تنسيق اإلنقاذ املسؤول عن منطقة البحث واإلنقاذ املعنية، 

باملعلومات املحددة التالية، إن أمكن:

ç  تشمل التفاصيل حول السفينة التي تقّدم املساعدة: اسمها، وعلمها وامليناء الذي 

ُسجلت فيه؛ اسم مالكها أو املسؤول عنها وعنوانه والوكيل يف امليناء التايل؛ موقع 

السفينة ورسعتها القصوى وميناء توقفها التايل؛ مستوى السالمة واألمن الحايل، وقدرة 

التحمل مع تزايد عدد األشخاص عىل منت السفينة؛
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ç  تشمل التفاصيل عن األشخاص الذين يتم إنقاذهم: العدد اإلجاميل؛ االسم والجنس 

والعمر؛ الوضع الصحي والطبي الظاهر )مبا يف ذلك أي احتياجات طبية خاصة(؛

ç  اإلجراءات التي اتخذها الربان أو التي يعتزم اتخاذها؛

ç  ما يراه الربان مناسباً من ترتيبات ومواقع إلنزال ونقل األشخاص الذين 

يجري إنقاذهم، علامً أنه ال ينبغي إنزال األشخاص الذين يتم إنقاذهم 

أو نقلهم إىل مكان تكون فيه حياتهم أو سالمتهم معرضة للخطر؛

ç  أي مساعدة تحتاجها السفينة التي تقّدم املساعدة ) مثالً، نتيجة نقص يف 

معدات السفينة ومواصفاتها، اليد العاملة املتوفرة، مخزون اإلمدادات، إلخ(؛

ç  أي عوامل خاصة )مثالً: سالمة اإلبحار، األحوال الجوية 

السائدة، البضائع الحساسة لعامل الزمن(. 

ويتعني عىل الربابنة، الذين ينتشلون أشخاصاً مستغيثني يف البحر، معاملتهم 

بطريقة إنسانية، وذلك ضمن اإلمكانيات املتوفرة يف السفينة.

ويف حال أشار األشخاص الذين يتم إنقاذهم يف البحر إىل أنهم من طالبي اللجوء 

أو الالجئني أو أنهم يخشون االضطهاد أو سوء املعاملة، يف حال إنزالهم من 

السفينة يف أماكن معينة، ينبغي عىل الربان5 أن يبلغ األشخاص الذين يتم إنقاذهم 

املعنيني بأنه ال يحق له االستامع إىل طلبات اللجوء أو النظر أو الفصل فيها.

تجدر اإلشارة إىل أن ربابنة السفن الخاضعة إلرشاف الدولة، تقع عليهم التزامات إضافية منبثقة عن القانون الدويل   5

لالجئني، مل يتم إدراجها يف هذا الدليل.
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  اإلجراءات التي يتعني عىل الحكومات ومراكز 
 تنسيق اإلنقاذ أن تتخذها 

يتعني عىل الحكومات التنسيق والتعاون يف ما بينها لضامن إعفاء ربابنة السفن الذين 

يقدمون املساعدة بانتشال أشخاص مستغيثني يف البحر من واجباتهم وتوخي أقل قدر 

ممكن من االنحراف عن مسار السفينة املقصود، كام يتعني عليها ترتيب اإلنزال من 

السفينة يف أرسع وقت ممكن.

ç  بحسب املبادئ التوجيهية املتعلقة مبعاملة األشخاص الذين يتم إنقاذهم يف البحار،6 

فالحكومة املسؤولة عن منطقة البحث واإلنقاذ التي يتم فيها انتشال األشخاص الذين 

يتم إنقاذهم، هي مسؤولة بشكل خاص عن تأمني مكان آمن أو ضامن تأمني مكان آمن.

ç  يتعني عىل أول مركز يتم التواصل معه من مراكز تنسيق اإلنقاذ، أن يبارش العمل فوراً 

عىل إحالة املسألة إىل مركز تنسيق اإلنقاذ يف املنطقة التي يتم فيها تقديم املساعدة. 

وعندما يتم تبليغ مركز تنسيق اإلنقاذ املسؤول عن منطقة البحث واإلنقاذ التي 

MSC.167)78 ( قرار لجنة السالمة البحرية  6
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تربز فيها الحاجة إىل املساعدة، بالوضع القائم، ينبغي عىل هذا املركز أن يتوىل فوراً 

مسؤولية تنسيق جهود اإلنقاذ، نظراً إىل أن املسؤوليات ذات الصلة بذلك، مبا يف ذلك 

اتخاذ التدابري الهادفة إىل توفري مكان آمن لألشخاص الذين يتم إنقاذهم، تقع أوالً 

عىل عاتق الحكومة املسؤولة عن تلك املنطقة. أما مركز تنسيق اإلنقاذ األول فيكون 

مسؤوالً عن تنسيق الوضع إىل أن يتوىل مركز تنسيق اإلنقاذ املسؤول أو سلطة معنية 

أخرى املسؤولية.

ç  املكان اآلمن هو موقع يُفرتض أن تنتهي فيه عمليات اإلنقاذ: وال تعود فيه حياة 

األشخاص الذين يتم إنقاذهم مهددة؛ ميكن فيه تلبية االحتياجات األساسية لألشخاص 

)مثل الغذاء واملأوى واالحتياجات الطبية(؛ ميكن فيه القيام برتتيبات لنقل األشخاص 

الذين يتم إنقاذهم إىل وجهتهم التالية أو النهائية.

ç  يف حني أن السفينة التي تقّدم املساعدة قد تشكل مكاناً آمناً مؤقتاً، إال أنه ينبغي 

إعفاؤها من هذه املسؤولية ما إن يصبح باإلمكان اتخاذ ترتيبات بديلة.

ç  ينبغي تجنب إنزال طالبي اللجوء والالجئني الذين يتم إنقاذهم، يف أقاليم تتعرض فيها 

حياتهم أو حرياتهم للخطر.
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ç  ينبغي عدم السامح للعمليات واإلجراءات التي تتخطى تقديم املساعدة لألشخاص 

املنكوبني، كالفرز وتقييم الحالة، بعرقلة تقديم هذه املساعدة أو تأخري اإلنزال من 

السفينة.7 

ç  يتعني عىل مراكز تنسيق اإلنقاذ إعداد خطط عمل وترتيبات تنسيق فعالة )خطط 

واتفاقيات دولية أو مشرتكة بني الوكاالت إن أمكن( تتيح مواجهة جميع أنواع حاالت 

البحث واإلنقاذ، وال سيام: عمليات االنتشال؛ إنزال األشخاص الذين يتم إنقاذهم؛ إيصال 

األشخاص الذين يتم إنقاذهم إىل بر األمان؛ اتخاذ ترتيبات مع كيانات أخرى )كالسلطات 

الجمركية، والسلطات املسؤولة عن مراقبة الحدود وسلطات الهجرة؛ ومالك السفينة؛ أو 

الدولة التي تحمل السفينة علمها(، قبل أن يتم إنزال األشخاص الذين يتم إنقاذهم من 

عىل منت السفينة التي تقّدم املساعد؛ ترتيبات تتعلق بجنسياتهم وأوضاعهم أو ظروفهم، 

تضم أحكاماً مؤقتة الستضافتهم بينام تتم تسوية هذه املسائل؛ و اتخاذ تدابري إلعفاء 

السفينة يف أرسع وقت ممكن، مع تفادي أي تأخري، من األعباء املالية أو املصاعب 

األخرى التي تتكبدها لدى تقديم املساعدة للمنكوبني يف البحر.

ومتاماً كمراكز تنسيق اإلنقاذ وغريها من الوكاالت الحكومية، تخضع السفن الخاضعة لرقابة 

الدولة )مثل زوارق خفر السواحل والسفن الحربية العسكرية( لواجبات مبارشة نّص عليها 

القانون الدويل لالجئني )ال سيام، واجب عدم اإلعادة القرسية أو السامح باإلعادة القرسية( 

مرتبطة بواجباتها التي ينص عليها القانون الدويل للبحار.

تجدر اإلشارة إىل أن إجراءات الفرز أو تحديد الوضع لتقييم ما إذا كان الشخص الجئاً أم مل يكن، ال ينبغي أن تجرى، يف   7

البحر مهام كانت الظروف.

14



 اعتبارات إضافية 

قد يكون بني َمن يتم إنقاذهم طالبو لجوء أو الجئون. لذا ينبغي إيالء عناية خاصة لضامن 

ما ييل:

ç  أالّ تؤدي ترتيبات إنزال األشخاص الذين تم إنقاذهم إىل عودتهم إىل مكان يتعرضون 

فيه لخطر االضطهاد أو سوء املعاملة؛

ç  أالّ يتم تبادل املعلومات الشخصية املتعلقة بطالبي اللجوء أو الالجئني املحتملني، 

مع سلطات بلد األصل أو أي بلد فروا منه ويدعون أنهم معرضون فيه لألذى، أو مع 

أشخاص قد يفصحون عن هذه املعلومات لسلطات هذه البلدان. 

وينبغي أن توجه مبادئ دولية لحامية البيانات أي عملية تبادل للمعلومات الشخصية.8

وينبغي التواصل مع املفوضية يف حال مواجهة مصاعب يف التوصل إىل اتفاق بشأن 

الرتتيبات املتعلقة مبعاملة أو إنزال األشخاص الذين يتم إنقاذهم والذين قد يكونون 

طالبي لجوء أو الجئني.

ويتمتع طالبو اللجوء والالجئون بحق االتصال باملفوضية ويتم ذلك عادًة يف أقرب وقت 

ممكن بعد عملية اإلنزال من السفينة.

انظر عىل سبيل املثال املبادئ التوجيهية لتنظيم ملفات البيانات الشخصية املحوسبة، القرار A/RES/45/95 الصادر عن   8

الجمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 14 كانون األول/ديسمرب 1990.

15



 املنظامت الدولية ووسائل االتصال بها 

املنظمة البحرية الدولية هي وكالة األمم املتحدة 

املعنية بالنقل البحري السامل واآلمن والفعال ومبنع 

التلوث الناتج عن السفن.

+44 207 735 ه: 7611

 www.imo.org :املوقع اإللكرتوين

التفاصيل بشأن مراكز تنسيق اإلنقاذ متوفرة عرب النظام 

العاملي املتكامل للمعلومات عن النقل البحري عىل 

https:gisis.imo.org؛ يتيح هذا النظام للعامة فرصة 

االطاّلع عىل بيانات مختارة تم جمعها من قبل أمانة 

املنظمة البحرية الدولية.

info@imo.org :الربيد اإللكرتوين

مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 

الالجئني هو وكالة األمم املتحدة التي تقيض واليتها 

بتأمني الحامية الدولية واملساعدة لطالبي اللجوء 

والالجئني وعدميي الجنسية وغريهم من األشخاص الذين 

تعنى بهم املفوضية، وإيجاد الحلول ملأزقهم بالتعاون 

مع الحكومات. تتوىل املفوضية أيضاً اإلرشاف عىل قيام 

الحكومات بتنفيذ التزاماتها مبوجب القانون الدويل 

لالجئني. ويتعني عىل الدول األطراف يف املعاهدة الخاصة 

بوضع الالجئني لعام 1951 التعاون مع املفوضية.

+41 227 398 ه: 111

 www.unhcr.org :املوقع اإللكرتوين

تفاصيل االتصال باملكاتب امليدانية للمفوضية متوفرة 

www.unhcr.org/contact لكل بلد

الغرفة الدولية للنقل البحري هي الرابطة الدولية 

األساسية لقطاع النقل البحري ، وهي متثل ماليك 

السفن واملسؤولني عنها يف كافة القطاعات واملجاالت. 

وتعنى الغرفة الدولية للنقل البحري بجميع الشؤون 

التقنية والقانونية وشؤون التوظيف وباملسائل املتعلقة 

بالسياسات العامة والتي قد تؤثر عىل النقل البحري 

الدويل.

+44 207 090 ه: 1460

www.ics-shipping.org :املوقع اإللكرتوين

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان مكلفة 

بتعزيز وحامية متتع الجميع بجميع حقوق اإلنسان 

وإحقاقها لهم وهي تعمل أيضاً عىل ضامن إنفاذ معايري 

حقوق اإلنسان املعرتف بها دولياً.

www.ohchr.org :املوقع اإللكرتوين

املنظمة الدولية للهجرة ملتزمة باملبدأ القائل إن الهجرة 

اإلنسانيّة واملَُنظمة مفيدة للمهاجرين واملجتمع. تعمل 

مع رشكائها يف املجتمع الدويل للمساعدة يف إدارة 

الهجرة وتحسني فهم مسائل الهجرة والحفاظ عىل 

الكرامة اإلنسانية للمهاجرين وعىل رفاههم.

www.iom.int :املوقع اإللكرتوين

مكتب الشؤون القانونية، شعبة شؤون املحيطات 

وقانون البحار يشجع عىل توسيع نطاق قبول اتفاقية 

األمم املتحدة لقانون البحار ويساعد الدول يف التنفيذ 

املَوّحد واملنسق والفعال ألحكام االتفاقية.

www.un.org/depts/los :املوقع اإللكرتوين

doalos@un.org :الربيد اإللكرتوين
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