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অেুদাে ছাড়া এই বযবহাতিক তেনদজ তিকা প্রণেে কিা সম্ভব হনিা ো।
কলখকগণ তবনিষ ভানব ধ্েযবাদ জ্ঞাপে কিনি চাে তেম্নজলতখি অংিেহণকািীনদি ািা িু িনেি ইস্তাম্বুল
িহনি 2019 সানলি 5-6 ই েনভম্বনি ‘বাজল প্রনসস তিজর্ওোল সানপার্জ অজিস’ (আিএসও) কিৃজ ক আনোজর্ি
কগাল কর্তবল ববঠনক সেুদ্রপনথ অতভবাসে, োেব পাচাি এবং োেব কচািাচালাে সংতিষ্ট তবষনেি আনলানক
িানদি সুতচজন্তি ও প্রজ্ঞাপূণজ েিােি প্রদাে কনিনছে।
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“সমুদ্রগামী অভিবাসন প্রত্যাশীদের সুরক্ষা: একটি বযবহাভরক ভনদেে ভশকা” এর স্ন্যাপশট
উদেশযঃ অভিবাসন ভবষয়ক আন্তর্জ াভিক সংস্থা (IMO) এর প্রকাশনা, “সমুদ্রগামী অভিবাসন প্রিযাশীদের
সুরক্ষা (IMO, 2018)” এর সম্পূরক ভিদসদব ও এর বযবিাভরক প্রদয়াদগর ভবষদয় সিদ াভগিার র্নয এই
প্রকাশনা। এটি েুই িাদগ ভবিক্ত এবং প্রভিটি িাগ পারস্পভরক সম্পকজ ুক্ত।


প্রথম িাগঃ ভনদেজ ভশকাঃ প্রথম িাদগ সমুদ্রগাভম অভিবাসন প্রিযাশীদের সুরক্ষার ভবষদয় আন্তর্জ াভিক
আইদনর বাধয বাধকিা পভরপালদন ভনদয়াজর্ি সরকাভর সংস্থাগুদলাদক পরামশজ ভেদয় সিায়িা করা
িদয়দে। সমুদ্রপদথ এক দেশ দথদক অনয দেদশ অভিবাসদনর দক্ষদে মানবাভধকার আইন ও সমুদ্র আইন
এর পরস্পরভবদরাধী অবস্থান দথদক উদ্ভু ি বাধা ও সমসযাগুদলাদক এখাদন ভিভিিকরণসি স্বীকার করা
িদয়দে। অনয দেদশ আশ্রয় প্রাথী, অভিবাবকিীন অভিবাসী ভশশু, মানব পািাদরর ভশকার িওয়া বযজক্তবগজ
এবং অনযানয দলাকর্ন

ারা আন্তর্জ াভিক আইদন সুরক্ষার োবীোর িাদের সম্পভকজি ঘটনাগুদলাও

এখাদন আদলািনা করা িদয়দে।


ভিত্ীয় িাগঃ বাস্তব ভিেঃ ভিিীয় িাদগ ভনদেজ ভশকা অংদশ আদলাভিি আইদনর প্রদয়াগ ও নীভিমালা
সংক্রান্ত ভবষয়াবলীর সাদথ বযবিারকারীদের থা থিাদব পভরভিি করার র্দনয ভকেু বাস্তব ভিে ভনদয়
আদলািনা ও প জাদলািনা করা িদয়দে। অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভি ান, আটক/ ভনদষধাজ্ঞা সি েুস্থদের
ভনরাপে স্থাদন আনয়ন ও সিায়িা প্রোন এর দপ্রক্ষাপদট বাস্তব ভিেসমূি িু দল ধরা িদয়দে। ভিিীয় িাদগর
ভিিীয় অনুদেদে প্রভিটা েৃশযপদট উত্থাভপি প্রশ্নগুদলার সংজক্ষপ্ত উত্তর প্রোন করা িদয়দে।

যাদের উদেদশয প্রণীত্: নীভিমালা প্রণয়ন বা পভরিালনা উিয় ধাদপর সাদথ সংভিষ্ট সরকাভর সংস্থাসমূি ারা
সমুদ্রগামী অভিবাসন প্রিযাশীদের সুরক্ষা প্রোদন আন্তর্জ াভিক আইদনর বাধযবাধকিা প্রভিপালদনর র্নয
োভয়ত্বপ্রাপ্ত, িাদের র্দনয এই প্রকাশনা। িাোড়া ভবভিন্ন দবসরকাভর সংস্থা ারা কাভরগভর সিায়িা সি সক্ষমিা
বৃভদ্ধর মাধযদম উজিভখি বাধযবাধকিা পূরদণ রাষ্ট্রদক সিায়িা প্রোন কদর, িারাও এই প্রকাশনার লক্ষযবস্তু।
কমমপদ্ধভত্: িু ভকজর ইস্তাম্বুল শিদর 5-6 নদিম্বর, 2019 এ আদয়াজর্ি দগালদটভবল ববঠক দথদক উদঠ আসা সূক্ষ্ম
ভবষয়গুদলার উপর ভিজত্ত কদরই এই বাস্তব জ্ঞানলব্দ ভনদেজ ভশকা প্রণয়ন করা িদয়দে। বাজল প্রদসস ভরজর্ওনাল
সাদপাটজ অজিস (RSO) কিৃজ ক আদয়াজর্ি দস অনুষ্ঠাদন আইওএম এর প্রথম প্রকাশনা, “সমুদ্রগামী অভিবাসন
প্রিযাশীদের সুরক্ষা” (IMO, 2018) এ উত্থাভপি প্রশ্নসমূি ভনদয় আদলািনার র্নয আন্তর্জ াভিক খযাভিসম্পন্ন
সুেক্ষ আইনজ্ঞরা সম্মিজলি িদয়ভেদলন। এই প্রকাশনার ভিিীয় িাদগ আদলািয বাস্তব েৃশযপট বা কাল্পভনক
ঘটনাসমূি উক্ত দগালদটভবল ববঠদকর মূল আদলািনার অংশ ভেল দ খাদন পারস্পভরক ভমথজিয়ায় আরও
উদঠ এদসভেল সমুদদ্র আটক িওয়ার ঘটনা (অভিবাসীদের পািাদরর দিষ্টা সি) ও দসই সাদথ অনুসন্ধান ও
উদ্ধার অভি ান (উদ্ধারকৃি বযাজক্তদের ভনরাপে আশ্রয়স্থদল আনয়দনর বাধাগুদলা সি) সম্পভকজি ঘটনাবলীও।
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প্রথম ভাগঃ নির্দে নিকা
1. অনির্েত্র এবং সামুনিক অঞ্চল
অনিকতর তর্থের জিেঃ


আরও দেখুন সমুদদ্র অভিবাসন প্রিযাশীদের সুরক্ষা (IOM,2018) পৃষ্ঠা - 3-18।

সামুভদ্রক দপ্রক্ষাপদট দকান ভনভেজ ষ্ট সমুদ্রসীমার উপর এবং দকান ভনভেজ ষ্ট র্ল ান দ দেদশর পিাকা বিন কদর
িার উপর ভিজত্ত কদর উক্ত র্লসীমায় এখভিয়ার ভকংবা কিৃজ ত্ত্ব আদরাদপর ক্ষমিা ভনধজাভরি িয়। র্াভিসংদঘর
সমুদ্র আইন ভবষয়ক সনদের (UNCLOS) মাধযদম সমুদ্র সীমা অথজ াৎ দকান উপকূলীয় রাদষ্ট্রর র্নয প্রদ ার্য
র্লসীমা ভনধজারণ করা িয়। সাধারনি দকান একটা র্ল াদনর উপর দকান রাষ্ট্র ভক ধরদনর ক্ষমিা প্রদয়াগ
করদি পাদর িা ভনিজ র কদর ওই ভনভেজ ষ্ট র্ল ানটি উক্ত দেশটির উপকূল দরখার কদিাটা কাদে অবস্থান করদে
িার উপর। দকান একটা র্ািার্ দিা গিীর সমুদদ্র প্রদবশ করদব িদিাই এটি দ রাদষ্ট্র ভনবন্ধনকৃি দস রাদষ্ট্রর
অভধদক্ষদের আওিাধীন িদব। গিীর সমুদদ্র সাধারনি দকান র্ল ান দ দেদশর পিাকা বিন কদর দস
দেশটিরই আওিাধীন থাদক; িদব ভসমীি ভকেু দক্ষে দ মন র্লেসুযিা, োস পািার, অননুদমাভেি সম্প্রিার
এবং মােক পািাদর বযবহৃি র্ািার্গুদলার দক্ষদে এটা প্রদ ার্য িদব না।

গ্রাফিক 1: UNCLOS অনুযায়ী সামুভদ্রক অঞ্চলসমূহ
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প্রাদয়াভগক বাধ্াাঃ পত্াকাবাহী ভনবভন্ধত্ রাদের োভয়দের সীমাবদ্ধত্া
একটি র্াহানর্ি পিাকা এি র্ািীেিাি পতিচে বহে কনি। ককাে র্াহানর্ সংঘটিি ককাে অপিাধ্ তকংবা
া তকছু ই ঘর্ু ক ো ককে িাি আইেী দাে দােীত্ব কস র্াহার্টিি তেবন্ধেকািী কদনিি উপি তেভজ ি কনি। ককাে
একটি র্ল ানেি প্রাে সকল দাে দােীত্ব বহে কনি কসই কদি ক টিি পিাকা কসই র্াহার্ বহে কনি।1 প্রনিযক
কদি িানদি স্ব স্ব পিাকাবাহী2 র্াহানর্ি প্রিাসতেক, কাতিগতি এবং সাোজর্ক তবষোবলীি উপি
কা জকিীভানব পতিপূণজ কিৃজ ত্ব ও তেেন্ত্রে প্রনোগ কনি। তবনিষভানব সেুনদ্র অতভবাসীনদি সুিো সংতিষ্ট তবষনে
UNCLOS এি 94 (3) ধ্ািা অেু ােী প্রনিযক কদিনক “িানদি তের্ তের্ পিাকাবাহী র্াহানর্ি সেুনদ্র
তেিাপত্তা তেশ্চিি কিাি র্েয প্রনোর্েীে তেিাপত্তােূলক বযবিা েহণ কিনি হনব,

াি েনধ্য পড়নব

র্াহার্টিি তেেজাণ, সিঞ্জাোতদ ও সেুনদ্র চলাি উপন াতগিা; র্াহানর্ি র্েবল তেনোগ, শ্রতেকনদি কেজ
পতিনবি সৃষ্টি সহ োতবকনদি

থা থ প্রতিেণ, প্রন ার্য আন্তর্জ াতিক উপকিণগুনলানক তবনবচোে িাখা,

তসগেযানলি বযবহাি, ক াগান াগ বযবিাি িেণানবেণ ও সংঘষজ প্রতিনিাধ্।” র্াহার্ পতিচালোকািী
কলাকনদি সেুনদ্র র্ীবনেি তেিাপত্তা তবষেক আন্তর্জ াতিক তেেোবলী সম্পনকজ সেযক ধ্ািো ও কেনে চলা সহ
অেযােয উপ ুক্ত কেজদেিা আনছ তকো িা তেশ্চিি কিাি দাে দাতেত্বও পিাকাবাহী র্াহার্টিি সংতিষ্ট
তেবন্ধেকািী িানষ্ট্রি উপি বিজ াে। (ধ্ািা 94(4)(c)।
ককাে পিাকাবাহী তেবতন্ধি িাষ্ট্র উজিতখি বাধ্য বাধ্কিা কেনে চলনি বযথজ হনল কসনেনে UNCLOS এি
র্বাতদতহিােূলক ককাে বযবিা কেই। সেুনদ্র অতধ্নেে প্রনোনগি তবষেটি অনেক কঠিে। বাস্ততবক অনথজ অনেক
পিাকাবাহী তেবতন্ধি িাষ্ট্র িানদি পিাকাবাহী র্াহানর্ আনিাতহি কলাকর্নেি প্রতি িানদি দাে দােীত্ব পালনে
চিে উদাসীেিা কদখাে। কবসিকাতি ককাম্পাতে ািা বৃহদাকানিি বাতণজর্যক র্াহার্ পতিচালো কনি এবং
ানদি োধ্যনে পৃতথবীি কবিীিভাগ বাতণজর্যক পণয পতিবহণ কিা হে, িানদি র্াহার্গুনলা পাোো, োিজ াল
আইলযান্ড ও লাইনবতিো3 সহ ককবল গুটিকনেক িানষ্ট্র তেবন্ধে কিা হে। সেুনদ্র অতধ্নেে প্রনোনগি কেনে
অনেক িানষ্ট্রিই সীতেি সেেিাি র্েয র্ল ােগুনলাি কানছ প্রিযািা কিা হে িািা ক ে তের্স্ব তেেন্ত্রাধ্ীে
বযবিাি আওিাে থানক, তদও প্রােিই িািা এনেনে বযথজ হে। প্রকৃি অনথজ বিজ োনে সেুদ্রগােী কবিীিভাগ
পিাকাবাহী র্াহার্ িানদি সুতবধ্ােি কদনিি আওিাে তেবতন্ধি হে ািা আন্তর্জ াতিক চু জক্তসেূনহি স্বীকৃতি
প্রদাে এতড়নে চনল তকংবা িানদি পিাকাবাহী র্ল ানেি4 উপি আইেী বাধ্যবাধ্কিা প্রনোগ কনি ো।
উপকূল কথনক তবনিষ কনি অনেক দুনিি সেুনদ্র অবিােকািী পিাকাবাহী র্াহার্গুনলানি আইেী
বাধ্যবাধ্কিা প্রনোনগ উচ্চ খিচ তবনবচোে অনেক তেবন্ধেকািী িানষ্ট্রি কেনেই প জনবেে এবং অতধ্নেে
বাস্তবােনেি সম্ভাবো খুব কে

তদও িা কিনল সেুনদ্র অতভবাসে প্রিযািীনদি অতধ্কিি সুিো বযবিাি

আওিাে আো ক ি।
বাস্তবিা এই ক অতভবাসীনদি পতিবহণকািী অনেক র্াহার্ই ককাে কদনিই তেবতন্ধি েে। এই িথযটি অনেক
কদনিি র্নেয তবতভন্ন পতিজিতিি কপ্রোপনর্ সেুনদ্র র্ীবে িোসহ িানদি আওিাধ্ীে অেযােয বযবিা কেওোি
সম্ভাবো বিতি কিনি পানি।

1

পিাকা িানষ্ট্রি এখতিোি সম্পনকজ আিও র্ােনি, Richard A Barnes, Donald R Rothwell et al (eds), The Oxford Handbook of the

Law of the Sea (অক্সনিািজ ইউতেভাতসজটি কপ্রস, 2015) পৃষ্ঠা 304-324-এ 'ফ্ল্যাগ কের্স' কদখুে।
2

আটিজনকল 94, সেুনদ্রি আইে সম্পতকজি র্াতিসংনঘি কেনভেিে

3

https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1125024/Top-10-flag-states-2018

ইন্টািেযািোল ট্রান্সনপার্জ ওোকজাসজ কিিানিিনেি কিোি প্রযাকটিস কতেটি সুতবধ্াি পিাকা তহসানব িাজলকাভু ক্ত কিজর্তিগুজলি একটি িাজলকা
বর্াে িানখ, া 2020 সানলি র্ুে প জন্ত 35টি কদিনক অন্তভুজ ক্ত কনি
4
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ছক 1: সামুনিক অঞ্চলসমূর্ের অনির্েত্র
সামুনিক অঞ্চল
রাষ্ট্রায়ত্ত সমুি/ জলসীমা
উপকূলীয় রাদষ্ট্রর িূ ভমদরখা (সাধারণি ভনম্নাঞ্চদলর
র্ল দরখা) দথদক সদবজাচ্চ 12 নটিকযাল মাইল
প জন্ত, অথবা ভনম্নাঞ্চদলর র্ল দরখার সবদি
বাইদরর অংশগুদলাদক সংদ াগকারী সরল
িূ ভমদরখা।
সংলগ্ন অঞ্চল
দ িূ ভমদরখা দথদক রাষ্ট্রায়ত্ত র্লসীমা ভনধজাভরি িয়
দসখান দথদক শুরু কদর 24 নটিকযাল মাইল প জন্ত
এলাকা।

এখনতয়ার
 উপকুলীয় রাষ্ট্রঃ সাবজদিৌমত্ব
 অনযানয রাষ্ট্রঃ অবাধ ও ভনদেজ াষ অভিক্রমদণর
অভধকার (আটিজদকল 17, UNCLOS)

দ িূ ভমদরখা দথদক রাষ্ট্রায়ত্ত র্লসীমা ভনধজাভরি িয়
দসখান দথদক শুরু কদর অনভধক 200 নটিকযাল
মাইল প জন্ত োভবকৃি অঞ্চল।

 উপকুলীয় রাষ্ট্রঃ দেদশর শুল্ক, রার্স্ব,
অভিবাসন অথবা সযাভনটাভর আইন ও
প্রভবধাদনর আওিায় প্রভিদরাধ করদি বা
শাজস্তমূলক বযবস্থা গ্রিণ করদি পাদর।
(আটিজদকল 33, UNCLOS)
 অনযানয রাষ্ট্রঃ সকল র্ল ান িলািদলর
স্বাধীনিা ও পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাদষ্ট্রর (ফ্ল্যাগ
দেট) ভনরঙ্কুশ এখভিয়ার।
 উপকুলীয় রাষ্ট্রঃ সামুভদ্রক সম্পদের উপর
সাবজদিৌম অভধকার ও এখভিয়ার (আটিজদকল
56, UNCLOS)
 অনযানয রাষ্ট্রঃ গিীর সমুদদ্র ভবরার্মান অবাধ
স্বাধীনিা। (আটিজদকল 58, UNCLOS)

গভীর সমুি
অিযন্তরীণ দনৌপথ, রাষ্ট্রায়ত্ত র্লসীমা, সংলগ্ন
অঞ্চল ও একদিটিয়া অথজ ননভিক অঞ্চল (ইইদর্ড)
এর বাইদর সমুদদ্রর সকল অংশ।

 সকল রাষ্ট্রঃ গিীর সমুদদ্র ভবরার্মান অবাধ
স্বাধীনিা (আটিজদকল 87, UNCLOS) অথজ াৎ
পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাদষ্ট্রর (ফ্ল্যাগ দেট) এর
ভনরঙ্কুশ এখভিয়ার।

একর্েটিয়া অথে নিনতক অঞ্চল (EEZ)

© Jo Aigner
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2. আটক/ নির্েিাজ্ঞা
অনিকতর তর্থের জিেঃ
 দেখুন সমুদদ্র অভিবাসন প্রিযাশীদের সুরক্ষা (IMO, 2018) পৃষ্ঠা.31-67।
খন দকান রাষ্ট্র িার র্লসীমার ভিিদর অথবা বাইদর দকান র্ািার্দক আটক কদর িখন ধদর ভনদি িদব দ
র্ািার্টি বিজ মাদন দসই রাদষ্ট্রর কা জকরী ভনয়ন্ত্রদণর আওিাধীন। এবং দস দক্ষদে র্ািার্টিদি আদরাভিি
অভিবাসন প্রিযাশীগণ সংভিষ্ট রাদষ্ট্রর ভবিার বযবস্থার আওিাধীন িদব দ খাদন মানবাভধকার আইন,
ভিউমযাভনদটভরয়ান (মানভবক) আইন, এবং ভরজিউজর্ (আশ্রয়) আইন কা জকরী িু ভমকা পালন করদব, দসটা
িদি পাদর আন্তর্জ াভিক িু জক্তর আওিায় এবং (সংভিষ্ট রাষ্ট্রটি

ভে সুভনভেজ ষ্ট দকান আন্তর্জ াভিক িু জক্তদি

স্বাক্ষরকারী দেশ না িয়) প্রিজলি আইদনর আওিায়।
5

অভিবাসন আইন বভিিূজ ি দকান কমজকাদে জলপ্ত আদে অথবা উক্ত আইন বভিিূজ ি দকান কমজকাদে অংশগ্রিণ
কদরদে এমন অভিদ াদগর পভরদপ্রজক্ষদি দকান রাষ্ট্র আন্তর্জ াভিক আইদনর সুভবধা ভনদয় দকান র্ািার্দক
আটক করদি পাদর ভকংবা অনুপ্রদবদশ বাধা ভেদি পাদর। ‘স্মাগজলং অি মাইগ্রযান্টস দপ্রাদটাকল’ এর আওিায়
দকান র্ল ান আটদকর সুভনভেজ ষ্ট দকান আইভন ভিজত্ত দনই, ভকন্তু ‘দেট পাটিজ’ এর আওিািু ক্ত দেশসমূদির
দক্ষদে একটি দেশ সমবায় কাঠাদমার আওিায় অভিবাসন প্রিযাশীদের পািাদর ভনদয়াজর্ি সদেদি দকান
র্ল ান আটক করদি পাদর। দস দক্ষদে রাষ্ট্রটিদক দকন্দ্রীয় িাদব পভরিাজলি কিৃজ পক্ষ ভনদয়াগ করদি িদব ারা
পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাদষ্ট্রর (ফ্ল্যাগ দেট) পভরভিভি ািাই করদব এবং আইন (আটিজদকল 8(6) দমদন িলদব।
ুজক্তসংগি িদথযর ভিজত্তদি মানব পািাদর র্ভড়ি সদেদি দকান দেশ িাদের ভনর্স্ব পিাকাবািী দকান র্ল ান
ভকংবা দকান দেদশর আওিায় ভনবভন্ধি নয় এমন র্ল াদন অভি ান িালাদনার অভধকার প্রদয়াগ করদি পাদর।
অনয দকান দেদশর পিাকাবািী র্ািাদর্র দক্ষদেও িারা অনুরুপ অভি ান িালাদি পাদর ভে সংভিষ্ট
পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাষ্ট্র (ফ্ল্যাগ দেট) িাদেরদক সদেির্নক র্ািার্টির ভবরুদদ্ধ থা থ বযবস্থা গ্রিদণর
অনুমভি প্রোন কদর। এইরূপ থা থ বযবস্থার আওিায় পড়দব র্ািাদর্ আদরািণ, আনুসন্ধান িালাদনা এবং
ভে মানব পািাদরর প্রমান পাওয়া ায় দস দক্ষদে সংভিষ্ট পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাদষ্ট্রর (ফ্ল্যাগ দেট) অনুদমােন
সাদপদক্ষ অিযন্তরীণ ও আন্তর্জ াভিক আইন (আটিজদকল 8) অনু ায়ী

দথাপ ক্ত
ু বযবস্থা গ্রিণ। অবশয

‘স্মাগজলং দপ্রাদটাকল’ পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাদষ্ট্রর (ফ্ল্যাগ দেট) উপর উজিভখি অনুদমােন (মানাব পািাদর
র্ভড়ি সদেদির ভিজত্তদি আটক করা) প্রোদন দকান বাধযবাধকিা আদরাপ করদি পাদর না। এমন ভক
‘ দথাপ ুক্ত বযবস্থা গ্রিণ6’ এর বযাপাদর অভধকির ভনদেজ শনাও উক্ত দপ্রাদটাকল সরবরাি কদর না।
পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাদষ্ট্রর (ফ্ল্যাগ দেট) এর অনুদমােন বযাভিি উজিভখি স্মাগজলং দপ্রাদটাকল এর আওিায়
আর বাড়ভি দকান বযবস্থা দনয়া সম্ভব না। ভেও এদক্ষদে বযভিক্রম িদে আটিজদকল 8(5) অনু ায়ী আসন্ন দকান
ভবপদের মুদখ র্ীবন বািাদনার র্নয অথবা ভিপাজক্ষক িু জক্ত ভকংবা কদয়কটি দেদশর সম্মিজলি িু জক্তর আওিায়
প্রদয়ার্নীয় বযবস্থা গ্রিণ। ‘স্মাগজলং দপ্রাদটাকল’ এ এটাও পভরষ্কার কদর বলা আদে দ

খন দকান রাষ্ট্র

আটিজদকল (8) এর আওিায় দকান র্ল াদনর ভবরুদদ্ধ বযবস্থা গ্রিণ করদব, িাদেরদক অবশযই আটিজদকল

র্াতিসংনঘি োেবাতধ্কাি কতেটি (এইচআিতস), 26 কে 2004 - এি সাধ্ািণ েন্তবয েং 31 (চু জক্তনি িাষ্ট্রপনেি উপি আনিাতপি সাধ্ািণ আইতে
বাধ্যবাধ্কিাি প্রকৃ তি) । www.refworld.org/docid/478b26ae2.html কথনক উপলব্ধ। এছাড়াও কদখুে: র্াতিসংনঘি তে জািনেি তবরুনদ্ধ কতেটি
(কযার্), 24 র্ােুোিী 2008 -এি সাধ্ািণ েন্তবয েং 2 (তে জািে এবং অেযােয তেষ্ঠু ি, অোেতবক বা অবোেোকি আচিণ বা িাজস্তি তবরুনদ্ধ
কেনভেিে - িাষ্ট্রপে দ্বািা অেু নেদ 2 বাস্তবােে) ।
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Harabi Hani এি কেনে, আতপনলি চূ ড়ান্ত িাে (20 আগে 2014) েং 36052/2015, ইিালীে সুজপ্রে ককার্জ অি কযানসিে কদনখনছ ক
সনেহভার্ে র্াহার্ এবং র্াহানর্ থাকা বযজক্তনদি উভনেি তবরুনদ্ধ ' থা থ বযবিা' অেুেতি কদে িাষ্ট্রহীেিা এবং অতভবাসী কচািাচালাে,
কা জকিভানব অতভবাসী কচািাচালােনক তেনষধ্াজ্ঞাি র্েয একটি এখতিোিতভজত্তক প্রনোর্নেি বযতিক্রে বনল েনে কনি, তকন্তু এটি এই তসদ্ধানন্তি র্েয
িাি ুজক্ত স্পষ্ট কনিতে। কদখুে: তথো কনভতি, ‘সেুনদ্র উপ ুক্ত বযবিা: িার্যতবহীে অতভবাসী কচািাচালাে র্াহানর্ি উপি বতহেুজখী প্রনোনগি
এখতিোি’ কেতির্াইে কসিটি অযান্ড তসতকউতিটি ল র্ােজাল ইসুয 7/2019-20, তবনিষ ইসুয অে দয ইইউ এবং কেতির্াইে তসতকউতিটি, পৃ. 27।
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সমুদ্রগামী অভিবাসন প্রত্যাশীদের সুরক্ষা

9(1)(এ) অনু ায়ী উক্ত “র্ল াদন আদরািণকারী প্রদিযদকর ভনরাপত্তা ও মানভবক সািা য ভনম্মিি করদি
িদব।” এই ধারাটি প্রভিপালদনর শিজ পূরণ করার র্নয আরও দবশ ভকেু বযবস্থা গ্রিণ এর প্রদয়ার্ন পড়দি
পাদর দ মন র্ল াদন থাকা দকান ভশশুর প্রাপয অভধকার পূরদণ িার ভবদশষ প্রদয়ার্ন দমটাদনা, শারীভরক িাদব
েূবজল দকান বযাজক্তর ভবদশষ িাভিো পূরণ, দসটা িদি পাদর দকান গিজ বিী মভিলা, বা বয়স্ক দকউ অথবা আিি
দকান বযাজক্ত ার িাৎক্ষভণক ভিভকৎসার বযবস্থা করা প্রদয়ার্ন।
েুটি রাষ্ট্র ভনদর্দের মদধয ভিপক্ষীয় িু জক্তর র্নয আদলািনা করদি পাদর

াদি কদর এ ধরদণর অনুদময়

পভরজস্থভিসমূি িাদলািাদব দমাকাদবলা করা ায়। এসব িু জক্তদি থাকা সুভনভেজ ষ্ট ভনদেজ শনার আদলাদক দকান
র্ল ানদক প্রদবদশ বাধা দেয়া বা আরও দকান বযবস্থা দনয়ার অভধকার প্রদয়াগ করা াদব। উোিরণস্বরূপ
উদিখ করা ায়, ক্ত
ু রাদষ্ট্রর বিজ মাদন বািামা এবং ডভমভনকান ভরপাবজলক এর সাদথ ভিপাজক্ষক িু জক্ত রদয়দে
এবং িাইভি ও ভকউবা দি এ ধরদণর পভরজস্থভি দমাকাদবলা করার র্নয কূটননভিক ভনদেজ শনা/ কমজ পদ্ধভি
প্রণয়ন করা আদে। ডভমভনকান ভরপাবজলক এর সাদথ ভিপাজক্ষক িু জক্তর আওিায় ুক্তরাষ্ট্র গিীর সমুদদ্রও
ডভমভনকান পিাকাবািী দকান র্ল াদন আদরািণ ও অনুসন্ধান অভি ান িালাদি পাদর এবং মানব পািাদরর
প্রমাণ পাওয়া সাদপদক্ষ সদেির্নক র্ল ানটি আটক করদি পাদর। িাোড়া এই িু জক্তর আওিায় ক্ত
ু রাদষ্ট্রর
নাভবক ডভমভনকান র্ািাদর্ আদরািণ করদি পাদর এবং ডভমভনকান ভরপাবজলক এর সমুদ্রসীমায় দকান
র্ল ানদক িাড়া করদি পাদর। ডভমভনকান ভরপাবজলক ও অনুরুপ সুভবধা7 দিাগ করদি পাদর। এই ধরদণর
ভিপাজক্ষক িু জক্ত পারস্পভরক সিদ াভগিার ভিজত্তদি সমুদদ্র অপাদরশন পভরিালনায় সুভবধা ভেদলও িু জক্তর
আওিাধীন দেশগুদলা “জপ্রম্মিপল অি নন-ভরিাউলদমন্ট” দক দমদন িলার োভয়ত্ব এড়াদি পাদর না। এমন ভক
িু জক্তর আওিাধীন দেশগুদলার র্দনয র্ল াদন আদরাভিি বযজক্তবদগজ র(আশ্রয়প্রাথী) অথবা

ারা িদি পাদর ভরজিউজর্

াদেরদক দিরি পাঠাদল ভন জািন ও ভনপীড়ন এর ভশকার িদি পাদর- দমৌজলক
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মানবাভধকার ভনম্মিি করার বাধযবাধকিাও লাঘব কদর না। গুরুত্বপূণজ ভবষয় িদলা “জপ্রম্মিপল অি ননভরিাউলদমন্ট” দক প্রিজলি আন্তর্জ াভিক আইদনর মূলনীভি ভিদসদব সমগ্র ভবদে ভবদবিনা করা িয় া ভবদের
সকল রাদষ্ট্রর র্দনযই প্রদ ার্য, িারা “ভরজিউজর্স কনদিনশন”9 এর স্বাক্ষরকারী দেশ দিাক বা না দিাক।
ুক্তরাষ্ট্র-ডভমভনকান ভরপাবজলক িু জক্ত 2003 অনু ায়ী দকান বযজক্তদক িার ভনর্ দেদশ দিরি পাঠাদনা াদব না,
ভে িয় পাবার দথষ্ট কারন থাদক দ িাদক দসখাদন মৃিুযেে দেয়া িদি পাদর অথবা এটা ভবোস করার
ুজক্তসংগি ভিজত্ত থাদক দ উক্ত বযাজক্ত ভনপীড়ন বা ভন জািদনর10 ভশকার িদি পাদর। এিেসদত্ত্বও, ইিাজল ও
জলভবয়া এর মদধয 2017 সাদল সম্পাভেি সমদ ািা স্মারক উভিগ্ন িবার মদিা দথষ্ট প্রদশ্নর র্ন্ম ভেদয়দে।
অভনয়ভমি অভিবাসীদের ঢদলর মূদলাৎপাটন এর উদেদশয সম্পাভেি ওই িু জক্তদি আন্তর্জ াভিক মানবাভধকার
আইদনর সুভনভেজ ষ্ট বাধযবাধকিা11 দমদন িলার ভবষদয় সুস্পষ্ট দকান ভনদেজ শনা দনই।

ভেও বাস্তভবক অদথজ

মানবাভধকার সংভিষ্ট বাধযবাধকিাগুদলা না মানার দকান সুদ াগ দনই, ওই সকল ভবদশষ িু জক্তসমূদি এই বযপাদর
ভকেু বলা থাকুক বা না থাকুক।

ম াভকজ ন ু ক্ত র াষ্ট্র এব ং দডাভম ভনক ান প্রর্ািদন্ত্রর ম দধয িু জক্ত , ওয়াভশংটদন স্বাক্ষভরি িু জক্ত 20 দম , 2003, ভনবন্ধ 4.2, এখাদন উপ লব্ধ :
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/02/03-0520-দডাভম ভনকান -ভরপ াবজলক -মাইদগ্রশন -এবং-শরণাথী-ভবভবধ -িু জক্ত 5.20.2003.pdf.
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অযান টি. গযালাদঘর এবং জিওনা দডভিড, অভিবাসী দিারািালাদনর আন্তর্জ াভিক আইন (দকমভির্, 2014) 99 4-এ িাইভির বাভসোদের মাভকজন
ুক্তরাদষ্ট্র দগাপন অভিবাসন বন্ধ করার িু জক্তর কথা উদিখ কদর।

উিাস্তুদের অবস্থা এবং এর 1967 দপ্রাদটাকল, UNHCR, 27 র্ানুয়ারী 2007 সম্পভকজি 1951 কনদিনশদনর অধীদন নন-ভরিুলদমন্ট বাধযবাধকিার
বভিমুজখী আদবেদনর উপর উপদেষ্টা মিামি। অভিবাসীদের দিারািালাদনর অনুদেে 19(1) নীভিগিিাদব উদিখ কদর ভরিুলদমন্ট
9

মাভকজন ুক্তরাষ্ট্র এবং দডাভমভনকান প্রর্ািদন্ত্রর মদধয িু জক্ত, ওয়াভশংটদন স্বাক্ষভরি িু জক্ত 20 দম, 2003, অনু দেে 10, এখাদন উপলব্ধ আদে:
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/02/03-0520-Dominican-Republic-Migration-and-Refugees-MiscAgreement-5.20.2003.pdf.
10

Violeta Moreno-Lax, দয আতকজনর্কচাি অি িাংিোল র্ুতিসতিকিে: আেপযাতকং কন্টাক্টনলস কনিাল অে পাবজলক পাওোিস, এসএস এবং
আদািস বোে ইিাজল, এবং 'অপানিিোল েনিল', র্ােজাে ল র্ােজাল (2020) 21, পৃষ্ঠা 385-416, pp.391-এ 2.
11
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ছক 2: নবনভন্ন সামুনিক অঞ্চর্ল আটক করার নভত্তত্ত সমূে
অঞ্চল

UNCLOS এর আওতায় সম্ভাবে পদর্েপ

রাষ্ট্রায়ত্ত জলসীমা (12
নটিকযাল মাইল প জন্ত)
 পিাকাবািী ভনবভন্ধি
রাষ্ট্রঃ অবাধ ও ভনদেজ াষ
অভিক্রমণ
 উপকূলীয় রাষ্ট্রঃ
সাবজদিৌমত্ব

উপকূলীয় রাষ্ট্র া করদি পাদরঃ

াদমলা পূণজ অ-ভনদেজ াষ অভিক্রমদণ বাধা প্রোন করদি পাদর
(আটিজদকল 25 (1), ভে মদন িয় দকান র্ল ান শাজন্ত,
শৃঙ্খলা ও ভনরাপত্তা বর্াদয় বাধা সৃষ্টি করদি পাদর
(আটিজদকল 19), দ টা িদি পাদর অভিবাসন আইদনর
ভবরুদদ্ধ ভগদয় মালামাল উঠাদনা বা খালাস করা (আটিজদকল
19 (2) (G)।

সংলগ্ন অঞ্চল (12 দথদক 24
নটিকযাল মাইল প জন্ত)
 পিাকাবািী ভনবভন্ধি
রাষ্ট্রঃ গিীর সমুদদ্রর
স্বাধীনিা।
 উপকূলীয় রাষ্ট্রঃ শুল্ক,
রার্স্ব, অভিবাসন,
সযাভনটাভর
(এিআইএসভস)।

উপকূলীয় রাষ্ট্র া করদি পাদরঃ
 সংলগ্ন অঞ্চল বা রাষ্ট্রায়ত্ত র্লসীমায় দেদশর শুল্ক, রার্স্ব,
অভিবাসন অথবা সযাভনটাভর আইন বা প্রভবধানমালা িাঙ্গার
দক্ষদে বাধা প্রোন বা শাজস্তমূলক বযবস্থা গ্রিদণর র্নয
‘প্রদয়ার্নীয় ক্ষমিা প্রদয়াগ’ করদি পাদর। (আটিজদকল 33)
 আইন িাঙদি পাদর বা আইন িঙ্গ করদি ইেু ক এমন
ুজক্তসংগি সদেদি দকান র্ল ানদক ভনর্স্ব সমুদ্রসীমায়
থামাদি পাদর বা সমুদ্র সীমায় প্রদবদশ বাধা ভেদি পাদর এবং
আইন িঙ্গ কদরদে এমন বভিগজ ামী দকান র্ল াদনর ভবরুদদ্ধ
শাজস্তমূলক বযবস্থা গ্রিণ করদি পাদর।

ইইর্জড (200 নটিকযাল
মাইদলর ভিিদর) এবং
গভীর সমুি
 পিাকাবািী ভনবভন্ধি
রাষ্ট্রঃ গিীর সমুদদ্রর
স্বাধীনিা এবং ভনরঙ্কুশ
অভধদক্ষে।

ভনম্নরূপ বযভিক্রম বযিীি পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাদষ্ট্রর র্নয গিীর
সমুদদ্রর স্বাধীনিা এবং ভনরঙ্কুশ অভধদক্ষে (আটিজদকল 58 ও
আটিজদকল 87):
জাোজ পনরদিে র্ির অনিকার, দ সব দক্ষদেঃ





পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাদষ্ট্রর (ফ্ল্যাগ দেট) সিভি রদয়দে।
সংভিষ্ট র্ািার্টি র্লেসুযিার সাদথ র্ভড়ি (আটিজদকল
110(1) (A)।
সংভিষ্ট র্ািার্টি োস বাভণদর্যর সাদথ র্ভড়ি (আটিজদকল
110(1) (B)।
সংভিষ্ট র্ািার্টির দকান র্ািীয়িা দনই (দকান দেদশ
ভনবভন্ধি নয়) (আটিজদকল 110(1) (D)।

জাোর্জর নপছু িাওয়া করার অনিকার (আটিজদকল 111)
 দ দক্ষদে ভবোস করার দথষ্ট কারণ রদয়দে দ সংভিষ্ট
র্ািার্টি উপকূলীয় রাদষ্ট্রর আইন/ প্রভবধানমালা লঙ্ঘন
কদরদে।
 সংভিষ্ট র্ািার্টি িার পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাদষ্ট্রর (ফ্ল্যাগ
দেট) বা িৃ িীয় দকান দেদশর রাষ্ট্রায়ত্ত র্লসীমায় প্রদবশ
করদল ধাওয়া করা বন্ধ করদি িদব।
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2.1. গভীর সমুি ও একর্েটিয়া অথে নিনতক অঞ্চল
অনিকতর তর্থের জিেঃ
 দেখুন সমুদদ্র অভিবাসন প্রিযাশীদের সুরক্ষা (IOM, 2018) পৃষ্ঠা.46.58.
পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাদষ্ট্রর সিভি সাদপদক্ষ দকান দেশ একদিটিয়া অথজ ননভিক অঞ্চল এবং গিীর সমুদদ্র
দকান র্ল ান পভরেশজ ন করদি পাদর, ভে সংভিষ্ট র্ািার্টি র্লেসুযিা (আটিজদকল 110(1)(A)) অথবা োস
বাভণদর্য (আটিজদকল 110(1)(B)) র্ভড়ি থাদক অথবা ভে দকান দেদশর র্ািীয়িা বিন না কদর।

ভেও

আইদনর আওিায় এরুপ র্ল াদনর ভবরুদদ্ধ বযবস্থা দনওয়ার সুদ াগ রদয়দে, িথাভপ ভকেু পভরজস্থভি দ খাদন
োস প্রথার মদিা কদর দলাকর্নদের দর্ারপূবজক কার্ করদি বাধয করা িয়12, দসসব দক্ষদে এই আইন এখনও
প্রদয়াগ করা িয়ভন। অতধ্কন্তু, UNCLOS এি আটিজনকল 99 ককাে িাষ্ট্রনক দাসত্ব সংতিষ্ট ককাে অপিানধ্ি র্েয
গভীি সেুনদ্র কর্ািপূবজক এখতিোি প্রনোনগি েেিা কদে ো। বিং সংতিষ্ট িাষ্ট্রনক িানদি পিাকাবাহী
র্াহানর্ দাস পতিবহে প্রতিনিাধ্ ও দাস পতিবহনেি র্েয িাজস্ত প্রদানেি কা জকিী বযবিা েহণ কিনি বনল।
অতভবাসে প্রিযািীনদি পাচাি এি সানথ সম্পকজ ুক্ত তবষনে গঠিি ‘অতভবাসী পাচাি তবষেক ওোতকজং গ্রুপ’
সংতিষ্ট কদিগুনলানক োেব পাচাি প্রতিনিানধ্ গভীি সেুনদ্র তেবতন্ধি বা অতেবতন্ধি উভে িকে র্ল ানেি
কেনে অতধ্নেে প্রতিষ্ঠাি র্েয পিােিজ তদনেনছ, ানি কনি অপিাধ্ীিা সম্ভাবয দােেুজক্তি13 সুন াগ ো পাে।

বযবহাভরক বাধ্াাঃ রাে গিীর সমুদদ্র প্রিললত্ এখভত্য়ার এর পভরভধ্ বাড়াদত্ িায়।
বিজ োনে সেুনদ্র অতভবাসীনদি ঢল তবনেি অনেক কদনিি সিকানিি র্নেযই ক্রেবধ্জোে উনদ্বনগি তবষনে
পতিণি হনেনছ। এই চাপ কোকানবলাি র্েয িাষ্ট্রগুনলা তদ িানদি র্লসীোি বাইনি গভীি সেুনদ্র িানদি
অতধ্নেে প্রনোগ কিনি চাে, িাহনল িািা UNCLOS এি আটিজনকল 89 এি আওিাে আইেী বাধ্াি
সম্মুখীে হনি পানি। উক্ত আটিজনকল অেু ােী “ককাে িাষ্ট্রই আইোেুগ ভানব গভীি সেুনদ্রি ককাে অংনি িাি
সাবজনভৌেত্ত প্রতিষ্ঠাি কচষ্টা কিনি পািনব ো।” অেুরুপ ভানব ‘স্মাগজলং কপ্রানর্াকল’ এি আওিােও ককাে িাষ্ট্র
গভীি সেুনদ্র প্রচজলি এখতিোি এি পতিতধ্ বাড়ানি পানি ো। তদ ককাে কদি গভীি সেুনদ্র অেয ককাে কদনিি
পিাকাবাহী র্াহার্ আর্ক কিনি চাে, িানক আনগ সংতিষ্ট পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাষ্ট্র (কফ্ল্গ কষ্টর্) কথনক
অেুেতি তেনি হনব। তেবন্ধেতবহীে র্াহানর্ি কেনে আন্তর্জ াতিক আইনেি আওিাে ককােরূপ অতধ্কাি,
স্বাধ্ীেিা, অথবা সুিো পাবাি কথা ো থাকনলও, ওইসকল র্ল ানেি কেনে গভীি সেুনদ্র প্রচজলি

সােুতদ্রক কপ্রোপনর্ সম্মুখীে বযজক্তনদি পাচানিি তকছু পতিজিতি দাসনত্বি পতিজিতিি সোে হনি পানি। দাসত্ব (cf. দাস বযবসা) হল কিাষনণি একটি
রূপ া বযজক্ত পাচানিি সংজ্ঞাে অন্তভুজ ক্ত, 1926 কেনভেিনে দাস বাতণর্য এবং দাসপ্রথানক দেে কিাি র্েয সংজ্ঞাতেি কিা হনেনছ "একর্ে বযজক্তি
ে জাদা বা অবিা াি উপি ক ককানো বা সেস্ত োজলকাোি অতধ্কানিি সানথ সং ুক্ত েেিা প্রনোগ কিা হে।" দাসপ্রথানক সাবজর্েীে এখতিোনিি
অপিাধ্ তহসানব আনলাচো কিা হনেনছ, কা জকিভানব িাষ্ট্রগুজলনক িানদি আঞ্চজলক র্লসীোি বাইনি েেিা প্রদাে কনি।
12

18 কথনক 20 েনভম্বি 2015 তভনেোে অেুজষ্ঠি অতভবাসীনদি কচািাচালাে সংক্রান্ত ওোতকজং গ্রুনপি ববঠনকি প্রতিনবদে, সুপাতিি 5, তবভাগ A,
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/working-group- এ উপলব্ধ on-the-smuggling-ofmigrants-2015.html
13

িানষ্ট্রি র্েয র্াহার্ প্রনোনগি এখতিোি প্রনোগ কিনি সেে হনব। িাষ্ট্রীে অেুিীলে বাধ্াদােকািী িাষ্ট্র এবং পিাকাতবহীে র্াহানর্ি েনধ্য একটি
সংন াগ থাকা প্রনোর্নেি একটি উন্নেেিীল বযতিক্রে তেনদজ ি কনি।
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এখতিোি এি পতিতধ্ বাড়ানোি র্েয এ সংতিষ্ট আইনে এিদসংক্রান্ত সেথজ ে থাকা উতচি তক ো কস তবষনে
তকছু তবিকজ িনে াে।14 আর্ককািী কদি ও পিাকাতবহীে র্ল ানেি েনধ্য সংন াগ িাপনেি িিজ থাকনলও
িানষ্ট্রি প্রচজলি চচজ া এ ধ্িনেি ঘর্োনক ক্রেবধ্জোে একটি বযতিক্রে15 তহনসনব তেনদজ ি কনি।
বযবহাভরক বাধ্াাঃ ভিপালক্ষক ও আঞ্চললক িু লি প্রিললত্ এখভত্য়ার এর পভরভধ্ বাভড়দয় দেয়।
ক

সকল িাষ্ট্র অেয ককাে িানষ্ট্রি র্লসীোে িানদি তের্স্ব সীোো তেেন্ত্রনণি েীতিোলা প্রনোনগি র্েয

তদ্বপাজেক চু জক্ত বযবহাি কনি, িািা গভীি সেুনদ্র প্রচজলি এখতিোি এি পতিতধ্ বাড়ানোি কচষ্টা কিনি পানি
এবং একইসানথ িানদি দােদাতেত্ব এড়ানি পানি ক র্া ‘কা জকিী তেেন্ত্রণ’ েীতিোলাি িলস্বরূপ িানদি উপি
বিজ াি। ‘তিপ-িাইিাি’ চু জক্তি সাহান য আইে প্রনোগকািী সদসযিা তের্ কদনিি বাইনি সাহা যকািী কদনিি
র্লসীোে কবআইতে কেজকানে র্তড়ি সনেনহি উপি তভজত্ত কনি ককাে র্ল ানে অতভ াে চালানি পানি।
তকন্তু এসব চু জক্তও পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাদষ্ট্রর (কফ্ল্গ কষ্টর্) দােদাতেত্ব প্রতিপালনে থাথজ বনল প্রিীেোে হে
ো। তবতভন্ন চু জক্তনি উজিতখি সহন াতগিাি িিজ াবলী কা জকিীকিনণি িলপ্রসূ উপাে তহনসনব ওইসকল
তদ্বপাজেক ও আঞ্চজলক চু জক্তি সম্পাদে আন্তর্জ াতিক আইতে বযবিাে অেুনোতদি হনলও ওইসব চু জক্তনি এেে
ককাে পতিভাষাি উনিখ থাকনি পািনব ো া োেবাতধ্কাি সংতিষ্ট প্রতিশ্রুতিসেূনহি অবেূলযােে কনি। ক েে
অেয কদনি আশ্রে প্রাথজ োি অতধ্কাি, অথবা এরুপ আশ্রে প্রাথজ োকািীনদি তের্ কদনি কিিি পাঠিনে সম্ভাবয
তিিাউলনেন্ট (দেে, অিযাচাি, তেপীড়ে) এি তিকাি ো হবাি অতধ্কাি।16

Anne T. Gallagher এবং Fiona David, অতভবাসী কচািাচালানেি আন্তর্জ াতিক আইে (নকেতির্, 2014), pp.422-3, ক খানে কলখকিা োতকজে
ু িানষ্ট্রি আতপল আদালি এবং ইউনিাপীে ইউতেেনেি সদসয িাষ্ট্রগুজলি দাতব উনিখ কনিনছে ক পিাকাতবহীে র্াহার্গুজল স্বাধ্ীেিাি আহ্বা ে
ক্ত
কিনি পানি ো উচ্চ সেুদ্র, এবং ক ককাে িাষ্ট্র িানদি তবরুনদ্ধ এখতিোি প্রনোগ কিনি পানি। তবকল্প দৃষ্টিভজি, ক প্রনোগকািী পদনেনপি র্েয
প্রনোর্ে ক একটি এখতিোিগি সম্পকজ বা অেুেতিেূলক তেেে িনেনছ (ন েে দাস বযবসা, র্লদসুযিা বা অেেুনোতদি সম্প্রচাি) অেযােয তবষনেি
েনধ্য, inter alia, Barnes, Churchill and Lowe, Guilfoyle, Mallia এবং Moreno-Lax. -সহ পজেিনদি দ্বািা কর্াি কদওো হনেনছ। লাক্স।
14

Thea Coventry কদখুে, ‘সেুনদ্র উপ ুক্ত বযবিা: িার্যতবহীে অতভবাসী কচািাচালাে র্াহানর্ি বতহেুজখী প্রনোনগি এখতিোি’ কেতির্াইে কসিটি
অযান্ড তসতকউতিটি ল র্ােজাল ইসুয 7/2019-20, তবনিষ ইসুয অে ইইউ এবং কেতির্াইে তসতকউতিটি, পৃ.15
15

র্াতিসংনঘি আটিজনকল 16 এবং 17, আন্তর্জ াতিক আইে কতেিে, এি পঞ্চািিে অতধ্নবিনেি কানর্ি প্রতিনবদে (23 এজপ্রল - 1 র্ুে এবং 2
র্ুলাই-10 আগে 2001), সাধ্ািণ পতিষদ, অজিতসোল কিকিজ স, পঞ্চািিে অতধ্নবিে, পতিপূিক েং 10 (A/56/10) থাক্রনে অেয িাষ্ট্র কিৃজ ক
আন্তর্জ াতিকভানব অেযাে কার্ কিাি র্েয 'সহােিা বা সহােিা' ো কিাি বা 'তেনদজ ি বা তেেন্ত্রণ' ো কিাি বাধ্যবাধ্কিাি উনিখ কনি।
16
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বক্সাঃ এস.এস এবং অনযানয বনাম ইত্ালল মামলাটি ইউদরাভপয়ান দকাটজ অফ ভহউমযান রাইটস এ
অভনষ্পন্ন অবস্থায় আদে।
এস.এস এবং অেযােয ভাসজাস ইিাজল ককসটি (আনবদে েম্বিঃ 21660/18) বিজ োনে 'ইউনিাতপোে ককার্জ অি
তহউেযাে িাইর্স' এ অতেষ্পন্ন অবিাে আনছ। োেলাটিি সূেপাি জলতবোি ককাে গািজ (এলতসজর্) কিৃজ ক
গভীি সেুনদ্র ভাসোে একটি কছার্ তিজি কেৌকা কথনক 150 র্ে অতভবাসে প্রিযািীনদি আর্ক/ উদ্ধাি এি
ঘর্ো কথনক। কেৌকাটি 2017 সানলি 5ই েনভম্ভি তেনপাজল কছনড় াে এবং াো শুরু কিাি পিপিই তেেন্ত্রণ
হাতিনে িু বনি শুরু কনি। র্রুিী তবপদ সংনকি কপনে কিাে এি কেতির্াইে সাচজ এন্ড কিসতকউ ককাওতিজ নেিে
কসন্টাি (এেআিতসতস) ওই এলাকাি আিপানি চলাচলিি সকল র্াহানর্ি সানথ ক াগান াগ কনি ানদি
েনধ্য তছল 'তস ওোচ ৩’ এবং এলতসজর্ পতিচাজলি ‘িাস আল র্াদাি’। দুঘজর্ো িনল প্রথনে কপৌৌঁছানলও 'িাস
আল র্াদাি’ িাৎেতণক ভানব উদ্ধাি কা জক্রে শুরু কনিতে। বিং, কবেঁনচ াওো কলাকর্নেি তববৃতি অেু ােী,
উক্ত র্াহানর্ি োতবনকিা প্রথনে িানদি ছতব িু নল, গাজলগালার্ কনি এবং পাতেনি পনড় াওো কলাকর্েনদি
িতি তদনে কপর্াে। এেে তক িািা িানদি র্াহানর্ি সাহান য কঢউ এি সৃষ্টি কনি াি িনল পাতেনি পড়া তকছু
কলাকর্ে কভনস

াে,

ানদি েনধ্য একটি তিশুও তছল। জলতবোি ককাে গািজ (LCG) এি তবরুনদ্ধ এেে

অতভন াগও তছল ক িািা তেনর্নদিনক উদ্ধাি অতভ ানেি দাতেত্ব প্রাপ্ত তহনসনব উপিাপে কনি ‘তস ওোচ 3’
কক দূনি থাকনি বনল। িথাতপ ‘তস ওোচ 3’ পাতেি কিানড় হাতিনে ক নি পানি এেে অতভবাসে প্রিযািীনদি
উদ্ধাি কিা শুরু কনি। তবিৃঙ্খল পতিজিতিনি তবভ্রাজন্তনি পনড় তকছু কলাক এলতসজর্ এি র্াহানর্ উনঠ এবং
অেযােযিা ‘তস ওোচ 3’ এি কানছ কপৌৌঁছানি কচষ্টা কনি। এলতসজর্ এি োতবনকিা তচৎকাি কচেঁ চানেতচ শুরু কনি
এবং জর্তেসপে ছুেঁ ড়া শুরু কনি, াি িলশ্রুতিনি ‘তস ওোচ 3’ তপছু হনর্ এবং পাতেনি পড়া কলাকর্ে হে
কভনস াে বা িু নব াে। ািা ককাে িকনে এলতসজর্ এি র্াহানর্ উঠনি কপনিতছল িানদিনক কবেঁনধ্ কিলা হে
এবং কপর্ানো হে। িানদি েনধ্য কথনক ছে র্ে ককােেনি ওই র্াহার্ কথনক পাতেনি লাজিনে পনড় এবং
পিবতিজ নি 'তস ওোচ 3' িানদিনক উদ্ধাি কনি। ‘তস ওোচ 3’ কোর্ 59 র্ে কলাকনক র্ীতবি উদ্ধাি কনি
িানদিনক ইিাজল তেনে তগনেতছল। এবং

ািা এলতসজর্ এি র্াহানর্ উনঠতছল িানদি জলতবো তেনে তগনে

একর্া কযানম্প িাখা হে। কসখানে িানদিনক তেপীড়নেি তিকাি হনি হে এবং পিবতিজ নি িানদি ককউ ককউ
োইনর্তিো জিনি

াে এবং ককউ ককউ জলতবোনিই িনে

াে। এই ঘর্োটি এেে সেে ঘনর্তছল

খে

পািস্পতিক সহন াতগিােূলক একটি চু জক্ত সম্পাদে প্রজক্রোধ্ীে অবিাে তছল এবং ক চু জক্তি আওিাে ইিাজল
(এবং কসই সানথ ইউনিাতপোে ইউতেেে) জলতবোনক আতথজ ক সহােিাসহ অেযােয সহন াতগিা প্রদাে কনি ক ে
িািা অতভবাসে প্রিযািীনদি কবআইতে ভানব ইউনিানপ অেুপ্রনবি বন্ধ কনি। 'ইউনিাতপোে ককার্জ অি
তহউেযাে িাইর্স' এ তবচািাধ্ীে এই োেলাটি োোতবধ্ প্রনেি র্ন্ম কদে। ক েে ককাে একর্া িাষ্ট্র, (এই কেনে
ইিাজল) অেয আনিকটি কদনিি সহােিা তেনে এই ধ্িনণি পতিজিতি কোকানবলাে োেবাতধ্কাি িোি
বাধ্যবাধ্কিা কিদূি পূিণ কিনি পানি। অথবা ‘ইউনিাতপোে ককার্জ অি তহউেযাে িাইর্স’ এি আটিজনকল 1
এি আনলানক সংতিষ্ট কলাকর্ে ইিাজল এি অতধ্নেনেি আওিাধ্ীে তছল তকো।17

কদখুে, অেযােয তবষনেি সানথ, inter alia, Violeta Moreno-Lax, দয আতকজনর্কচাি অি িাংিোল এখতিোি: আেপযাতকং কের্যাক্টনলস কনিাল
- পাবজলক পাওোিস, এস.এস. এবং অেযােয বোে ইিাজল, এবং 'অপানিিোল েনিল', র্ােজাে ল র্ােজাল (2020) 21, পৃষ্ঠা 385-416, পৃষ্ঠা 38990 এ; Efthymios Papastavridis, দয ইউনিাপীে কেনভেিে অি তহউেযাে িাইর্স অযান্ড োইনেিে এর্ তস: তিতিং দয "র্ুতিসতিকিোল
কেিনহাল্ড" কেনভেিে আন্ডাি দয ল অি দয তস পযািািাইে, র্ােজাে ল র্ােজাল (2020) 21, pp.417-435।
17
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বযবহাভরক বাধ্াাঃ গিীর সমুদদ্র মানব পািার বা োস বাভেদর্যর কা জক্রম
গভীি সেুনদ্র তবনদিী পিাকাবাহী ককাে র্াহানর্ হস্তনেপ কিাি েনিা কানর্ি েহণন াগযিাি বযপানি
আন্তর্জ াতিক আইনে খুব কবতি তকছু বলা কেই। এেেতক োেব পাচাি বা দাস বাতণনর্যি েনিা অপিাধ্ সংঘটিি
হনে এেে সনেনহি কপ্রজেনি উদ্ভূ ি পতিজিতিনি কিেীে প্রসনিও আন্তর্জ াতিক আইে পতিোি ধ্ািো কদে
ো। উতেি িিাব্দীি প্রথে তদনক তবনিষ কনি দাস বাতণর্যনক সাবজর্তেে তবচাি বযবিাে অপিাধ্ তহনসনব গণয
কিা হনিা এবং ক ককাে িাষ্ট্র এরুপ অপিাধ্েূলক কেজকানে র্তড়ি আনছ সনেনহ ক ককাে র্ল ােনক
আর্ক কিনি পািি। অবিয খুব দ্রুিই পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাষ্ট্র (ফ্ল্যাগ কের্) এি অতধ্নেনেি তবষেটি
আইনে পতিণি হে। াি িলশ্রুতিনি ককাে আন্তর্জ াতিক চু জক্তি আওিাে থাকনলই ককবল একটি িাষ্ট্র দাস
বাতণর্য িতহি কিাি র্েয তভেনদিী ককাে র্াহানর্ অতভ াে চালানি পানি। UNCLOS এ তবষেটিই তেশ্চিি
কিা হে এবং াি োধ্যনে পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাদষ্ট্রর সাবজনভৌেত্বই বিাবনিি েনিা প্রাধ্ােয পাে। ককাে িাষ্ট্র
দাস বাতণনর্য র্তড়ি ককাে র্াহানর্ গভীি সেুনদ্র অতভর্াে চালানোি অতধ্কাি প্রনোগ কিনি পানি এেে
ধ্ািণা প্রচজলি আন্তর্জ াতিক আইনে প্রতিষ্ঠা পাবাি েনিা নথষ্ট আদিজ গি তভজত্ত কেই।1818 UNCLOS এি
আওিাে দাস বাতণনর্যি কেনে সাবজর্তেে অতধ্নেে প্রতিষ্ঠাি সুন াগ কেই (আটিজনকল 100 অেু ােী ক েের্া
আনছ র্লদসুযিাি কেনে)। বিং এই কেনে UNCLOS পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাষ্ট্র (ফ্ল্যাগ কের্) এি
এখতিোিনকই সুদৃঢ় কনি। UNCLOS এি আটিজনকল 99 এ স্পষ্ট কনি উনিখ কিা আনছ, “প্রনিযক িাষ্ট্রই
িাি পিাকাবাহী ককাে র্াহানর্ দাস পতিবহে প্রতিনিাধ্ সহ এ সংতিষ্ট অপিানধ্ি র্েয িাজস্ত প্রদানেি
কা জকিী বযবিা েহণ কিনব এবং কসই সানথ সংতিষ্ট কদনিি পিাকাি (তেবন্ধনেি) সুন াগ তেনে এই উনেনিয
কবআইতে কেজকাে পতিচালো বন্ধ কিনব।”19
Jean Allain, The Law and Slavery (Brill Nijhoff, 2013) 7-8; Jean Allain (ed), Slavery in International Law: Of Human
Exploitation and Trafficking (Martinus Nijhoff, 2013) xi, 58
18

19

Jean Allain, The Law and Slavery (Brill Nijhoff, 2013) 7-9.
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বাাস্তনব কদখা াে, তদ ককাে তবনদিী পিাকাবাহী র্াহার্নক গভীি সেুনদ্র দাস বাতণনর্যি সানথ র্তড়ি েনেজ
সনেহ কিা হে, কসনেনে UNCLOS এি আটিজনকল 110 এি আওিাে উক্ত র্াহার্টিনক থাতেনে অেয ককাে
কদনিি র্ল াে কসটি পতিদিজ নেি বা িানি আনিাহনণি অতধ্কাি জ্ঞাপে কিনি পানি, তকন্তু কসর্া শুধ্ুোে
সংতিষ্ট র্াহার্টিি র্ািীেিা াচাই কিাি র্েয। উজিতখি সনেনহি তবষনে তেশ্চিি হওোি র্েয আি ককাে
পদনেপ কেওো UNCLOS সেথজ ে কনি ো।20 UNCLOS এি আটিজনকল 99 এ পতিষ্কাি কনি বলা আনছ
“ককাে দাস র্াহার্টিনি আশ্রে েহণ কিনল, র্াহার্টি ক কদনিি পিাকা বহে করুক ো ককে, কস এই িথয
বনল েুক্ত হনে

ানব”। অিএব, ককাে বযজক্ত অেয র্াহার্ কথনক পাজলনে

তদ পতিদিজ েকািী র্াহার্টিনি

আশ্রে কেে, িানক েুক্ত তহনসনব গণয কিা হনব। এ কেনে ‘কেভাতি কেনভেিে 1926’ অেু ােী অেয একর্া
তবকল্প পন্থাি সুন াগ িনেনছ।

তদ ককাে পিাকাবাহী তেবতন্ধি িাষ্ট্র (ফ্ল্যাগ কষ্টর্) িাি পিাকাবাহী ককাে

র্াহানর্ আনিাহণকািী কলাকর্নেি তেিাপত্তা িোি কািণ কদতখনে একাতধ্কবাি র্াহার্টি পতিদিজ নেি
আনবদে প্রিযাখযাে কনি এবং তদও র্াহার্টি দাস পতিবহে কিনছ বনল তবোস কিাি েনিা কািণ থানক,
িাহনল উক্ত পিাকাবাহী তেবতন্ধি িাষ্ট্র ক ককাে িকনেি দাস প্রথা তবলুনপ্ত আন্তর্জ াতিক বাধ্যবাধ্কিা লঙ্ঘে
কনিনছ বনল েনে কিা হনি পানি এবং কসই সানথ উক্ত িাষ্ট্রনক এ সংতিষ্ট অপিানধ্ি দাে দাতেত্ব বহে কিনি
হনি পানি। ককেো দাস প্রথা োেব পাচানিি েনিাই আন্তর্জ াতিক আইনেি েূল েীতিি সানথ সাংঘতষজক।
‘কেভাতি কেনভেিে 1926’ এ সংতিষ্ট কানর্ সম্পাতদি আঞ্চজলক চু জক্তও সেথজ ে কনি, াি সাহান য সােুতদ্রক
কপ্রোপনর্ বিজ োনে প্রচজলি আইতে বযবিাি অপ জাপ্তিা দূি কিা ক নি পানি। অবিয, এখে প জন্ত এ তবষেক
ককাে আঞ্চজলক চু জক্ত সম্পাতদি হেতে।21

© Jo Aigner

20 Jean

Allain (ed), Slavery in International Law: Of Human Exploitation and Trafficking (Martinus Nijhoff, 2013) 99-102

দাসপ্রথাি কপ্রোপনর্ লেণীে, López Soto এবং অেযনদি বোে কভতের্ুনেলা (2018) এি আন্তঃআনেতিকাে ককার্জ অি তহউেযাে িাইর্নসি
তসদ্ধান্ত হল প্রথে তসদ্ধান্ত ক খানে একটি োেবাতধ্কাি আদালি একটি িাষ্ট্রনক দাসপ্রথাি র্েয দােী খুেঁনর্ কপনেনছ ক খানে এটি বযজক্তগি দ্বািা সংঘটিি
হে অতভনেিা, িানষ্ট্রি গুরুিি বাদ কদওোি কািনণ া কা জকিভানব দাসপ্রথা ঘর্নি কদে। আদালি োেবাতধ্কাি লঙ্ঘে প্রতিনিানধ্ িানষ্ট্রি ইতিবাচক
কিজ নবযি কথা স্মিণ কনি, াি েনধ্য বযজক্তগি অতভনেিানদি দ্বািা সংঘটিি হে, এবং এই কেনে িািা দাসত্ব প্রতিনিানধ্ থা থ অধ্যবসাে অেু িীলে
কিনি বযথজ হনেনছ, এটি আনেতিকাে কেনভেিে অে তহউেযানেি 6 অেুনেনদি লঙ্ঘে। অতধ্কাি: 22 েনভম্বি 1969-এ সাে কর্ানস, ককাো তিকাি
সাে কর্ানস ককাো তিকাি চু জক্ত স্বােতিি হে।
21

সমুদ্রগামী অভিবাসন প্রত্যাশীদের সুরক্ষা

13

2.2. সংলগ্ন অঞ্চল
অভধ্কত্র ত্দথযর র্নযাঃ
 কদখুে সেুনদ্র অতভবাসে প্রিযািীনদি সুিো (IOM, 2018) পৃষ্ঠা. 59-60
তের্স্ব সীোোে বা িাষ্ট্রােত্ত র্লসীোে শুল্ক, িার্স্ব, অতভবাসী, ও সযাতের্াতি আইে ও প্রতবধ্ােোলা লঙ্ঘে
প্রতিনিাধ্ বা উক্ত আইেসেূহ ভনিি দানে িাজস্তেূলক বযবিা েহনণি র্েয একটি িাষ্ট্র িাি সেুদ্রসীোি সংলগ্ন
অঞ্চনল প্রনোর্েীে তেেন্ত্রণ আনিাপ কিনি পানি (আটিজনকল 33, UNCLOS )। সেুদ্রপনথ ‘তেক্সি োইনেিে’
এি কেনে উজিতখি ‘তেেন্ত্রণ আনিানপি েেিা’ উপকূলীে িাষ্ট্রনক তবতভন্ন পদনেপ েহনণি েযা য দাবীদাি
তহনসনব প্রতিজষ্ঠি কিনি পানি। ক েে তদ সনেহ কিাি ুজক্তসংগি তভজত্ত থানক ক িানদি র্লসীোে
প্রনবিকািী ককাে র্ল াে অতভবাসে আইে ভািাি কচষ্টা কিনি পানি, িনব সংতিষ্ট উপকূলীে িাষ্ট্র কসই
র্াহানর্ আনিাহণ সহ কসটিনক অেুপ্রনবনি বাধ্া তদনি পানি এবং কসই সানথ বতহগজ ােী ককাে র্ল ােনক আর্ক
কনি প্রতসতকউিে এি োধ্যনে িাজস্তি আওিাে আেনি পানি তদ সংতিষ্ট র্ল ােটি ইনিােনধ্য ককাে আইে
ভি কনি থানক।

বযবহাভরক বাধ্াাঃ রাে কত্ৃজ ক র্ল ানদক সংলগ্ন অঞ্চল দথদক দফরত্ পাঠাদনার কা জক্রম
তদ অনবধ্ অতভবাসী বহেকািী ককাে র্ল াে উপকূলীে ককাে িানষ্ট্রি সংলগ্ন অঞ্চনল প্রনবি কিনি চাে,
িাহনল সংতিষ্ট উপকূলীে িাষ্ট্রটি উক্ত র্ল ােনক প্রনবনি বাধ্া কদবাি কা জক্রে পতিচালো কিনি পানি। তকন্তু
এনেনে তেশ্চিি হনি হনব ক উক্ত কা ক্র
জ নেি দ্বািা সংতিষ্ট র্ল ানে আনিাহণকািী আশ্রে প্রাথীনদি
অতধ্কানি ককাে হস্তনেপ কিা হনে ো অথবা কানিা োেবাতধ্কাি কভানগ হস্তনেপ কিা হনে ো। উজিতখি
িিজ াতদ প্রতিপালে ো কনিই এভানব তদ ককাে উপকূলীে িাষ্ট্র ককাে র্ল ােনক িাি সংলগ্ন অঞ্চল কথনক
কিিি পাঠানোি কচষ্টা কনি িাহনল ধ্নি কেো ক নি পানি উক্ত কদিটি সংতিষ্ট র্ল ানেি উপি ‘কা জকিী
তেেন্ত্রণ’ আনিাপ কনিনছ। এবং িলশ্রুতিনি ধ্নি কেো ক নি পানি উক্ত উপকূলীে িাষ্ট্রটি আশ্রে প্রাথীনদি
অতধ্কানি হস্তনেপ এি োধ্যনে আন্তর্জ াতিক আইে লঙ্ঘে কনিনছ। এ সংতিষ্ট তবষনে তবকল্প পন্থা তহনসনব
তকছু উপকূলীে িাষ্ট্র ওই ধ্িনেি র্ল ােনক িানদি সংলগ্ন অঞ্চনল প্রনবনি বাধ্া কদোি র্নেয র্ল কাোনেি
বযবহাি কনিনছ, ানি কনি িািা ‘কা জকিী তেেন্ত্রণ’ আনিাপ এতড়নে ক নি পানি। তদও িকজসানপনে এই
িকনেি কেজপন্থা আন্তর্জ াতিক আইনেি সানথ সিতিপুণজ, তকন্তু এর্া একই সানথ আইেী কচিোনক কলুতষি
কিনি পানি। উপকূলীে িাষ্ট্র কিৃজ ক এই ধ্িনেি ‘ছুেঁ োছুেঁ তে তবহীে তেেন্ত্রণ’ (কন্টাক্টনলস কনিাল) আনিানপি
প্রনচষ্টা বিং ‘কা জকিী তেেন্ত্রণ’ এি সঠিক অনথজ ি তবষনে প্রে িু লনি পানি।22 তদও, এিদসংতিষ্ট তবষনে
আন্তর্জ াতিক আইনে পতিষ্কাি ককাে বযাখযা কেই। বিজ োনে 'ইউনিাতপোে ককার্জ অি তহউেযাে িাইর্স' এ
‘এস.এস এবং অেযােয ভাসজাস ইিাজল’ িীষজক অতেষ্পন্ন োেলাটিনি আনবদেকািীিা ুজক্ত প্রদাে কিনছে এই
বনল ক ইিাজল িখে জলতবোে ককাে গািজ এি প্রশ্চক্স (প্রতিতেতধ্) তহনসনব িানদি এখতিোি প্রনোগ কিতছল
া েূলি তছল ‘ইউনিাতপোে কেনভেিে অে তহউেযাে িাইর্স’ এি আওিাে োেবাতধ্কানিি বাধ্যবাধ্কিা
পতিপালে।23

কা জকি তেেন্ত্রনণি অথজ সম্পনকজ আিও র্ােনি, কদখুে ভানোনলর্া কোনিনো-লযাক্স, দয আতকজ নর্কচাি অি িাংিোল র্ুতিসতিকিে: আেপযাতকং
কন্টাক্টনলস কনিাল - অে পাবজলক পাওোিস, এসএস অযান্ড আদািস বোে ইিাজল, এবং 'অপানিিোল েনিল', র্ােজাে ল র্ােজাল (2020) 21,
22

পৃষ্ঠা 385-416।
23

কদখুে ভানোনলর্া কোনিনো-লযাক্স, দয আতকজনর্কচাি অি িাংিোল র্ুতিসতিকিে: আেপযাতকং কন্টাক্টনলস কনিাল - অে পাবজলক পাওোিস,

এসএস এবং আদািস বোে ইিাজল, এবং 'অপানিিোল েনিল', র্ােজাে ল র্ােজাল (2020) 21, পৃষ্ঠা 385-416।
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2.3. রাোয়ত্ত র্লসীমা
অভধ্কত্র ত্দথযর র্নযাঃ
 কদখুে সেুনদ্র অতভবাসে প্রিযািীনদি সুিো (IOM, 2018) পৃষ্ঠা. 60-67
ককাে উপকূলবিী কদি িানদি িাষ্ট্রাধ্ীে র্লসীোে সাবজনভৌেত্ব কভাগ কনি। অ-তেনদজ াষ পািাপানিি তবরুনদ্ধ
সংতিষ্ট কদিটি ক ককাে প্রনোর্েীে পদনেপ েহণ কিনি পানি (আটিজনকল 25 (1)। অ-তেনদজ াষ পািাপাি
বলনি বুঝানব ক র্া উপকূলবিী কদিটিি ‘িাজন্ত, িৃঙ্খলা, ও তেিাপত্তাি’ (আটিজনকল 19) র্েয হুেতকস্বরূপ।
সংতিষ্ট উপকূলবিী কদিটি ককাে তভেনদিী পিাকাবাহী র্াহানর্ি কেনেও আইোেুগ ভানব িানদি অতধ্নেে
প্রনোগ কিনি পানি তদ ওই তভেনদতি র্াহানর্ সংঘটিি অপিাধ্ উদ্ভূ ি িলািল ও প্রভাব উক্ত উপকূলবিী
কদি প জন্ত তবস্তাি লাভ কনি, সংতিষ্ট কদিটিি িাজন্ত তবেষ্ট কনি অথবা িানদি িাষ্ট্রাধ্ীে র্লসীোি িৃঙ্খলা
তবেষ্ট কনি। তভেনদিী পিাকাবাহী র্াহানর্ি ‘তিপ-োোি’, অথবা সংতিষ্ট কদিটিি কূর্েীতিক তকংবা
দূিাবাস কেজকিজ া িােীে কিৃজ পনেি সহন াতগিা চাইনলও উপকূলবিী কদি িানদি অতধ্নেে প্রনোগ কিনি
পানি (আটিজনকল 27, UNCLOS )। সেুদ্রগােী অতভবাসে প্রিযািীনদি কপ্রোপর্ তবনবচোে অ-তেনদজ াষ
পািাপাি বলনি অতভবাসে আইে (আটিজনকল 19(2)(G) এি তবরুনদ্ধ তগনে ককাে র্ল ানে োলাোল বা
কলাকর্ে উঠানো বা োোনোও বুঝানব। অবিয ককাে উপকূলবিী কদি িানদি প্রচজলি কিৌর্দাতি আইে
ককাে র্ল ানেি তবরুনদ্ধ বলবৎ কিনি পািনব ো তদ উক্ত র্ল ােটি িানদি র্লসীো তেনদজ াষ পািাপানিি
র্েয বযবহাি কনি এেেতক

তদও কসর্া িানদি র্লসীোে প্রনবনিি পূনবজ ককাে অপিাধ্েূলক কেজকানন্ড

অংিেহণ কিাি পি কনি থানক (আটিজনকল 27(1) এবং (5), UNCLOS)।

© Jo Aigner
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বযবহাভরক বাধ্াাঃ অভিবাসন প্রত্যাশীদের বহনকারী র্াহার্ খন রাোয়ত্ত র্লসীমা পাভড় দেয়।
ােীনদি তেিাপদ ককাে িানে সতিনে তেনে াবাি ককাে প্রনচষ্টা কিা ো হনল অথবা সংতিষ্ট উপকূলীে িাষ্ট্রটিি
িাজন্ত, িৃঙ্খলা এবং তেিাপত্তা তবতিি ো হনল উক্ত িানষ্ট্রি িাষ্ট্রাধ্ীে র্লসীো পাতড় কদওো ককাে র্ল াে অনবধ্
অতভবাসে প্রিযািী পতিবহে কিনলও উক্ত অতিক্রেণনক কক তেনদজ াষ তহনসনব তবনবচো কিা ক নি পানি।
উপিন্তু, এই ধ্িনেি এখতিোি প্রনোনগি েেিানক অন্তভুজ ক্ত কিাি র্েয অ-তেনদজ াষ অতিক্রেনণি সংজ্ঞাি
বযাতপ্ত বাতড়নে UNCLOS কক বযাখযা কিা ানব ো।24

'ইউোইনর্ি কেিেস কেনভেিে এনগইেে ট্রযান্স-েযািোল অগজ াোইর্ি ক্রাইে' (ইউএেটিওতস) এবং এি
সম্পুিক তহনসনব 'নপ্রানর্াকল এনগইেে তদ স্মাগজলং অি োইেযান্টস বাই লযান্ড, তস এন্ড এোি' (স্মাগজলং
কপ্রানর্াকল) একটি কদনিি র্েয ককাে র্ল াে আর্নকি তভজত্ত তহনসনব বযবহৃি হনি পানি। তকন্তু এ কেনে
তবোস কিবাি েনিা

নথষ্ট কািণ থাকনি হনব ক

উক্ত র্ল ােটি সংতিষ্ট পিাকাবাহী তেবতন্ধি িানষ্ট্রি

অেুনোদে ছাড়া অতভবাসী পাচানি র্তড়ি, অতভবাসী পাচানিি কা জক্রেটি আন্তঃনদিীে (ন র্া সংতিষ্ট
র্ল ানেি পািাপানি িাষ্ট্রােত্ত র্লসীো বযবহানিি ঘর্োে তেশ্চিি হওো ক নি পানি) এবং এনি ককাে
‘সংঘবদ্ধ অপিাধ্ী চক্র’ র্তড়ি।25 অবিয, ‘ইউএেটিওতস’এি আটিজনকল 4 এ কর্াড় তদনে বলা হনেনছ ক
িাষ্ট্রীে সংিাসেূহ সকল কদনিি সাবজনভৌে সেিা ও আঞ্চজলক অখেিাি েূলেীতিি সানথ সােঞ্জসয কিনখ
িানদি বাধ্যবাধ্কিাগুনলা পতিপালে কিনব। উপিন্তু, ‘ইউএেটিওতস’ এি ককাথাও এেে তকছু ি উনিখ কেই
াি োধ্যনে ককাে িাষ্ট্রীে সংিা অেয ককাে কদনিি র্লসীোে িানদি তের্স্ব এখতিোি প্রনোগ কিনি পািনব
অথবা এেে ককাে কেজকাে পতিচালো কিনি পািনব া শুধ্ু সংতিষ্ট অেয কদিটিি িােীে আইনেি আওিাে
িানদি কিৃজ পনেি র্নেযই তবনিষভানব সংিজেি।

তেনদজ াষ উত্তিনণি বযাখযা সম্পনকজ আিও র্ােনি, R.R. Churchill এবং A.V Loe, The Law of the Sea, (3ে সংেিণ, Juris Publishing,
Manchester University Press, 1999) 83-85 কদখুে
24

"সংগঠিি অপিাধ্ী কগাষ্ঠী"নক "তিে বা িনিাতধ্ক বযজক্তি একটি কাঠানোগি দল, া একটি তেতদজ ষ্ট সেনেি র্েয তবদযোে এবং এই কেনভেিে
অেুসানি প্রতিজষ্ঠি এক বা একাতধ্ক গুরুিি অপিাধ্ বা অপিাধ্ সংঘর্নেি লনেয সেনবিভানব কার্ কনি" তহসানব সংজ্ঞাতেি কিা হে প্রিযে বা
পনিােভানব আতথজক বা অেযােয ববষতেক সুতবধ্া পাে” (ইউোইনর্ি কেিেস ট্রান্সেযািোল অগজ াোইর্ি ক্রাইে কেনভেিে, আটিজনকল 2(a))। একটি
অপিাধ্ 'আন্তর্জ াতিক' প্রকৃ তিি তদ "(ক) এটি একাতধ্ক িানর্য সংঘটিি হে; (b) এটি একটি িানর্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তকন্তু এি প্রস্তুতি, পতিকল্পো,
তেনদজ িো বা তেেন্ত্রনণি একটি উনিখন াগয অংি অেয িানর্য সঞ্চাজলি হে; (গ) এটি একটি িানর্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তকন্তু একটি সংগঠিি অপিাধ্ী কগাষ্ঠী
র্তড়ি ািা একাতধ্ক িানর্য অপিাধ্েূলক কা জকলানপ র্তড়ি; বা (ঘ) এটি একটি িানর্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ িনব অেয িানর্য এি নথষ্ট প্রভাব িনেনছ৷
(ইউোইনর্ি কেিেস ট্রান্সেযািোল অগজ াোইর্ি ক্রাইে কেনভেিে, আটিজনকল 3(2))।
25
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3. অনুসন্ধান ও উদ্ধার
প্রতির্া কদনিিই দুদজিাে পতিি বা আসন্ন তবপনদি সম্মুখীে কলাকর্েনদি বেঁাচানোি উনেনিয অেুসন্ধাে ও
উদ্ধাি অতভ াে পতিচালোি র্েয প্রচজলি আন্তর্জ াতিক আইনেি আওিাে আইেী বাধ্যবাধ্কিা িনেনছ। এই
বাধ্যবাধ্কিা আন্তর্জ াতিক চু জক্তসেূনহ জলতপবদ্ধ কিা আনছ।
আন্তর্জ াভত্ক আইদন উদ্ধার অভি ান পভরিালনার োভয়ে
সেুনদ্র দুদজিাে পতিি কলাকর্েনদি প্রতি সহােিাি হাি বাতড়নে কদওো এবং িানদিনক উদ্ধানিি দাতেনত্বি
বযাপানি UNCLOS এি আটিজনকল 98(1) এ পতিষ্কাি তেনদজ িো কদো আনছ াি আওিাে সংতিষ্ট িাষ্ট্র ও
বযজক্তগি র্ল াে উভেনকইঃ
(ক) সেুনদ্র কভনস হাতিনে ক নি পানি এেে তবপদেস্ত ককাে কলাকনক কপনল িাি প্রতি সহােিাি হাি
বাতড়নে তদনি হনব।
(খ) তবপনদ পতিি কলাকর্েনদিনক বেঁাচানোি র্েয সম্ভাবয সনবজাচ্চ দ্রুিিাি সানথ ঘর্োিল
অতভেুনখ িওো তদনি হনব, নিার্া দ্রুিিা বাস্তবসম্মিভানব আিা কিা াে। এবং
(গ) ককাে সংঘনষজি ঘর্োি পি অেয র্াহার্, িাি োতবকগে এবং আনিাতহি

ােীগনণি প্রতি

সাহান যি হাি বাতড়নে তদনি হনব এবং, ক কেনে সম্ভব, অেয র্াহার্টিনক তেনর্ি র্াহানর্ি
োে, র্াহার্টি ক বেনি তেবতন্ধি িাি োে এবং তেকর্িে সেুদ্র বেি াি সানথ র্াহার্টি
ক াগান াগ কিনি পািনব িাি োে বলনি হনব।
এই সংক্রান্ত বাধ্যবাধ্কিাি তবষনে আিও ক খানে জলতপবদ্ধ আনছঃ


কেনভেিে িি কসিটি অি লাইি এর্ তস (SOLAS) (অধ্যাে 5, প্রতবধ্ােোলা 7 ও 33), এবং



কেনভেিে অে কেতির্াইে সাচজ এন্ড কিসতকউ (SAR)।

সেুনদ্র কভনস হাতিনে ক নি পানি এেে তবপদেস্ত ককাে কলানকি প্রতি সহােিাি হাি বাতড়নে কদওো সংক্রান্ত
একই ধ্িনেি তবধ্াোবলী উনিখ কিা আনছ ইন্টািেযিোল কেনভেিে অি সানভভর্, 1989 (আটিজনকল
10)।
এসএআি (SAR) কেনভেিনে ‘ভবপেগ্রস্ত’ বলনি এেে পতিজিতিনক বুঝানো হনেনছ “ক খানে ুজক্তসংগি
কািনে তেশ্চিিভানব বুঝা ানব ককাে বযজক্ত, র্াহার্ বা অেয ককাে র্ল াে আসন্ন োিাত্মক ককাে তবপনদি
সম্মুখীে এবং িানদি িাৎেতণক সহােিা প্রনোর্ে” (SAR কেনভেিে, 1.13)। তকভানব সহােিা প্রদাে কিা
ানব কস প্রসনি র্াহানর্ি কযানেেগণনদি তবচেণিাি উপিও কর্াি কদওো হনেনছ।
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েক 3:অনুসন্ধান ও উদ্ধার সংভিষ্ট সংজ্ঞা সমূহ
অনুসন্ধান

সাধ্ািণি ককাে উদ্ধাি সেন্বে ককন্দ্র অথবা ককাে উদ্ধাি উপ-নকন্দ্র কথনক
পতিচাজলি একটি কেজকাে াি োধ্যনে উপজিি কলাকবল ও সুন াগ সুতবধ্া
বযবহাি কনি তবপনদি সম্মুখীে কলাকর্েনদিনক কখেঁ ানর্ কবি কিা হে।
উৎসঃ SAR কেনভেিে, অযানেক্স অধ্যাে 1, 1.3.1

উদ্ধার

একটি কেজকাে াি োধ্যনে দুদজিাে পতিি কলাকর্েনদিনক উদ্ধাি কিা
হে, প্রাথতেক তচতকৎসাসহ অেযােয প্রনোর্ে কের্ানো হে এবং তেিাপদ
ককাে িানে িানদিনক পাঠানো হে।
উৎসঃ SAR কেনভেিে, অযানেক্স অধ্যাে 1, 1.3.2

সেুনদ্র অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি সম্পতকজি প্রতিজষ্ঠি প্রথাি আতবভজ াব এেে একর্া সেনে

খে উদ্ধাি কিা

কলাকর্েনদি েনধ্য কবিীিভাগই তছল কর্নল তকংবা সেুদ্রগােী বতণক ানদিনক উদ্ধাি এি পি তেকর্িে সেুদ্র
বেনি তেনে াওো হনিা এবং কসখাে কথনক িািা িানদি বাড়ী জিনি ক ি। তকন্তু বিজ োে ুনগ বযপক হানি
সেুদ্রপনথ অতভবাসে এি কপ্রোপনর্ এ সংতিষ্ট কস সেেকাি অন্ততেজতহি ধ্যাে ধ্ািণাগুনলা তভজত্তহীে হনে
পনড়নছ। উদাহিণ স্বরূপ বলা

াে, গভীি সেুনদ্র, তবপদর্েক আবহাওোে ককাে র্াহানর্ি কযানেে

োিাত্মক ককাে াজন্ত্রক ত্রুটিি সম্মুখীে হনলও তিতে হেনিাবা এই পতিজিতিনক ‘দুদজিােস্ত’ তহনসনব স্বীকাি
কিনি চাইনবে ো তদ িাি র্াহার্ অতভবাসী পাচানি র্তড়ি থানক এবং তিতে ধ্িা পনড় াবাি ভে পাে।
আন্তর্জ াতিক আইনে পতিষ্কাি ভানব উনিখ কিা কেই ককাে তবনিষ পতিজিতিনক ‘দুদজিােস্ত’ তহনসনব কক তেণজ ে
কিনব। বিং এ সংক্রান্ত আন্তর্জ াতিক আইে কথনক েনে কিা ক নি পানি উক্ত পতিজিতিি সানথ
সংতিষ্টপেসেূহ পিস্পি ক াগান াগ ও সেন্বনেি োধ্যনে ককাে পতিজিতিনক ‘দুদজিােস্ত’ তহনসনব তেধ্জািে
কিনব।
আিও র্টিলিা সৃষ্টি হে খে পাচািকািীিা অতভবাসে প্রিযািীনদিনক ( ািা তের্ কদনি জিিনি চাে ো
অথবা ানদি ‘েে-তিিাউলনেন্ট’ এি েীতিোলাি আওিাে তের্ কদনি কিিাি সুন াগ কেই) তেনদজ িো কদে
িািা ক ে তেনর্িাই তেনর্নদি র্ল ােটিনক িু তবনে কদে
কা জক্রে শুরু কিনি বাধ্য কিা

ানি কনি অেযােয সংতিষ্ট পেনদিনক উদ্ধাি

াে। উদ্ধািকৃি অতভবাসে প্রিযািীিা এেেতক উদ্ধািকািীনদি িানদি

পছেেনিা গন্তনবয কপৌৌঁনছ কদবাি র্নেয হুেতক তদনি পানি অথবা কপৌৌঁনছ তদনি বাধ্য কিনি পানি। এবং এনি
কনি উদ্ধািকািীগে তেনর্িাই অনবধ্ অতভবাসনে সহন াতগিাি র্েয তবচানিি সম্মুখীে হনি পানিে। বযাপক
হানি সেুদ্র পনথ অতভবাসে আিও তকছু প্রনেি উত্থাপে কনি। ক েে ককাে কদিনক িাি সােুতদ্রক অঞ্চনল সৃষ্টি
হওো ককাে দুদজিােস্ত পতিজিতিনি সাড়া ো কদোি র্েয দােী কিা ানব তকো (উদাহিণ স্বরূপ, ককাে িাষ্ট্রীে
অথবা অেযােয ককানর্জ)।
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তদও সাহান যি হাি বাতড়নে কদোি কেনে এই সকল বাধ্া সহােিা প্রদানেি কেৌজলক গুরুত্ব-নক হ্রাস কিনি
পানি ো, িথাতপ বিজ োে ুনগি িার্নেতিক বাস্তবিা এেে ক অনেক িাষ্ট্রই এবং কসই সানথ অেযােয পে
সােুতদ্রক অঞ্চনল কলাকর্নেি প্রতি বাধ্যবাধ্কিা পূিনণ সং েী আচিণ কিনি পানি। িলশ্রুতিনি, এই
সংতিষ্ট আন্তর্জ াতিক আইেনক এেে ভানব বযাখযা কিা হনি পানি ক খানে িানষ্ট্রি স্বাথজ নক অতভবাসী
প্রিযািীনদি অতধ্কানিি কথনক উৌঁচুনি িু নল ধ্িা হে, ানি কনি কলাকর্ে সংতিষ্ট িানষ্ট্রি েনধ্য আশ্রে পাওোি
দাবী কিনি ো পানি। অেুসন্ধাে ও উদ্ধানিি র্েয এলাকা তচতিি (সাচজ এন্ড কিসতকউ তিজর্ওে, SRRS)
কিনি অনেক িাষ্ট্রই এখে তেনর্নদি েনধ্য পািস্পতিক চু জক্ত সম্পাদে কনিনছ। তকন্তু এই ধ্িনণি চু জক্তি
আওিাে ককাে একটি তবনিষ সােুতদ্রক অঞ্চনল ককাে িাষ্ট্রটি অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি অতভ াে সেন্বে কিনব িা
ঠিক কিা কগনলও উক্ত সেন্বেকািী কদিনক অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি অতভ াে পতিচালোে বাধ্য কিা াে ো।
কানর্ই, তেতদজ ষ্ট দুটি কদনিি েনধ্য সেুনদ্র অতভবাসীনদি বেঁাচানি উদ্ধাি অতভ াে চালানোি কা জক্রে চূ ড়ান্তভানব
ককাে কদিটিি উপি বিজ ানব, কস তবষনে তেম্নরূপ তবভ্রাজন্ত কথনকই ােঃ


অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি অঞ্চল (এসআিএস অেু ােী দাতেত্বপ্রাপ্ত িাষ্ট্র)



সংতিষ্ট অতভ াে চালানোি েনিা সেেিা আনছ এেে িাষ্ট্র, এবং



তেকর্িে র্াহার্টিি পিাকাবাহী তেবতন্ধি িাষ্ট্র (ফ্ল্যাগ কের্),

ানদি পনে অতভবাসে

প্রিযািীনদি উদ্ধাি কিা সম্ভব।
সেুনদ্র উদ্ধানিি দােদাতেত্ব সকল সােুতদ্রক অঞ্চনলি র্নেযই প্রন ার্য। র্ািীেিা, আইেগি অবিাে অথবা
সেুনদ্র অবিানেি কািণ তেতবজনিনষ সেুনদ্রি বুনক তবপনদ পতিি ক ককাে কলানকি কেনেও উক্ত দােদাতেত্ব
একই ভানব প্রন ার্য হনব। এই সংতিষ্ট বাধ্যবাধ্কিার্া একদে পতিোি হনলও, এর্াি বযবহাতিক প্রনোনগি
কেনে উনিখন াগয পতিোে বাধ্াি কদখা পাওো াে।

© Jo Aigner
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3.1. সমন্বয় ও সহদ াভগত্ার োভয়ে
অভধ্কত্র ত্দথযর র্নযাঃ
 কদখুে সেুনদ্র অতভবাসে প্রিযািীনদি সুিো (IOM,2018) পৃষ্ঠা.75-83

সােুতদ্রক অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি সনম্মলে,1979’ (1979 কেতির্াইে সাচজ এন্ড কিসতকউ কেনভেিে) অেু ােী
সংলগ্ন অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি অঞ্চল (SRR) এবং উদ্ধাি অতভ াে সেন্বে ককন্দ্র (RCC) প্রতিষ্ঠা কিবাি তবষনে
িাষ্ট্র পনেি বাধ্যবাধ্কিা িনেনছ, ানি কনি সেুদ্র বুনক তবপনদ পতিি ককাে বযজক্তি সাহা য প্রাতপ্ত তেশ্চিি
কিা াে। প্রনিযক ‘উদ্ধাি অতভ াে সেন্বে ককন্দ্র’ (RCC) িাি তেতদজ ষ্ট অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি অঞ্চল (SRR) এি
সীোোে দুদজিােস্ত ককাে র্ল াে বা সেুনদ্র কভনস হাতিনে ক নি পানি এেে কলাকর্েনক বেঁাচানি উদ্ধাি
অতভ াে সেন্বনেি র্েয দােবদ্ধ। এসএআি কেনভেিে গৃহীি হবাি পনি সািা তবেনক 13টি দাতেত্বপ্রাপ্ত
‘অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি অঞ্চল’ তহনসনব ভাগ কিা হনেনছ। আিও অেযােয তবষনে সানথ র্াহানর্ি ঘেত্ব,
চলাচনলি ধ্িণ, সুন াগ সুতবধ্া, ক াগান ানগি কের্ওোকজ এবং পেসেূনহি পািস্পতিক চু জক্তি োধ্যনে প্রতির্া
ভানগি আকাি ও আেিে ঠিক কিা হনেনছ।26 এ কািনে একটি কদনিি অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি অঞ্চল (SRR)
উপকূলীে িানষ্ট্রি সােুতদ্রক অঞ্চনলি সানথ সাদৃিযপূণজ োও হনি পানি। এসএআি কেনভেিে এি েীতিোলাে
উদ্ধাি সেন্বে ককন্দ্র (RCC) িাপনেি র্নেযও িাষ্ট্রপেনক তেনদজ িো প্রদাে কিা হনেনছ।
উদ্ধাি ও অেুসন্ধাে এি কা জক্রে পতিচালো ও সেন্বে সংতিষ্ট তবষেটি স্পষ্ট কিাি র্নেয 1998 সানলি ‘SAR
কেনভেিে সংনিাধ্েী’-কি একটি সংনিাতধ্ি পতিতিষ্ট ক াগ কিা হে। 2000 সাল কথনক কা জকিী হওো
সংনিাধ্েীটিি োধ্যনে িাষ্ট্রসেূনহি পািস্পতিক সহন াতগিা, কা জক্রে পতিচালো পদ্ধতি এবং র্াহার্ সংক্রান্ত
তিনপাটিজং তসনেে (িথয কপ্রিণ পদ্ধতি) প্রণেনেি তবষনে তেনদজ িো প্রদাে কিা হে।27 এসএআি কেনভেিে
এি 2004 সানল প্রণীি সংনিাধ্েীনি তকছু তবষনেি সংজ্ঞা প্রণেনে েিু ে তকছু অেুনেদ ক াগ কিা হে। ক েে
‘তবপনদ পতিি বযজক্ত (2nd অধ্যাে), সেুদ্র হনি উদ্ধািকৃি কলাকর্েনদিনক তেিাপদ িানে কপৌৌঁনছ কদোি
কানর্ র্াহানর্ি কযানেেনদিনক সহােিা প্রদাে (3rd অধ্যাে) এবং সেুনদ্র দুদজিাে পতিি বযজক্তনদিনক
তেিাপদ িানে কপৌৌঁনছ কদওোি র্েয সবনচ উৎকৃষ্ট র্ােগা কখেঁ ানর্ কবি কিাি প্রজক্রোে উদ্ধাি সেন্বে
ককন্দ্রগুনলাি পদনেপ (4TH অধ্যাে)।

আটিজনকল 2.1.4, ইন্টািেযািোল কেতির্াইে অগজ াোইনর্িে (IMO), ইন্টািেযািোল কেনভেিে অে কেতির্াইে সাচজ অযান্ড কিসতকউ, 27 এজপ্রল
1979, 1404 UNTS।
26

27

ইন্টািেযািোল অযানিােটিকযাল অযান্ড কেতির্াইে সাচজ অযান্ড কিসতকউ (IAMSAR) েযােুোল আিও তবিদ তববিণ কদে।
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অনুসন্ধান ও উদ্ধার দকন্দ্র স্থাপন করার বাধ্যবাধ্কত্াাঃ অনুসন্ধান ও উদ্ধার কনদিনশন 1979

অধ্যাে 2: 2.1. অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি সংতিষ্ট কানর্ সংিাে ও সেন্বনেি বযবিা কিণ।
2.1.1. সংতিষ্ট িাষ্ট্র পেনক িাি উপলূলীে অঞ্চনলি চািপানিি সেুনদ্র তবপদসংকুল পতিজিতিনি
পতিি কলাকর্েনদিনক বেঁাচানি নথাপ ুক্ত অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি কা জক্রে পতিচালো সংিানেি র্েয
প্রনোর্েীে বযবিা েহণ তেশ্চিি কিনি হনব। সেুনদ্র দুদজিাে পতিি কলাকর্ে বলনি কানদি বুঝানব
কসই সংতিষ্ট েনিি সানথ আিও ক াগ কিা হনেনছ এেে অসহাে বযজক্তবগজ নদি ািা েহাসাগনিি ককাে
প্রিযন্ত উপকূনল আশ্রে লাভ কনিনছ ক র্া আনলাচয পতিতিনষ্ট (এনেক্স) উজিতখি ককন্দ্রগুনলা বানদ
অেয ক ককাে উদ্ধাি ককনন্দ্রি র্েয এনকবানিই দুগজে।
2.1.10. সেুনদ্র তবপদেস্ত ক নকাে বযজক্তনক সহােিা প্রদানেি তবষনে িাষ্ট্র পেনক তেশ্চিি কিনি হনব।
সংতিষ্ট কলাকটিি র্ািীেিা, বিজ োে অবিা অথবা ক

পতিজিতিনি িানক পাওো তগনেনছ কসসব

তবচাি ো কনিই িানক সাহা য কিনি হনব।

অধ্যাে 3: 3.1. দুটি িানষ্ট্রি েনধ্য পািস্পতিক সহন াতগিা।
3.1.1. পেসেূহ িানদি অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি কা জক্রে সংতিষ্ট সংিাগুনলানক সেন্বে কিনব এবং
প্রনোর্ে সানপনে িানদি প্রতিনবিী িানষ্ট্রি সংিাসেূহনক তেনেও অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি অতভ াে
পতিচালো কিনব।
3.1.2. সংতিষ্ট দুটি িানষ্ট্রি েনধ্য অেযিকে ককাে চু জক্ত ো থাকনল একটি পেনক িানদি প্রচজলি
আইে, তেেোচাি এবং তবতধ্তবধ্াে এি বযিযে ো ঘটিনে িানদি িাষ্ট্রােত্ত র্লসীোে অথবা
র্লসীোি উপনি অেয পনেি উদ্ধািকািী দলসেূহনক প্রনবনিি িাৎেতণক অেুনোদে তদনি হনব।
িনব এর্া কা জকিী হনব শুধ্ুোে সেুনদ্র হিাহনিি অবিা অেুসন্ধানেি উনেনিয অথবা সংতিষ্ট
হিাহনিি ঘর্োে কবেঁনচ াওো কলাকর্েনদিনক উদ্ধানিি উনেনিয। এই ধ্িনণি কেনে অেুসন্ধাে ও
উদ্ধাি অতভ াে পতিচাজলি হনব ( িদূি প্রনোগ কিা সম্ভব) প্রনবনিি অেুনোদেকািী পনেি
উপ ুক্ত উদ্ধাি সেন্বে ককন্দ্র দ্বািা অথবা উক্ত পে দ্বািা েনোেীি ক ককাে কিৃজ পে দ্বািা।
3.1.2. সংতিষ্ট পেসেূহনক পািস্পতিক সেন্বে ও সহন াতগিাি োধ্যনে তেশ্চিি কিনি হনব ক
উদ্ধািকৃি কলাকর্েনদিনক তেিাপদ িানে তেনে

াওোে সহােিাকািী র্াহানর্ি কযানেে ক ে

িানদি অভীষ্ট গন্তবয তকংবা িা কথনক ৎসাোেয দূনি কপৌৌঁছানোি আনগ িাি দাতেত্ব প্রতিপালনেি
বাধ্যবাধ্কিা কথনক অবযাহতি ো পাে। সংতিষ্ট কযানেেনক িাি বাধ্যবাধ্কিা কথনক অবযাহতি প্রদাে
ক ে ককােভানবই সেুনদ্র র্ীবনেি তেিাপত্তানক আিও কবিী তবপদসংকুল ো কনি কস তবষের্াও
তেশ্চিি কিনি হনব। অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি এলাকা (ন খানে এরূপ সহােিা প্রদাে কিা হনেনছ) ক
িাষ্ট্র পনেি আওিাে থাকনব িানদি উপিই প্রাথতেক দাতেত্ব বিজ ানব এ ধ্িনণি পািস্পতিক সেন্বে
ও সহন াতগিাি বযাপািটি তেশ্চিি কিা,

ানি কনি সহােিাে কবেঁনচ

াওো কলাকর্েনদিনক

সাহা যকািী র্াহার্ কথনক োতেনে তেিাপদ ককাে র্ােগাে কপ্রিণ কিা হে। অবিয এ কেনে সংতিষ্ট
ঘর্োলব্ধ তবনিষ পতিজিতি এবং আনলাচয সংিা কিৃ ক প্রেীি তেনদজ িোোলা তবনবচোে তেনি হনব।
এরূপ পতিজিতিনি বাস্তবসম্মি ভানব নিার্া কে সেনে কিা াে িাি েনধ্যই সংতিষ্ট পেসেূহ উক্ত
‘তেিাপদ িাোন্তি’ এি বযবিা কিনব।
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বযবহাভরক বাধ্াাঃ অনুসন্ধান ও উদ্ধার কা জক্রদমর োয়োভয়ে দকান রাদের উপর বত্জ ায়
উদ্ধাি কা জক্রে সেন্বনে আইতে বাধ্যবাধ্কিা কা জকিীকিণ এি কেনে োোতবধ্ সেসযাি উদ্ভব হে

খে

ককাে িাষ্ট্র েনে কনি সংতিষ্ট অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি এি দােদাতেত্ব িানদি কা জপতিতধ্ বা সেেিাি বাইনি অথবা
িািা খে এেে পতিজিতিি সম্মুখীে হে ক খানে িানদি িাষ্ট্রীে েীতি সংক্রান্ত স্বানথজ আঘাি আসনি পানি,
ক েে অনবধ্ অতভবাসে প্রিযািী বা আশ্রে প্রাথী সংতিষ্ট পতিজিতি। এ ধ্িনণি কা ক্র
জ নে আিও বাধ্া আনস
খে ককাে িাষ্ট্র সহন াতগিা কিনি বযথজ হে অথবা সংতিষ্ট তবষনে িানদি দােদাতেত্ব স্বীকাি ো কনি।
প্রচজলি চচজ া অেু ােী দুদজিােস্ত পতিজিতি সম্পনকজ প্রথে ক উদ্ধাি সেন্বে ককন্দ্রটি (RCC) ওোতকবহাল হে
িানদি উপিই সেন্বনেি দােদাতেত্ব বর্াে থানক িেে প জন্ত ো িািা উক্ত দােদাতেত্ব অেয ককাে কদনিি
উদ্ধাি সেন্বে ককনন্দ্র (RCC) হস্তান্তি কিনি পানি অথবা িেে প জন্ত ো হাতিনে াওোি ঝুেঁতকনি থাকা
কলাকর্ে ককাে একর্া তেিাপদ িানে কপৌৌঁছাে। এ কেনে সংতিষ্ট ‘অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি অঞ্চল’ (SRR) ক খানে
তবপনদ পতিি র্ল ােটি পাওো তগনেনছ, কসই অঞ্চলটি ককাে তবনবচোে আসনব ো।

বযবহাভরক বাধ্াাঃ ভবপদে পভত্ত্ র্ল ান খন অনয দকান দেদশর রাোয়ত্ত র্লসীমায় থাদক।
দুদজিােস্ত পতিজিতি সম্পনকজ প্রথে ক উদ্ধাি সেন্বে ককন্দ্রটি (RCC) ওোতকবহাল হে িানদি উপিই উদ্ধাি
কা জক্রে সেন্বনেি দােদাতেত্ব বর্াে থানক, এেেতক তদও তবপনদ পতিি র্ল ােটিনক অেয ককাে কদনিি
িাষ্ট্রীে র্লসীোে পাওো াে। এরূপ ঘর্োি কেনে সংতিষ্ট উদ্ধাি সেন্বে ককন্দ্রটি (RCC) িানদি তের্ কদনিি
কেৌবাতহেীি অথবা িাষ্ট্রীে োজলকাোধ্ীে ককাে র্াহার্নক উদ্ধাি কা জক্রনে ো পাঠিনে কবসিকাতি ককাে
র্াহার্নক তদনে অেুনিানধ্ি োধ্যনে অথবা সােতেক অতধ্ াচে এি আওিাে তেনে উদ্ধাি অতভ াে
পতিচালো কিানি পানি। এই পন্থা অবলম্বে কিনল এেে হস্তনেপ-নক উপকূলীে িাষ্ট্র কিৃজ ক িানদি
র্লসীোে অনবধ্ অেুপ্রনবি তহনসনব ভু ল বুঝাি ঝুেঁতক তকছু র্া লাঘব কিা ানব। UNCLOS এি আটিজনকল 18
(2) এ প্রদত্ত বযাখযা অেু ােী ককাে তেনদজ াষ অতিক্রেণনক অবিযই চলোে ও দ্রুি হনি হনব। অবিয উক্ত
অতিক্রেনণ প্রনোর্ে সানপনে থাো বা কোিি কিলাি বযাপাি থাকনি পানি তদ সংতিষ্ট র্ল ােটি অভূ িপূবজ
ককাে পতিজিতি বা দুদজিাে পনড় অথবা তবপদেস্ত তকংবা তবপনদি সম্মুখীে কলাকর্ে, র্াহার্ বা আকাি াে
কক সাহা য কিনি এতগনে আনস। তদ ককাে তবনদিী র্াহার্ অেয ককাে িানষ্ট্রি র্লসীোে ককােরূপ উদ্ধাি
কা জক্রে পতিচালোি উনেনিয প্রনবি কনি, িনব UNCLOS এি আটিজনকল 19 (2) অেু ােী সংতিষ্ট র্াহার্টি
দাবী কিনি পািনব ো ক

িানদি অতিক্রেণ তেনদজ াষ তছল।28 এবং িলশ্রুতিনি কসই র্াহার্টি কিৌর্দাতি

আইনে তবচানিি সম্মুখীে হনি পানি। অবিয কতিপে তবনিষজ্ঞগণ তকছু বযতিক্রে পতিজিতিি অবিািণা কনি,
ক গুনলা অেযাে কা জক্রে প্রতিনিাধ্ কিনি পানি, উদাহিণস্বরূপ বলা াে ‘ল অি কের্ কিসপশ্চন্সতবজলটি’
এি আওিাে। অিএব, এর্া খুবই গুরুত্বপুণজ ক সংতিষ্ট সেন্বেকািী ‘এসআিআি’ অতভ াে এি অবিা এবং
উদ্ধাি কা জক্রে কিষ হবাি আগ প জন্ত গৃহীি তবতভন্ন পদনেপ এি তবষনে ক াগান াগ ও িথয সিবিাহ বর্াে
িাখনব।

এছাড়াও কদখুে: ইন্টািেযািোল কেতির্াইে অগজ াোইনর্িে (IMO), ইন্টািেযািোল কেনভেিে অে কেতির্াইে সাচজ অযান্ড কিসতকউ, 27 এজপ্রল
1979, 1404 UNTS.: 3.1.3. সংতিষ্ট িার্যগুজলি েনধ্য অেযথাে সম্মি ো হনল, একটি পনেি কিৃজ পে ািা িানদি উদ্ধািকািী ইউতের্গুজলনক
ককবলোে সােুতদ্রক হিাহনিি অবিাে অেুসন্ধাে কিাি উনেনিয এবং এই ধ্িনেি হিাহনিি েনধ্য কবেঁনচ থাকা বযজক্তনদি উদ্ধাি কিাি উনেনিয অেয
পনেি আঞ্চজলক সেুদ্র বা ভূ খনে প্রনবি কিনি চাে। একটি অেুনিাধ্ কপ্রিণ কিনব, প্রনর্নক্টি তেিনেি সম্পূণজ তবিদ তববিণ এবং এটিি
প্রনোর্েীেিা, কসই অেয পনেি উদ্ধাি সেন্বে ককনন্দ্র বা কসই পনেি দ্বািা েনোেীি অেযােয কিৃজ পনেি কানছ।
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3.1.4 পেগুজলি উপ ুক্ত কিৃজ পে: .1 অতবলনম্ব এই ধ্িনেি একটি অেুনিানধ্ি প্রাতপ্ত স্বীকাি কিনব; এবং।
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বযবহাভরক বাধ্াাঃ অনুসন্ধান ও উদ্ধার কা জক্রদম দবসরকাভর র্ল াদনর বযবহার।
একটি উদ্ধাি সেন্বে ককনন্দ্রি (RCC) র্েয এেে ককাে বাধ্যবাধ্কিা কেই ক অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি এি কা জক্রে
পতিচালোি র্নেয িানদিনক সিকাতি র্ল াে বযবহাি কিনি হনব। অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি এি কা জক্র ে
সেন্বনেি র্েয িািা সিকাতি তকংবা কবসিকাতি ক ককাে ধ্িনণি র্ল াে বযবহাি কিনি পািনব। UNCLOS
এি 98 েম্বি আটিজনকল অেু ােী একটি কবসিকাতি র্ল ানেি দাতেত্ব িনেনছ তবপদসংকুল ককাে পতিজিতিি
িানক সাড়া কদওোি র্েয, তদ এর্া কিা িানদি কানছ ুজক্তসংগি েনে হে। এবং কসই সানথ সংতিষ্ট উদ্ধাি
সেন্বে ককন্দ্র (RCC) এি ক

ককাে তেনদজ িো অেু ােী ইতিবাচকভানব সহােিাি কানর্ অংিেহণও কসই

দাতেনত্বি েনধ্য পনড়। উদ্ধাি সেন্বে ককন্দ্র (RCC) এি তেনদজ িোগুনলা পতিপালনেি কেনে তবনদিী পিাকাবাহী
ককাে র্াহানর্ি কযানেে এি বাধ্যবাধ্কিা কেই। আন্তর্জ াতিক আইনেি আওিাে সংতিষ্ট কযানেে তের্
দাতেনত্বই ক ৌজক্তকিা তেরূপণ পুবজক িাি তেেন্ত্রণাধ্ীে র্ল ােনক তেনে উদ্ধাি কা জক্রনে অংিেহনণি বযাপানি
সংতিষ্ট উদ্ধাি সেন্বে ককন্দ্র (RCC) এি তেনদজ িো প্রিযাখযাে কিনি পািনব। িনব কসই কেনে িানদি লগবুনক
উক্ত প্রিযাখযাে এি কািণ সেূহ জলতপবদ্ধ কিনি হনব এবং সংতিষ্ট অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি কা জক্রনেি
সেন্বেকািীনক এ তবষনে অবতহি কিনি হনব।2929 ককাে কবসিকাতি র্াহানর্ি কযানেে

তদ উদ্ধািকৃি

কলাকর্েনদিনক এেে ককাে কদনি তেনে াবাি বযাপানি সংতিষ্ট উদ্ধাি সেন্বে ককন্দ্র (RCC) এি তেনদজ িো
প্রিযাখযাে কনি ক কদিটি িাি কানছ তেিাপদ েনে হে ো, িনব কস কেনে কস ইিাজলোে ককার্জ এি তবধ্াে
অেু ােী অপিানধ্ি দাে এড়ানি পানি।3030 র্াহানর্ আনিাহণকািী উদ্ধািকৃি কলাকর্েনদি তেিাপত্তা
তেশ্চিি কিাি র্নেয তদ সংতিষ্ট উদ্ধাি সেন্বে ককন্দ্র (RCC) এি স্পষ্ট তেনদজ ি উনপো কনি উক্ত ‘RCC’ এি
উপকূনল তেনে াওো হে, িাহনল ককাে তকছু ই সংতিষ্ট র্াহানর্ি কযানেেনক অপিাধ্ী তহনসব সাবযস্ত কিনি
পািনব ো। উদ্ধািকৃি কলাকর্েনদি প্রতি সিকাতি কেজকিজ ানদি ঠিক ক েে ভানব োেবাতধ্কাি প্রতিপালনেি
বাধ্যবাধ্কিা িনেনছ, কবসিকাতি র্াহানর্ি কযানেেনদিও ঠিক কিেের্াই িনেনছ। তদও এ তবষনে স্পষ্ট
উনিখ কেই ককাে উদ্ধাি অতভ াে পতিচালোি কেনে কবসিকাতি র্ল ােনক সিকানিি প্রতিতেতধ্ তহনসনব
গণয কিা হনব তকো।
এেজর্ও (নবসিকাতি সংিা) এি র্াহার্গুনলা িানদি তের্স্ব পিাকাবাহী তেবতন্ধি িানষ্ট্রি তেেন্ত্রনণ
পতিচাজলি হে। তদও ককাে উপকূলীে িাষ্ট্র তকংবা ককাে 'উদ্ধাি ও অেুসন্ধাে অঞ্চল (SRR)' সংতিষ্ট কদি
িানদিনক িার্নেতিক দৃষ্টিনকাণ কথনক আলাদা ভানব তবনবচো কিনি পানি, িািা প্রকৃি অনথজ অেয ককাে
কবসিকাতি র্ল াে কথনক আলাদা তকছু েে এবং উক্ত কবসিকাতি র্লোেটিি েনিা িানদিও একই ধ্িনণি
অতধ্কাি ও বাধ্যবাধ্কিা িনেনছ।

সেুদ্র কেনভেিনে র্ীবনেি তেিাপত্তা, অধ্যাে V, কিগুনলিে 33, দুদজিাি পতিজিতিি উপি: বাধ্যবাধ্কিা এবং পদ্ধতি: “ তদ দুদজিাি সিকজিা
েহণকািী র্াহার্টি অেে হে বা, তবনিষ পতিজিতিনি, িানদি কানছ এতগনে াওো অন ৌজক্তক বা অপ্রনোর্েীে বনল েনে কনি সহােিা, োজলকনক
অবিযই লগ-বুনক প্রনবি কিনি হনব দুদজিােস্ত বযজক্তনদি সহােিাে অেসি হনি বযথজ হওোি কািণ, সংিাি সুপাতিি তবনবচোে তেনে, কসই অেু ােী
উপ ুক্ত অেুসন্ধাে এবং উদ্ধাি পতিনষবানক অবতহি কিনি।
29

উদাহিণস্বরূপ, 17 র্ােুোিী 2020-এ, ইিাজলি কযানসিনেি সুজপ্রে ককার্জ িাে কদে ক 42 র্ে উদ্ধািকৃি অতভবাসীনক োোনোি র্েয তসতসজলি
লযানম্পিু সা বেনি িক কিাি র্েয কযানেে কযানিালা জানকনর্ি কেপ্তাি অন ৌজক্তক তছল। আদালি তেশ্চিি কনিনছ ক কযানেে িযানকর্ র্ীবে
বেঁাচানোি র্েয িাি দাতেত্ব পালে কিনছে, ক েে UNCLOS-এি প্রনোর্ে।
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সমন্বয় ও সের্ ানগতার ক্ষের্ত্র উত্তম েেে া।
 র্ািীে 'অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি' (SAR) সম্পতকজি সংিাগুনলাি েনধ্য সম্পাতদি চু জক্তসেূহ তেেতেিভানব
হালোগাদ কিা;
 তদ্বপাজেক 'অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি' (SAR) চু জক্ত সম্পাদনেি কেনে এেে একটি ধ্ািা সংন ার্ে কিা
ানি কূর্নেতিক ছাড়পে সংেনহি িনিজ অবযহতি প্রদানেি সুন াগ থানক। এবং এনি কনি ককাে
অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি সংতিষ্ট ঘর্োে িাৎেতণক ভানব সাড়া তদনি অেয কদনিি উপকূলীে র্লসীোে
প্রনবনিি কেনে পােজ বিী ককাে িানষ্ট্রি আকাি াে বা র্ল াে এি ছাড়পনেি প্রনোর্ে পড়নব ো;
 িথয আদাে প্রদানেি র্েয আঞ্চজলক ও তদ্বপাজেক জলোনর্া অজিস (24/7 চালু িাখাি েনিা
প্রনোর্েীে কলাকবল এি সানথ একটি ক াগান াগ বযবিা সহ) এি বযবিা িাখা, ানি কনি কা জক্রে
পতিচালো র্তেি সেসযাগুনলাি সোধ্াে সহ তবিকজ ও অচলাবিাি ঘর্োগুনলা এড়ানো াে;
 আতথজ ক ও লজর্তেক বযে ভাি আঞ্চজলক ভানব ভাগ বানর্াোিা কনি বহনেি বযবিা িাখা এবং কসই
সানথ এেে একর্া পদ্ধতি চালু িাখা ানি কনি বড় একর্া 'অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি অঞ্চল' (SRR) এি
দাতেনত্ব থাকা ককাে কদনিি কবাঝা লাঘনবি র্নেয িৃ িীে ককাে কদনিি সম্পদ ও সুন াগ সুতবধ্াগুনলা
বিানেি বযবিা কিা াে।
 সেেিা বৃতদ্ধ তবষেক ক ৌথ কেজিালা ও পািস্পতিক আনলাচো তেভজ ি অোেুষ্ঠাতেক কসিনে
সেুদ্রপনথ োেব পাচাি, োেব কচািাচালাে এবং তেক্সি োইনেিে সংতিষ্ট তবষে গুনলা উপিাপে
কিা ানি কনি দুটি কদনিি েনধ্য সুসম্পকজ গনড় উনঠ ও ক াগান াগ বৃতদ্ধ পাে।
সূেঃ প্রদটকশন অি মাইগ্রযান্টস এট ভস (IOM, 2018); মাোভরং দমভরটাইম ভসভকউভরটি (দসি ভসস,2018)

3.2. ‘ভবপেগ্রস্ত’ পভরলস্থভত্দত্ সাড়া দেওয়ার োভয়ে
অভধ্কত্র ত্দথযর র্নযাঃ
 কদখুে সেুনদ্র অতভবাসে প্রিযািীনদি সুিো (IOM, 2018পৃষ্ঠা.84-92)
আটিজনকল ৯৮ এি োধ্যনে UNCLOS সকল িাষ্ট্রনক িানদি স্ব স্ব পিাকাবাহী র্ল ােগুনলা ক ে ককাে
তবপদসংকুল পতিজিতিনি সাড়া কদে কসর্া তেশ্চিি কিনি বনল। অবিয আন্তর্জ াতিক আইনে স্পষ্ট কনি বলা
কেই ককাে একর্া পতিজিতি ‘দুদজিােস্ত’ তকো এর্া কক ঠিক কিনব। প্রচজলি চচজ াে কদখা াে দুদজিাে পতিি
র্াহানর্ি কযানেে সহ সংতিষ্ট অেযােয পেসেূনহি েনধ্য পািস্পতিক সেন্বে ও ক াগান ানগি োধ্যনেই ককাে
একর্া পতিজিতি ‘দুদজিােস্ত’ তকো কসর্া তেরূপণ কিা হে। IMO (আন্তর্জ াতিক সেুদ্র সংিা) এি তেনদজ তিকা
অেু ােী সংতিষ্ট র্াহার্টিি কযানেে এি েূলযােে কক প্রধ্াে সূচক তহনসনব তবনবচো কিা হে এবং াি
োধ্যনেই ঠিক কিা হে সেুনদ্র র্ীবনেি আিংকা সংক্রান্ত অেুোে এবং বাস্তব অবিা।31 র্ল াে এবং এনি
আনিাহণকািী ােীনদি তেিাপত্তা এবং সুিোি দােদাতেত্ব ক েে সংতিষ্ট র্ল ােটিি কযানেে এি, ঠিক
কিেতে উক্ত র্ল াে ও িাি ােীনদি তেিাপত্তা ও সুিো তেশ্চিি কিবাি র্নেয বাইনিি সাহা য দিকাি তকো
কসর্া তেরূপণ কিবাি দােদাতেত্বও সংতিষ্ট কযানেে এি উপিই বিজ াে।32 ‘ইন্টািেযািোল কেতির্াইে
অগজ াোইনর্িে গাইিলাইেস অে তদ ট্রির্নেন্ট অি পািসেস কিসতকউি এর্ তস’ (সেুনদ্র উদ্ধািকৃি
কলাকর্েনদি সানথ আচাি বযবহাি সংক্রান্ত ‘IMO’ এি তেনদজ তিকা) কোিানবক তকছু তকছু কেনে সংতিষ্ট
উদ্ধাি সেন্বে ককন্দ্র (RCC) কক উপনদি কদো ক নি পানি িািা ক ে উদ্ধািকানর্ তেনোজর্ি কলাকর্ে তকংবা
অেয অজিসািনদি তদনে সহােিাকািী র্াহার্টি পতিদিজ নেি বযবিা কনি। এনি কনি িািা উক্ত র্াহার্টিি
কিনকি অবিা েূলযােে কিণ সহ উদ্ধািকৃি কলাকর্েনদি ককাে প্রনোর্ে কের্ানো এবং িানদিনক তেিাপদ
ও সুিজেি ককাে র্ােগাে কপৌৌঁনছ তদনি সাহা য কিনি পািনব।33

31

সেুনদ্র উদ্ধািকৃি বযজক্তনদি তচতকৎসা সংক্রান্ত IMO তেনদজ তিকা (MSC 78/26/Add.2) [5.1.2], [5.1.5]-[5.1.6])

32 SOLAS
33

কিগুনলিে 34-1

সেুনদ্র উদ্ধািকৃি বযজক্তনদি তচতকৎসাি তবষনে IMO তেনদজ তিকা (MSC 78/26/Add.2) [6.11])
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ছক 4: এসএআর কির্ভিিি অিু ায়ী জরুরী অবস্থার িাপ সমূে
জরুরী অবস্থা

এেে একটি অ-তেতদজ ষ্ট অবিা

াি দ্বািা বুঝানব সংতিষ্ট ঘর্োটি

পতিতিষ্ট অধ্যাে 1, 1.3, 10.

'অতেশ্চিি', 'সিকীকিণ' বা 'দুদজিােস্ত' ক

ককাে ধ্ানপ পড়নি

পানি।
অনিশ্চিত অবস্থা

এেে অবিা ক খানে ককাে বযজক্ত, র্ল াে বা অেয ককাে বাহনেি

পতিতিষ্ট অধ্যাে 1, 1.3, 11.

তেিাপত্তা সংতিষ্ট তবষনে অতেিেিা িনেনছ।

সতকীকরণ অবস্থা

এেে অবিা ক খানে ককাে বযজক্ত, র্ল াে বা অেয ককাে বাহনেি

পতিতিষ্ট অধ্যাে 1, 1.3, 12.

তেিাপত্তা সংতিষ্ট তবষনে আিংকা িনেনছ।

দুদেিাগ্রস্ত অবস্থা
পতিতিষ্ট অধ্যাে 1, 1.3, 13.

এেে অবিা ক খানে তেশ্চিি হবাি েনিা ুজক্তসিি কািণ িনেনছ ক
ককাে বযজক্ত, র্ল াে বা অেয ককাে বাহে ভোেক ও আসন্ন ককাে
তবপনদি সম্মুখীে এবং িানদি িাৎেতণক সাহা য দিকাি।

ইউদরাভপয়ান ইউভনয়ন এর আইন আরও ভকেু ভবষদয় ভেক ভনদেজ শনা দেয় দ গুদলা ‘েুেজশাগ্রস্ত’ পভরজস্থভি
ভনরূপণ এর দক্ষদে সম্পকজ ুক্ত িদি পাদর। ইইউ ভস বডজ ার দরগুদলশন (ইউদরাভপয়ান ইউভনয়ন এর সমুদ্রসীমা
সংক্রান্ত ভবধান) এ বলা আদে দকান পভরজস্থভিদক ‘েুেজশাগ্রস্ত’ ভিদসদব ভনরূপণ করার র্নয শুধুমাে সািাদ যর
প্রাথজ নাই একমাে ভবদবিয ভবষয় নয়। আরও ভকেু ভবষয়ও এদক্ষদে প্রাসজঙ্গক িদি পাদর। দ মনঃ


সমুদদ্র িলািদলর উপদ াগী এবং সবজদশষ গন্তদবয দপৌৌঁেদি পারার সম্ভাবযিা;



র্ল াদনর ধরণ ও অবস্থা ভবদবিনায় আদরািণকারী দলাদকর সংখযা;



সমুদ্র িদট দপৌৌঁোদনার মদিা প্রদয়ার্নীয় ও প জাপ্ত সরঞ্জাম এবং সরবরাদির দ াগান, দ মন
জ্বালানী, সুদপয় পাভন ও খাবার;



র্ল ানটি িালাদনার র্দনয একর্ন কযাদেন ও েক্ষ নাভবকেদলর উপজস্থভি;



ভনরাপত্তা, নযাভিদগশন (দনৌিালনা) এবং দ াগাদ াগ বযবস্থা সংভিষ্ট সরঞ্জাদমর সংস্থান ও সামথজ য ;



সংভিষ্ট র্ল াদন মৃিদেি অথবা র্রুরী ভিভকৎসা প্রদয়ার্ন এমন দলাদকর উপজস্থভি;



সংভিষ্ট র্ল াদন সন্তানসম্ভবা নারীর অথবা দকান ভশশুর উপজস্থভি এবং দসই সাদথ আবিাওয়া
ও সমুদদ্রর অবস্থা (আবিাওয়া ও সামুভদ্রক পূিজাবাস সহ)34

কদখুে: FRONTEX (EU Sea Border Regulation) [2014] OJ L 189, art 9(2)(f) দ্বািা সেতন্বি অপানিিোল সহন াতগিাি পতিনপ্রজেনি
বতহিাগি সেুদ্র সীোোি ের্িদাতি সংক্রান্ত কিগুনলিে (EU) 656/2014।
34
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বযবহাভরক বাধ্াাঃ সংভিষ্ট অনুসন্ধান ও উদ্ধার অঞ্চল (SRR) এর োভয়েপ্রাপ্ত দেশটি
পভরলস্থভত্দত্ সাড়া না দেয়

খন েুেজশাগ্রস্ত

ককাে কদি িাি আওিাে থাকা অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি অঞ্চল (SRR) এ তচতিি হওো ককাে দুদজিােস্ত
পতিজিতিনি অতভ াে কা ক্র
জ ে পতিচালোি বযাপানি ক ৌথভানব সংতিষ্ট সেন্বেকািী কদনিি সানথ দােদাতেত্ব
কভাগ কনি। তকন্তু উক্ত কদিটি তদ সংতিষ্ট দুদজিােস্ত পতিজিতিনি সাড়া ো কদওোি পনে অবিাে কেে, িাহনল
কসই কেনে িানদিনক (অ-প্রতিজক্রোিীল কদিনক) র্বাবতদতহিাি আওিাে আোি র্নেয খুব সাোেয তকছু
আইতে তবকল্প িনেনছ।35 আন্তর্জ াতিক আইে বা তবতধ্ তবধ্ানেি আওিাে উক্ত অ-প্রতিজক্রোিীল িাষ্ট্রনক দােী
কিবাি েনিা ককাে ধ্ািা ো থাকাে, িানদি তের্স্ব ককানর্জ এ সংতিষ্ট েতিপূিণ চাওো ক নি পানি। তবকল্প
পন্থা তহনসনব উক্ত কদিটিি অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি অঞ্চল (SRR) তসেীি কনি কদওোি বযাবিা েহণ কিা ক নি
পানি, তদ কদিটি উদ্ভূ ি দুদজিােস্ত পতিজিতিনি সাড়া কদোি কেনে একই ধ্িনণি আচিে কিনি থানক।36

বযবহাভরক বাধ্াাঃ সংভিষ্ট ভবপদে পভত্ত্ র্ল ানটির কযাদেন খন উদ্ধার এর প্রস্তাব প্রত্যাখযান কদর
ককাে র্ল ানেি পুনিা দােদাতেত্ব িাি কযানেনেি উপিই েযাস্ত থানক এবং তিতে তদ সংতিষ্ট পতিজিতিনক
‘দুদজিােস্ত’ তহনসনব োেনি অস্বীকৃতি র্াোে, িাহনল আন্তর্জ াতিক আইনেি আওিাে উক্ত র্ল াে তকংবা
িানি আনিাহণকািী ককাে ােীনক উদ্ধানি কর্ািপূবজক ককাে অতভ াে পতিচালোি সুন াগ কেই। ককাে
র্াহানর্ি কযানেে ককাে পতিজিতিনি তক ধ্িনণি আচিে কিনব কস তবষনে হেনিা িােীে আইনে পতিোি
তেনদজ িো কদো থাকনি পানি। এবং এই বাস্তবিা সেুনদ্র র্ীবে িোি কেনে বাধ্া হনে দাড়ানি পানি। উদাহিণ
স্বরূপ বলা াে র্াহানর্ি কযানেেটি হনি পানি অতভবাসে কচািাকািবাতিি সানথ র্তড়ি অথবা তিতে িাি
র্াহানর্ কেজিি শ্রতেকনদি উপি খািাপ আচিণ কিনছে। এ কেনে এর্া অবিযই উনিখন াগয ক ককাে
বযজক্তনক ককাে র্ল ানেি ‘কযানেে’ তহনসনব গণয কিবাি র্নেয সংতিষ্ট বযজক্তটিি ককাে েূযেিে ক াগযিা বা
ককােরূপ সেনদি প্রনোর্ে কেই।
ককাে পিাকাবাহী র্াহার্ এি কযানেে খে উদ্ধাি কা জক্রনেি প্রস্তাব প্রিযাখযাে কনি, িখে উদ্ধািকািী
কদিটিি র্াহার্ সংতিষ্ট পিাকাবাহী র্াহার্টিি পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাদষ্ট্র তেবন্ধে সংক্রান্ত িথযাতদ
াচাইনেি র্েয উক্ত র্াহার্টি পতিদিজ নেি অতধ্কাি প্রনোগ কিনি পানি। এবং এই সুন ানগ উদ্ধািকািী
র্াহার্টি আিও ভানলাভানব েূলযােে কিনি পািনব র্াহার্টিি বিজ োে অবিানক প্রকৃি অনথজ ই ‘দুদজিােস্ত’
পতিজিতি তহনসনব তেরূপণ কিা ানব তকো। পতিদিজ েকািী র্াহার্টি তদ িানদি েূলযােনেি বযাপানি
আত্মতবোসী থানক ক সংতিষ্ট র্ল ােটি অথবা এনি আনিাহণকািী ককাে ােী সেুনদ্র হাতিনে াবাি েনিা
তবপনদি সম্মুখীে, অথবা র্াহার্টিি অভযন্তনি ককাে অপিাধ্েূলক বা ঝানেলাপূণজ কা জকলাপ সংঘটিি হনে,
িাহনল িািা সংতিষ্ট পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাষ্ট্রদক অেুনিাধ্ পূবজক প্রনোর্েীে অেুনোদে প্রাতপ্ত সানপনে
র্ীবে বেঁাচানোি র্নেয আিও ককাে কা জকিী পদনেপ েহণ কিনি পানি। অবিয, ‘স্মাগজলং অি োইেযন্টস
কপ্রানর্াকল’ অেু ােী একটি িাষ্ট্র শুধ্ুোে অতেবা জ তবপদ কথনক র্ীবে বেঁাচানি প্রনোর্েীে বযবিা েহণ অথবা
তদ্বপাজেক তকংবা বহুপাজেক চু জক্তি আওিাে কেওো ককাে পদনেপ েহণ বযতিি সংতিষ্ট পিাকাবাহী
তেবতন্ধি িানষ্ট্রি অেুনোদে ছাড়া বাড়তি আি ককাে পদনেপ েহণ কিনি পািনব ো।37

35 একটি

অ-প্রতিজক্রোিীল িাষ্ট্র আন্তর্জ াতিক বাধ্যবাধ্কিা লঙ্ঘনেি র্েয একটি দাতবি অধ্ীে হনি পানি, তদও এটি কঠিে এবং অসম্ভাবয হনব।

ইন্টািেযািোল কেতির্াইে অগজ াোইনর্িে (আইএেও), ইন্টািেযািোল কেনভেিে অে কেতির্াইে সাচজ অযান্ড কিসতকউ, 27 এজপ্রল 1979, 1404
ইউএেটিএস।: 2.1.4 “প্রতিটি অেুসন্ধাে এবং উদ্ধাি অঞ্চল সংতিষ্ট পনেি েনধ্য চু জক্তি োধ্যনে প্রতিজষ্ঠি হনব। েহাসতচবনক এই ধ্িনেি চু জক্ত সম্পনকজ
অবতহি কিা হনব।”
36

37 অতভবাসী
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বযবহাভরক বাধ্াাঃ উদ্ধারকৃত্ দলাকর্নদের প্রদয়ার্ন ভনরাপত্তা
অতভবাসে কচািাকািবািীনদি তবষনে ক েের্া র্াো

াে, িািা োনঝোনঝ অতভবাসে প্রিযািীনদি এেে

পতিজিতিনি কিনল ানি কনি অেয পে িানদিনক উদ্ধাি কিনি বাধ্য হে। এবং এভানব িািা উদ্ধািকািী
িানষ্ট্রি আইতে বাধ্যবাধ্কিানক কানর্ লাগাে। আইে অেু ােী উদ্ধািকািী িাষ্ট্র উদ্ধািকৃি ককাে বযজক্তনক িাি
তের্ কদনি কিিি পাঠানি বা তিিাউল (িিণাথীনদি কর্াড় পূবজক তের্ কদনি কিিি পাঠানো ক খানে কস
তবচানিি সম্মুখীে হনি পানি) কিনি পানি ো, তদ উক্ত বযজক্তি তের্ কদনি কিিনিি পি কসখানে তে জাতিি
বা তেপীতড়ি হওোি ঝুেঁতক থানক। একটি িাষ্ট্র গভীি সেুনদ্র পতিচাজলি এ সংতিষ্ট ককাে কা জক্রেনক উদ্ধাি
অতভ াে বা আর্ক, াই বলুক ো ককে িাি র্নেয অেুসিেীে েীতিোল হনব ‘কা জকিী তেেন্ত্রণ’ আনিাপ।
এবং ‘কা জকিী তেেন্ত্রণ’ আনিানপি কেনে সংতিষ্ট র্ল ানে আনিাহণকািী

ােী বা োতবকনদি প্রতি

উদ্ধািকািী বা আর্ককািী কদনিি বাধ্যবাধ্কিা একইিকে থাকনব এবং িানদি অতধ্কাি একই ভানব িো
কিনি হনব।
প্রানোতগক অনথজ এর্াি োনে হনলা উদ্ধািকািী কদিটি িাি বাধ্যবাধ্কিা লঙ্ঘে কনিনছ বনল েনে কিা হনি
পানি, তদ িািা অেয ককাে র্ল ানেি ােী বা োতবকনদি িানদি বাহেসনেি কর্া কনি (দতড়নি কবেঁনধ্ কর্নে)
বা অেয ককাে বাহনেি োধ্যনে এেে ককাে কদনি তেনে াে ক খানে উক্ত উদ্ধািকৃি ও িাোন্তিকৃি কলাকর্ে
িানদি কেৌজলক োেবাতধ্কাি কথনক বতঞ্চি হনব, ক েে তে জািে, অোেতবকিা ও অপোের্েক বযবহাি কথনক
এবং ‘তিিাউলনেন্ট’ কথনক সুিোি অতধ্কাি। তদ সংতিষ্ট র্ল ােটিনি আশ্রে প্রাথীিা থানক, িাহনল িৃ িীে
ককাে কদনি িানদি িাোন্তি এি পূনবজ উক্ত কদনিি িিণাথী বযবিাপোি তবোসন াগযিা ও কা জকািীিা তবষনে
একটি েূলযােে কনি তেনি হনব। উদ্ধািকািী র্াহানর্ি কযানেনেিও এই সংক্রান্ত বযাপানি একটি ইতিবাচক
বাধ্যবাধ্কিা িনেনছ। উদ্ধািকৃি ােীনদিনক ককাথাে িাোন্তি কিা হনব কসর্া ঠিক কিবাি আনগই সংতিষ্ট
কযানেেনক তেশ্চিি হনি হনব িানদি েনধ্য কানিাি তের্ কদনি কিিাি কেনে ভে আনছ তকো।
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4. ভনরাপে র্ায়গায় স্থানান্তর (Disembarkation)
অভধ্কত্র ত্দথযর র্নযাঃ
 কদখুে সেুনদ্র অতভবাসে প্রিযািীনদি সুিো (IOM, 2018) পৃষ্ঠা.93 -101
উদ্ধািকৃি কলাকর্েনদিনক িেে ো প জন্ত একটি তেিাপদ র্ােগাে তেনে াওো হে িিেে একটি উদ্ধাি
অতভ াে এি কা ক্র
জ ে কিষ হে ো। এবং ‘IMO’ (আন্তর্জ াতিক সেুদ্র সংিা) এি তেনদজ তিকা অেু ােী তেিাপদ
র্ােগা বলনি বুঝানব এেে একটি র্ােগা ক খানে উদ্ধািকৃি বযজক্তনদি র্ীবনেি র্েয আি ককাে হুেতক কেই,
ক খানে িানদি কেৌজলক চাতহদাগুনলা (খাদয, আবাসিল, তচতকৎসাি চাতহদা) পুিণ কিা ানব এবং ক খাে
কথনক িানদি পিবতিজ বা সবজনিষ গন্তনবয কপৌৌঁনছ তদনি বাহনেি বযবিা কিা ানব।38
2012 সানল 'তহতসজ র্াো এবং অেযােয ভাসজাস ইিাজল' (আনবদে পে েম্বি 27765/09) িীষজক োেলাটিি
িানে ইউনিাতপোে ককার্জ অি তহউেযাে িাইর্স এই সংতিষ্ট তবষনে একটি েীতি প্রতিষ্ঠা কনি। উক্ত িানেি
তসদ্ধান্ত অেু ােী ক

কদিটি আন্তর্জ াতিক োেবাতধ্কাি সংতিষ্ট সবনচ গুরুত্বপূণজ সংিাসেূহ বা চু জক্তগুনলাি

আওিাভু ক্ত ো, ক েে ‘তিজিউজর্ কেনভেিে 1951’; অথবা ক কদনি অোেতবক আচিনণি তিকাি হবাি
সম্ভাবো িনেনছ অথবা ক খানে দতিদ্রিাি কািনে কেৌজলক োেবাতধ্কাি এি োে বর্াে িাখা সম্ভব হনব ো,
কসই সব কদিনক তেিাপদ িাে তহনসনব তবনবচো কিা ানব ো। আনলাচয তসদ্ধান্ত অেু ােী আশ্রে এি দাবী
প্রজক্রোকিনণি উনেনিয ককাে র্ল ােনকও তেিাপদ িাে তহনসনব তবনবচো কিা ানব ো। কািণ আশ্রে এি
দাবীি তবষনে েয যভানব তসদ্ধান্ত প্রদানেি র্নেয অথবা ইনিােনধ্য প্রিযাখযাি দাবীি তবপিীনি কিা আপীনলি
তবষনে িাে কদবাি র্নেয উক্ত পতিনবি বাস্তবসম্মি ো। আনলাচয িানেি তসদ্ধান্ত এেে সম্ভাবোনক বাতিল কনি
কদে ো ক

সংতিষ্ট িিণাথীনদি অবিা

াচাইনেি প্রজক্রোটি িৃ িীে ককাে কদি তকংবা সাধ্ািণ তবচানি

‘অতেিাপদ’ ককাে কদনিি তভিনিই তেিাপদ ককাে র্ােগানি (ক েে িিণাথী তিতবি) হনি পািনব ো। সংতিষ্ট
িানে এেে সম্ভাবোনকও বাতিল কনি কদে ো ক

তেিাপদ ককাে র্ােগাে িাোন্তনিি পূবজ প জন্ত একটি

র্ল ােনক তেিাপদ িাে তহনসনব তবনবচো কিা ানব ো।39
আইের্জ াতিক আইে অেু ােী উদ্ধািকৃি কলাকর্েনদিনক িাোন্তনিি তেিাপদ র্ােগা কদবাি তবষনে ককাে
বাধ্যবাধ্কিা কেই। বাস্ততবক অনথজ এেে বাধ্যবাধ্কিা থাকনল অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি কা জক্রে পতিচালোে
সংতিষ্ট কদিগুনলা বিং তেরুৎসাতহি হনিা এবং কসই কেনে পুনিা উদ্ধাি বযবিাটিই ঝুেঁতকি েুনখ পড়ি। কস
অেু ােী, তেিাপদ র্ােগানি িাোন্তনিি বাধ্যবাধ্কিাি িু লোে উদ্ধাি কা জক্রে পতিচালোি কেনে তদ্বগুণ
বাধ্যবাধ্কিা আনিাপ কিা প্রনোর্ে, ানি কনি উদ্ধাি কা জক্রনে ককউ তেরুৎসাহী ো হে। এবং কসই সানথ
UNCLOS এবং আইএেও কিৃজ ক প্রণীি বাধ্যবাধ্কিাসেূহ এক সানথ তেজলনে একটি তেনদজ তিকা প্রদাে কিা
ক নি পানি। অেয ভানব বলনি কগনল, সােুতদ্রক আইে সম্পতকজি তচন্তাভাবোগুনলানক সীোন্ত তেেন্ত্রণ সংতিষ্ট
তচন্তাভাবো কথনক অবিযই আলাদা িাখা উতচি।

38 সেুনদ্র

উদ্ধািকৃি বযজক্তনদি তচতকিসা সংক্রান্ত আইএেও তেনদজ তিকা (2014) তেনদজ তিকা 6.12, 6.13 এবং 6.14৷

39 সেুনদ্র

উদ্ধািকৃি বযজক্তনদি তচতকৎসা সংক্রান্ত IMO তেনদজ তিকা (MSC 78/26/Add.2), 6.14: “একটি তেিাপত্তাি িাে িলভানগ হনি পানি, অথবা
এটি একটি উদ্ধািকািী ইউতের্ বা সেুনদ্র অেয উপ ুক্ত র্াহার্ বা সুতবধ্াি উপনি থাকনি পানি া কবেঁনচ থাকা বযজক্তিা িানদি পিবিী গন্ত নবয োো
প জন্ত তেিাপত্তাি র্ােগা তহনসনব কার্ কিনি পানি।"
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বক্সাঃ একটি দেদশর সাবজদিৌম অভধ্কার ও সহায়ত্া প্রোদনর োভয়দের মদধ্য িারসাময বর্ায় রাখার
ভবেদয় ‘দকস স্টাভি’
র্ােজােীি কযানেে কযানিালা িযানকটি (Carola Rackete) এি তবরুনদ্ধ ইিাজলোে কেভাল ককাি এবং
ইিাজলোে জক্রতেোল ককাি লঙ্ঘনেি দানে অতভন াগ গঠে কিা হে। কািণ তিতে ইিাজলি বিজ াি কিৃজ পনেি
কাছ কথনক প্রাপ্ত সিকাতি তেনদজ িোনক অবজ্ঞা কনি উদ্ধািকৃি অতভবাসে প্রিযািীনদি োোনোি র্েয ইিাজলি
সেুদ্র বেি ‘লানম্পদুসা’-কি িাি র্াহার্ তভতড়নেতছনলে। ককসটিি শুরুনিই ককার্জ অি আতেনগনন্টা ককাে
কদনিি কভৌগজলক সীোোে প্রনবিাতধ্কাি তেেন্ত্রনণি (সাবজনভৌেনত্তি প্রকাি তহনসনব) কেনে ককাে কদনিি
স্বাধ্ীেিাি েূলেীতি তবষনে িানদি অতভেি বযক্ত কনি। সংতিষ্ট ককার্জ কর্াড় তদনে বনল ক উজিতখি েূলেীতি
কদিটিি প্রচজলি আইনেি সীোনিখা এবং িাষ্ট্র কিৃজ ক স্বােতিি তবতভন্ন আন্তর্জ াতিক চু জক্তসেূনহি সীোনিখাি
সানথ তেল কিনখ চলা উতচি। এবং এ প্রসনি সংতিষ্ট ককার্জ আিও উনিখ কনি তবপনদ পতিি র্াহানর্ি প্রতি
সাহান যি হাি বাতড়নে কদো, সেুনদ্র তবপনদি সম্মুখীে কলাকর্েনদিনক উদ্ধাি কিা ক েে দাতেনত্বি েনধ্য পনড়
কিেতে ভানব কদনিি সীোোে প্রনবিকািী তবনদিীনদি কেনে, এেেতক কসর্া অনবধ্ ভানব হনলও, সিকাতি
কিৃজ পনেি বাধ্যবাধ্কিা হনে িানদিনক প্রাথতেক তচতকৎসা প্রদােসহ অেযােয সহন াতগিা প্রদাে কিা।40
2020 সানলি 17ই র্ােুোতিনি ইিাজলি ‘সুজপ্রে ককার্জ অি কযানসিে’, (আপীল কিবাি র্েয সন্জাচ্চ
আদালি) কযানেে কযানিালা িযানকটি (Carola Rackete) কক িাি তবরুনদ্ধ দানেিকৃি সকল অতভন াগ
কথনক অবযহতি প্রদাে কনি। িানেি বযাখযাে উনিখ কিা হে ক তিতে UNCLOS এি আটিজনকল 98 অেু ােী
এবং কস সানথ ‘এসওএলএএস’ (SOLAS) এবং ‘এসএআি’ (SAR) কেনভেিে অেু ােী র্ীবে বেঁাচানোি
র্নেয িাি উপি অতপজ ি দাতেত্ব পালে কিতছনলে োে।

বযবহাভরক বাধ্াাঃ সবদি কাদের ভনরাপে বন্দরটি খন ভনরাপে স্থানান্তদরর অনুমভত্ ভেদত্ না িায়।
উদ্ধািকৃি কলাকর্েনদিনক উপকূনল কেওো সহ তেিাপদ ককাে র্ােগানি িাোন্তি তেশ্চিি কিাি তবষনে
প্রাথতেক দােদাতেত্ব বিজ াে অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি কা জক্রে সেন্বনেি দাতেত্বপ্রাপ্ত কদনিি উপিই।
‘এসওএলএএস’ (SOLAS) এবং ‘এসএআি’ (SAR), এই দুটি কেনভেিে এি সংনিাধ্েীনিই কর্ািানিাপ
কিা হনেনছ কবেঁনচ াওো কলাকর্েনদিনক বহেকািী কবসিকাতি র্াহার্নক দ্রুি কছনড় কদওোি বযাপানি িাষ্ট্র
পনেি সহন াতগিাি প্রনোর্নেি উপি। তকন্তু, প্রচজলি চচজ াে কদখা াে অনেক সেে কবসিকাতি র্াহার্নক
িীনি অবিিনণি অেুেতি কদওো হে ো। এবং িলশ্রুতিনি অনেনকই উদ্ধাি কা জক্রনে অংিেহনণ উৎসাহ
কবাধ্ কনি ো।
একটি িাষ্ট্র খে, সােুতদ্রক অতধ্নেনেি বাইনি তগনে হনলও, দুদজিাে পতিি ককাে র্ল ােনক উদ্ধাি কনি,
িখে উক্ত িানষ্ট্রি একটি বাধ্যবাধ্কিা চনল আনস উদ্ধািকৃি কলাকর্েনদি খাবাি, পাতে, জ্বালােী ইিযাতদ
সিবিাহ কনি সহােিা কিা িেে প জন্ত ো িািা তবপদেুক্ত হে। আন্তর্জ াতিক আইে অেু ােী ককাে কদনিি
উদ্ধাি সেন্বে ককন্দ্র (RCC) ককাে উদ্ধাি কা জক্রে সেন্বে কিনল িানদিনক অেুরূপ সেন্বনেি কা জক্রে
চাজলনে ক নি হনব িেে প জন্ত ো উদ্ধািকৃি কলাকর্ে একটি তেিাপদ র্ােগা কখেঁ ানর্ পাে। তকন্তু সংতিষ্ট
‘উদ্ধাি সেন্বে ককন্দ্র’ (RCC) উদ্ধািকািী কদিনক তেিাপদ িাোন্তনিি র্ােগা প্রদানে বাধ্য কিনি পানি ো,
তদ ো উদ্ধািকািী কদিটি দুদজিাে পতিি র্ল াে বা িানি আনিাহণকািী ােীনদি উপি ‘কা জকিী তেেন্ত্রণ’
আনিাপ কনিনছ বনল দাবী কিা াে। অবিয, তদ সেন্বেকািী কদিটিি ককাে গািজ অতভবাসে প্রিযািীনদি

2 র্ুলাই 2019-এি ককার্জ অি এতেনর্নন্টাি তসদ্ধানন্তি UNODC ককস ল কির্ানবস সািাংি; ইিাজলি সনবজাচ্চ আদালি উদ্ধািকািী র্াহানর্ি
তবরুনদ্ধ অতভন াগ প্রিযাখযাে কনিনছ, কেতির্াইে এশ্চক্সতকউটিভ 17 র্ােুোিী 2020, উপলব্ধ
40
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শুধ্ু োে খাবাি অথবা জ্বালােী সিবিাহ ো কনি িানদিনক তেনর্নদি র্াহানর্ িাোন্তি কনি, িাহনল
আন্তর্জ াতিক আইে অেু ােী উক্ত অতভবাসে প্রিযািীিা সংতিষ্ট সেন্বেকািী কদনিি তেেন্ত্রনণ চনল ানব। এবং
কসই কেনে োেবাতধ্কাি পতিপালনেি বাধ্যবাধ্কিা অেু ােী উক্ত অতভবাসে প্রিযািীনদি উপকূনল অবিিনণ
অপ্রনোর্েীে কািনে তবলম্ব কিা ানব ো। তেিাপদ িাোন্তি সংতিষ্ট র্টিলিা সোধ্ানেি লনেয তকছু িাষ্ট্র
েনে কনি অবিিণ এি কার্টি হওো উতচি সবনচ কানছি বযবহািন াগয বেনি। আবাি ককাে ককাে িাষ্ট্র
এনেনে পিবতিজ থাোি র্ােগানকই সংতিষ্ট কানর্ি র্েয ুজক্ত ুক্ত েনে কনি। উদ্ধািকৃি কলাকর্েনদিনক
তেিাপদ িাোন্তনিি লনেয ককাথাে তেনে াওো হনব িা তেণজ নে ককাে িাষ্ট্রনক িাি সাবজনভৌে অতধ্কাি এবং
দাতেত্ব ও বাধ্যবাধ্কিাি েনধ্য ভািসােয বর্াে িাখনি হনব। সাবজনভৌে অতধ্কাি এি আওিাে ক েে কদিটি
ঠিক কিনব িাি কদনিি সীোোে কািা প্রনবি কিনব এবং কসই সানথ িানদিনক উদ্ধািকৃি কলাকর্েনদি প্রতি
দাতেত্ব ও বাধ্যবাধ্কিাও পতিপালে কিনি হনব।
বযবহাভরক বাধ্াাঃ সমুদদ্র কাউদক উদ্ধার করদল ত্াদক ভনরাপে র্ায়গায় স্থানান্তদরর বাধ্যবাধ্কত্া িদল
আদস।
সেুদ্রগােী অতভবাসে প্রিযািীনদি উদ্ধাি কা জক্রনেি তসদ্ধান্ত িার্নেতিক তবনবচোি অধ্ীে, তকন্তু তবপনদ
পতিি ‘ক্রুর্ তিপ’ কথনক অবিাসম্পন্ন কলাকর্েনদিনক উদ্ধানিি লনেয তসদ্ধান্ত েহনণি তবষেটি কোনর্ই
কসিকে েে। তবপনদ পতিি র্াহার্ উদ্ধানিি কা জক্রে শুরু কিাি কেনে ককাে িাষ্ট্র হেনিা এর্া কভনব উতদ্বগ্ন
হনি পানি ক উক্ত র্ল ােটিনি তদ ােী তহনসনব আশ্রে প্রাথী (উদাহিণ স্বরূপ) থানক িাহনল সংতিষ্ট িাষ্ট্রনক
উদ্ভূ ি পতিজিতিি কািনণ বাধ্য হনে তেিাপদ িাোন্তনিি কানর্ িানদি তের্স্ব উপকূল বযবহাি কিনি তদনি
হনব। কস কেনে উদ্ধািকৃি আশ্রে প্রাথীনদি আশ্রনেি দাবীি তবষেটিও সংতিষ্ট িাষ্ট্রনক প্রজক্রোকিণ কিনি
হনব এবং সম্ভবি একর্া দীঘজ সেনেি র্েয। এনি কনি কবি বড় অংনকি র্াকা খিচ কিনি হনি পানি এবং
কসই সানথ িােীে র্েগনণি কিাষােনলও পিনি হনি পানি, তবনিষ কনি খে অনবধ্ অতভবাসী অথবা আশ্রে
প্রাথী বহেকািী র্ল ােগুনলা (নচািাকািবাতিনি বযবহৃি) একটি তেেতেি সেসযাে পতিণি হে।
আন্তর্জ াতিক আইে অেু ােী ককাে উদ্ধািকািী র্াহার্ তদ িাি পিাকাবাহী তেবতন্ধি িানষ্ট্রি র্লসীোে
অতভবাসে প্রিযািীনদি উদ্ধাি কনি িনব িানদি উপকূনল কপৌৌঁনছ কদওোি কেনে উক্ত উদ্ধািকািী র্াহানর্ি
ককাে বাধ্যবাধ্কিা কেই। র্ীবনেি তেিাপত্তাি তবষেটি সোধ্ানেি পি উপকূলীে কদিটি সংতিষ্ট দুদজিােস্ত
র্াহার্ কথনক সাহান যি অেুনিানধ্ সাড়া কদবাি তবষনে তেনর্নদি স্বাথজ সংতিষ্ট বযপাি তবনবচোপূবজক তসদ্ধান্ত
তেনি পানি। সেুনদ্র ককাে দুদজিােস্ত পতিজিতি কথনক উদ্ধাি পাবাি অতধ্কাি ককাে িানষ্ট্রি র্নেয িাি ককাে
তবনিষ বেি বা র্লসীোে প্রনবি কিনি কদওোি তবষনে অেুরুপ ককাে বাধ্যবাধ্কিা বিতি কনি ো।
বযবহাভরক বাধ্াাঃ ভবপদে পভত্ত্ র্ল ান সংভিষ্ট পত্াকাবাহী ভনবভন্ধত্ রাে (ফ্ল্যাগ দস্টট)
দ াগাদ াদগ সাড়া না দেয়

খন

ককাে উদ্ধািকািী র্াহানর্ি কযানেে তদ কদনখ এক বা একাতধ্ক বযজক্তি র্ীবে বেঁাচানি উদ্ধাি কা জক্রে শুরু
কিা প্রনোর্ে এবং পিাকাবাহী তেবতন্ধি িানষ্ট্রি অেুেতি কেবাি েনিা প জাপ্ত সেে কেই তকংবা সংতিষ্ট
পিাকাবাহী তেবতন্ধি িাষ্ট্রটি ক াগান ানগ সাড়া তদনে ো, কস কেনে উক্ত পিাকাবাহী তেবতন্ধি িানষ্ট্রি (ফ্ল্যাগ
কের্) অেুেতি বযতিনিনক ক ককাে ধ্িনেি পদনেপ েহণ এি োনে হনব সংতিষ্ট পিাকাবাহী তেবতন্ধি িানষ্ট্রি
অতধ্নেনেি েূলেীতিনক পতিষ্কাি লঙ্ঘে কিা। গভীি সেুনদ্র সাহা য প্রনোর্ে এেে ককাে বযজক্তি র্ীবে
বেঁাচানি, অথবা এেেতক তিশু তে জািে কিাধ্ কিনি তকংবা ককাে খুনেি ঘর্ো কঠকানোি র্নেয হনলও
উদ্ধািকািী কদি কিৃজ ক গৃহীি ককাে পদনেপ সংতিষ্ট পিাকাবাহী তেবতন্ধি িানষ্ট্রি (ফ্ল্যাগ কের্) এখতিোি
কক অোহয কিা বুঝানব। এেেতক তদ গভীি সেুনদ্র ককাে র্ল ানে দাস বহে কিা হনে বনল সনেহ কিা হে,
উদ্ধািকািী র্াহার্টি খুব কবিী হনল উক্ত র্ল ােটি পতিদিজ নেি অতধ্কাি প্রনোগ কিনি পানি। আন্তর্জ াতিক
আইনেি আওিাে বিজ োনে পিাকাবাহী তেবতন্ধি িানষ্ট্রি (ফ্ল্যাগ কের্) অেুনোদে বযিীি অেয আি ককাে
পদনেপ েহনণি সুন াগ কেই।
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অবিয, পিাকাবাহী তেবতন্ধি িানষ্ট্রি এখতিোি প্রনোনগি েূলেীতিনক সােুতদ্রক আইনেি তভজত্ত তহনসনব গণয
কিা হনলও, র্ল ানেি কযানেেগণ, ািা এই ধ্িনণি বাধ্াি সম্মুখীে হনবে, িািা স্ব তবনবচোে উজিতখি
েূলেীতিি িু লোে র্ীবে িোি েূলেীতিনক প্রাধ্ােয তদনে উদ্ধাি কা জক্রে শুরু কিনি পানিে। এবং এই
কেনে সংতিষ্ট পিাকাবাহী তেবতন্ধি িাষ্ট্র (ফ্ল্যাগ কের্) টি তদ আপজত্ত িু নল ক িানদি অেুেতি ো তেনে উদ্ধাি
কা জক্রে পতিচালো কিা উতচি হেতে, িখে ‘দুদজিােস্ত’ পতিজিতিনক উক্ত পিাকাবাহী তেবতন্ধি িানষ্ট্রি
একেে এখতিোি কক উনপো কিবাি ঢাল তহনসনব বযবহাি কিা ক নি পানি।

5. উপসংোর
সেুদ্রগােী অতভবাসীনদি িোি কেনে সেুদ্র তবষেক আন্তর্জ াতিক আইনে অনেক বড় িেঁাক িনে তগনেনছ।
এবং এনি কনি িাষ্ট্রগুনলা িানদি স্ব স্ব সেুদ্রসীোে তবপনদ পতিি কলাকর্েনদিনক উদ্ধানিি দাতেত্ব
পতিপালনেি কেনে তেনর্নদি ইনে েনিা তসদ্ধান্ত েহণ কিনি পানি। এেে ঘর্োও প্রোেীি ক , তকছু িাষ্ট্র
সেুনদ্র কলাকর্নেি র্ীবে িোে তেনর্নদি প্রানোতগক েেিা বাড়ানোি বযপানি অোেহী ভূ তেকা পালে
কনি। বিং প্রােিইঃ উনটা ঘর্ো ঘর্নি কদখা াে। র্ীবে তবপন্ন এেে অতভবাসে প্রিযািীনদি বেঁাচানি
আইেনক কানর্ লাগানোি কচষ্টা ো কনি তকছু তকছু িাষ্ট্র তেনর্নদি দােদাতেত্ব এড়ানোি র্েয আইনেি অেয
িকে বযাখযা কখেঁ ার্াি কচষ্টা কনি এবং কসর্ানক কানর্ লাগাে। এর্া তবনিষভানব লেণীে ক পিাকাবাহী
তেবতন্ধি িাষ্ট্রগুনলা (ফ্ল্যাগ কের্) এই তেবন্ধনেি বযবিানক ানদি তেিাপত্তা প্রনোর্ে িানদি সুিো তেশ্চিি
কিবাি সুন াগ তহনসনব ো কদনখ বিং তেনর্নদি িার্স্ব আনেি োধ্যে তহনসনব বযবহাি কনি। িাষ্ট্র সেূনহি
তবতভন্ন কা জক্রনে এর্াও পতিষ্কাি ভানব বুঝা াে ক িািা সেদ্র কথনক উদ্ধািকৃি কলাকর্েনদি দােদাতেত্ব
কেওোি বযাপািটি এতড়নে চলাি কচষ্টা কনি।
সােুতদ্রক কপ্রোপনর্ আন্তর্জ াতিক আইেনক বযাখযা কিা ও প্রনোগ কিাি কেনে সবনচনে গুরুত্বপূণজ তহনসনব
তবনবচয হনব 'সেুনদ্র র্ীবনেি প্রাধ্ােয'।41 সেুনদ্র চলাচনলি ইতিহানস অনেক প্রাচীে আেনলি প্রচজলি প্রথা
কথনকই সেুদ্র আইনেি উৎপজত্ত। কসই আইেটিি সেে তববিজ েকানল িাি (আইেটিি) বযাখযা তকংবা প্রনোনগি
কেনে সেুনদ্র র্ীবনেি তেিাপত্তানকই সবসেে প্রাথতেক তেধ্জািক তহনসনব তবনবচো কিা হনেনছ। এই
েূলেীতিনক প্রনেি েুনখ কিলনি পানি এেে তবষেগুনলা ক্রেি র্টিল হনে ানে, তবনিষ কনি বিজ োে কানল
সেুদ্র পনথ চলাচনলি বযপকিা বৃতদ্ধি সুন ানগ আন্তঃনদিীে সংঘবদ্ধ অপিাধ্ী চনক্রি এই পথ বযবহানিি
র্নেয। এবং কসর্াও আবাি োোতবধ্ ববতচেপূণজ পন্থা ও ককৌিল অবলম্বে কনি। অবিযই, আইেটিি বযবহাতিক
প্রনোনগি কেনে সকল বাধ্াই িার্েীতি তকংবা অনথজ ি সানথ সম্পতকজি েে। তকছু তকছু আন্তর্জ াতিক আইে
এেে সেনে প্রতণি হনেতছল খে আইনেি খসড়া প্রস্তুিকািীনদি বুঝা সম্ভব তছল ো ক অদূিভতবষযনি
অপিাধ্ীনদি হাি ধ্নি সেুনদ্র োেুনষি চলাচল বযাপক হানি কবনড় ানব, কসই অপিাধ্ীিা সেুদ্রগােী োেুষনদি
বযবহাি কনি েুোিা অর্জ ে কিনব এবং িাষ্ট্র পনেি বাধ্যবাধ্কিাি সুন াগ কানর্ লাগানি সজক্রে ভানব
োোতবধ্ পদনেপ েহণ কিনব।
তকন্তু এইসকল বাধ্াগুনলা ককােভানবই সেুনদ্র র্ীবনেি প্রাধ্ােযনক সন্জাচ্চ অোতধ্কািপ্রাপ্ত তবনবচয তবষে
কথনক েীনচ োোনি পািনব ো। আন্তর্জ াতিক আইে ক েে োেবাতধ্কাি, োেতবক আইে, তিজিউজর্ আইে,
আন্তঃনদিীে কিৌর্দাতি আইে, প্রচজলি আইে এবং কসই সানথ সেুদ্র আইে এি কেৌজলক গুরুত্ব সবসেেে
একই থাকনব। এবং িাষ্ট্র পেনদি কাছ কথনক আিা কিা াে িািা সেুনদ্র অতভবাসে প্রিযািীনদি িো কিাি
বাধ্যবাধ্কিা পতিপালনে কবিী কবিী কনি আন্তর্জ াতিক আইে এি এই কাঠানোনক কানর্ লাগানোি কচষ্টা
কিনব।

41

কদখুে: র্াতিসংনঘি সাধ্ািণ পতিষদ, োেবাতধ্কানিি সাবজর্েীে কঘাষণা, 10 তিনসম্বি 1948, 217 এ (III) (ধ্ািা 3); এবং র্াতিসংঘ সাধ্ািণ

পতিষদ, োগতিক ও িার্নেতিক অতধ্কানিি আন্তর্জ াতিক চু জক্ত, 16 তিনসম্বি 1966 র্াতিসংনঘি চু জক্ত তসতির্, ভজলউে। 999 (ধ্ািা 6)
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ভিত্ীয় িাগ
বাস্তব দৃিযপর্

32

সমুদ্রগামী অভিবাসন প্রত্যাশীদের সুরক্ষা

ভিত্ীয় িাগ। বাস্তব েৃশযপট
অনুদেে 1. েৃশযাবলীর আদলািনা
আটক/ভনদেধ্াজ্ঞা
েৃশযপট 1A (15 ভমভনট)
সম্ভ্যাবয অববধ্ অভিবাসন প্রত্যাশী এবং আশ্রয় প্রাথী দবাঝাই একটি র্ল ান ইউদটাভপয়া অভিমুদখ
দিনুভিয়া এর উপকূলীয় র্লসীমা পাভড় ভেদে।



এর্ানক তক অ-তেনদজ াষ অতিক্রেণ বলা ানব োতক এর্া কভেুতভোি িাজন্ত, িৃঙ্খলা অথবা তেিাপত্তাি
র্নেয হুেতকস্বরূপ (আটিজনকল 19, UNCLOS)? ককে?



এর্া তদ সেুদ্রসীোি সংলগ্ন অঞ্চনল ঘর্ি, কস কেনে কভেুতভো UNCLOS (আটিজনকল 27) অথবা
স্মাগজলং কপ্রানর্াকল (আটিজনকল 8) এি আওিাে তক তক পদনেপ েহণ কিনি পািি?
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েৃশযপট 1B (15 ভমভনট)
উি র্ল ানটি অববধ্ অভিবাসন প্রত্যাশী এবং সম্ভ্াবয আশ্রয় প্রাথীদের ভনদয় ইউদটাভপয়ার সংলগ্ন
অঞ্চদল প্রদবশ কদর।



ককাে কেনে ইউনর্াতপোি অতভবাসে আইে এি লঙ্ঘে বুঝানব (UNCLOS এি আটিজনকল 33
অেু ােী)? আশ্রনেি দাবী কিা তক অতভবাসে আইনেি কখলাপ?



ইউনর্াতপো িাি অতভবাসে আইনেি লঙ্ঘে কঠকানোি র্েয ‘প্রনোর্েীে তেেন্ত্রণ’ আনিানপ তক
বযবিা েহণ কিনি পানি? সংতিষ্ট কদিটি এই কেনে তক তক কিনি পািনব ো {ক েে িািা তক পুি
বযাক/নর্া বযাক (নঠনল বা িতি তদনে কর্নে) কনি গভীি সেুনদ্র তেনে ক নি পানি}?
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েৃশযপট 2A (15 ভমভনট)
ইউদটাভপয়া র্ানদত্ পাদর পাদর দ ট্রান্সাভিয়ান পত্াকাবাহী একটি র্ল ান গিীর সমুদদ্র অভিবাসন
প্রত্যাশীদের পািাদরর কাদর্ ললপ্ত রদয়দে। ইউদটাভপয়ার ‘সমুদ্র আইন’ অনু ায়ী ত্ারা সামুভদ্রক
এখভত্য়ার প্রদয়াদগর আওত্া গিীর সমুদ্র প জন্ত বাড়াদত্ পাদর।



আন্তর্জ াতিক আইনে উক্ত সােুতদ্রক আইনেি তবষনে তক ধ্িনেি তভজত্ত/ ববধ্িা ( তদ থানক) িনেনছ?



উক্ত কপ্রোপর্ কোকানবলাে ইউনর্াতপো তক তক কিনি পািনব তকংবা পািনব ো কসর্া আন্তর্জ াতিক
ককাে ককাে আইনেি োধ্যনে তেধ্জািণ কিা ানব?



িজক্ত প্রনোগ/ সােতিক আনদি অেু ােী িজক্ত প্রনোগ সম্পতকজি েূলেীতি অেু ােী ইউনর্াতপো তক
কা জক্রে েহণ কিনি পািনব তকংবা পািনব ো কসর্া ককাে কপ্রোপনর্ি ( তদ থানক) োধ্যনে তেধ্জাতিি
হনব?
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েৃশযপট 2B (15 ভমভনট)
ট্রান্সাভিয়া ইউদটাভপয়াদক অবভহত্ কদরদে দ
বাভত্ল কদরদে।



দিারাকারবাভরদত্ বযবহৃত্ র্ল ানটির ভনবন্ধন ত্ারা

UNCLOS এি আটিজনকল 110 এি উপি তভজত্ত কনি ইউনর্াতপো তক কা জক্রে েহণ কিনি পানি? তক
তক পদনেপ (নেওোি েনিা তদ থানক) অবিযই েহণ কিনি হনব?



স্মাগজলং অি োইেযান্টস কপ্রানর্াকল এি আওিাে কচািাচালাে এ র্তড়ি র্ল াে এি তবষনে
ইউনর্াতপো তক তক পদনেপ েহণ কিনি পানি? তক কিনল থান াগয বযবিা েহণ কিা হনেনছ বনল
েনে কিা হনব?
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েৃশযপট 2C (15 ভমভনট)
ট্রান্সাভিয়া ত্াদের ইদেললদর্ন্স দথদক প্রাপ্ত ত্থয ইউদটাভপয়াদক র্াভনদয়দে। উি ত্থয অনু ায়ী সংভিষ্ট
র্ল ানটিদত্ আদরাভহত্ 64 র্ন াত্রীর মদধ্য 2 র্ন পুরুে, 1 র্ন মভহলা ও 1 টি ভশশুদক পািার করা
হদে।



এই কপ্রজেনি উক্ত র্ল ানেি তবষনে ইউনর্াতপো তক তক বযবিা েহণ কিনি পািি?



ককাে ধ্িনেি পতিজিতিনি ( তদ ককাে পতিজিতিি উদ্ভব হে) ইউনর্াতপোনক অবিযই ককাে পদনেপ
েহণ কিনি হনব?
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েৃশযপট 3 (30 ভমভনট)
দলাভরলযান্ড দনৌবাভহনীর একটি র্াহার্ ইদেললদর্ন্স দথদক ত্থয পায় দ ভনকটবত্ী একটি মাে ধ্রার
র্াহাদর্র নাভবক ভহদসদব োসদের ভশকার (ক্রীত্োস) অভিবাসী শ্রভমদকরা কার্ করদে। গিীর সমুদদ্র
অবস্থান করা র্াহার্টি ট্রান্সাভিয়ার পত্াকাবাহী।



এ কেনে ককাে আন্তর্জ াতিক আইে ( তদ কথনক থানক) এি আওিাে কলাতিলযান্ড ককােরূপ বযবিা
েহণ কিনি পািনব? তক বযবিা {ক েে কেভাতি কেনভিে (দাস সনম্মলে), ট্রাজিতকং কপ্রানর্াকল,
আইতসতসতপআি, আইএলও (আন্তর্জ াতিক শ্রে সংিা) কেনভেিে, অেযােয}?



ককাে প জানে কগনল এই পতিজিতিনক ‘দুদজিােস্ত’ তহনসনব তবনবচো কিা ানব? ‘দুদজিােস্ত’ পতিজিতি
তহনসনব তবনবচোি কেনে কাি দাবীটি েহণন াগয হনব (ন েে কলাতিলযান্ড, ট্রান্সাতভো, সংতিষ্ট
কযানেে এবং র্াহানর্ কেজিি শ্রতেনকিা) ?
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অনুসন্ধান ও উদ্ধার
েৃশযপট 1A (20 ভমভনট)
এদলন্সভিল এর উদ্ধার সমন্বয় দকন্দ্র (RCC) দলাভরলযান্ড এর উদ্ধার ও সমন্বয় অঞ্চল (SAR) এর
আওত্ায় থাকা ভবদেশী পত্াকাবাহী একটি র্াহার্ দথদক আসা ভবপে সংদকত্ পায়। সংভিষ্ট
র্ল ানটি আশ্রয় প্রাথীদের বহন করদে বদল ভবশ্বাস করবার মদত্া দথষ্ট কারে রদয়দে। দর্ান্সভিল
এর উদ্ধার সমন্বয় দকন্দ্র (RCC) দক ভবেয়টি সম্পদকজ অবভহত্ করা হদল ত্ারা সাড়া ভেদত্ ইেু ক এমন
দকান সংদকত্ দেয় না।



তদ ককাে উদ্ধাি সেন্বে ককন্দ্র অেয ককাে িানষ্ট্রি (RCC) উদ্ধাি সেন্বে ককন্দ্র-নক ককাে তবপদ
সংনকনিি তবপিীনি সাড়া তদনি বনল, কস কেনে বাধ্যবাধ্কিা ককাথাে?
o

এসএআর (অনুসন্ধান ও উদ্ধার) এর কা জক্রম ভে অনয দকান রাদষ্ট্রর অনুসন্ধান ও উদ্ধার
অঞ্চল (এসআরআর) এর আওিায় মদধয পদর, দস দক্ষদে দকান রাষ্ট্র ভক সংভিষ্ট ‘েুেজশাগ্রস্ত’
পভরজস্থভির ভবষদয় অবগি িবার পরও আন্তর্জ াভিক আইদনর আওিায় িার োয়োভয়ত্ব
এড়াদি পাদর?

o

সংভিষ্ট র্ল ানটি ভে দলাভরলযান্ড এর রাষ্ট্রায়ত্ত র্লসীমায় পড়ি, দস দক্ষদে ভক িদিা?



তদ খে সংতিষ্ট অেুসন্ধাে ও উদ্ধাি (SAR) কিৃজ পে দাতেত্ব তেনি অস্বীকৃতি র্াোে, িখে উদ্ধাি
সেন্বনেি দােদাতেত্ব কাি উপি পিা উতচি?



উদ্ধাি কা জক্রে পতিচালোি দাতেত্ব পতিপালনে বযাথজ হনল, কস কেনে র্বাবতদতহিা প্রদানেি বযবিা
তকভানব আিও িজক্তিালী কিা াে?
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েৃশযপট 1B (20 নমনিট)
একটি ইউর্টানপয়াি পুত্তলি ক্ষবাট গভীর সমুর্ি ক্ষভিুনভয়ার আওতািীি অিুসন্ধাি ও উদ্ধার অঞ্চল
(SRR) এর মর্িে ব্রার্ভালোন্ড ক্ষথর্ক ইউর্টানপয়ার নদর্ক অনবি অনভবাসী (সম্ভবত আশ্রয়প্রাথী)
বেিকারী একটি অনিবনন্ধত জাোর্জর মুর্খামুনখ েয়। পুত্তলি কোর্েি ক্ষজািসনভল উদ্ধার সমন্বয়
ক্ষকন্দ্র (RCC) ক্ষক অবনেত কর্রি ক্ষ জাোজটি সমুি াত্রার পর্ে অিুপর্ াগী বর্ল মর্ি েয় এবং
এটির্ক ক্ষলানরলোর্ন্ডর নিকটতম বন্দর্র নির্য় াওয়ার অিুর্মাদি পায়। পুত্তলি কোর্েি াত্রীর্দর
তার্দর জাোর্জ ক্ষছর়্ে ক্ষদয় এবং ক্ষলানরলোর্ন্ড নির্য় াওয়ার আর্গ খাবার ও পািীয় জল সরবরাে
কর্র। ক্ষলানরলোন্ড 1951 িরণাথী কির্ভিির্ির পে িয় এবং অনিয়নমত অনভবাসীর্দর খারাপ
পনরত্তস্থনতর্ত আটর্ক রাখার িীনত রর্য়র্ছ।



এটি ভক উদ্ধার বা বাধার একটি ঘটনা? এই অপাদরশনটি কীিাদব ববভশষ্টয ুক্ত এবং ভকদসর ভিজত্তদি
িা ভনধজারণ করার ক্ষমিা কার আদে?



িাদিালযান্ড দথদক অভিবাসীদের কাদে ইউদটাভপয়া কী বাধযবাধকিা রদয়দে িাদিালযান্ড দথদক আগি
অভিবাসীদের কাদে ইউদটাভপয়ার কী বাধযবাধকিা রদয়দে?
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েৃশযভববরেী 1C (20 ভমভনট)
একটি ক্ষভিুনভয়াি ক্ষকাস্ট গাডে জাোজ একটি অতেনিক ক্ষবাঝাই করা নবর্দিী পতাকাবােী ত্তিনিং
ট্রলার্রর মুর্খামুনখ েয় া গভীর সমুর্ি ঝর়্ো আবোওয়ায় ক্ষভর্স ার্ে। কোর্েি সর্ন্দে কর্রি ক্ষ
াত্রীরা অনিয়নমত অনভবাসী এবং নতনি পাটাতর্ি অন্তত এক ডজি নিশুর্ক ক্ষদর্খি ারা অপুষ্টির্ত
ভু গর্ছ বা অসুস্থ। তার সাোর্ ের প্রস্তাব মাছ িরার জাোর্জর মাস্টার দ্বারা প্রতোখোি করা েয়।



ভকদসর ভিজত্তদি, ভে থাদক, উদ্ধার কা ক্র
জ ম পভরিালনা করা দ দি পাদর?



“সমুদদ্র দিদস িাভরদয় াওয়ার আশংকা রদয়দে এমন দকান দলাকদক দেখদল” দকান নীভিমালা কাদর্
লাগাদনা দ দি পাদর?





সিায়িা করার বাধযবাধকিা বলদি ভক বু াদব:
o

উদ্ধার পাবার অনুরূপ অভধকার;উদ্ধার পাবার অনুরূপ দকান অভধকার;

o

সািা য পাবার অনুরূপ দকান বাধযবাধকিা?

দিনুভিয়ান র্ািার্টি ভে সরকাভর গদবষণায় বযবহৃি দকান র্ািার্ িদিা িািদল ভক বাধযবাধকিার
দকানরূপ পভরবিজ ন িদব?
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দৃিেনববরণী 1D (20 নমনিট)

ইউর্টানপয়া াওয়ার পর্থ ব্রার্ভালোন্ড (মািনেত্র ক্ষথর্ক অর্িক দূর্র অবত্তস্থত একটি ক্ষদি) এর একটি
বনণক জাোজ ট্রান্সনভয়াি জলসীমায় একটি ডু বন্ত জাোজ ক্ষথর্ক 150 জি ট্রান্সনভয়াি অনভবাসীর্ক
উদ্ধার কর্র ৷ অনভবাসীরা তখি হুমনকপ্রদাি মূলক আেরর্ণ ত্তলপ্ত েয় এবং মাস্টারর্ক তার্দর
ক্ষভিুনভয়ায় নির্য় াওয়ার নির্দে ি ক্ষদয় ার্ত তারা ক্ষসখার্ি আশ্রয় োইর্ত পার্র। RCC অোর্লিসনভল
তার্দর ক্ষলানরলোর্ন্ড নির্য় াওয়ার জিে মাস্টারর্ক পরামিে ক্ষদয়।



উদ্ধারকৃিদের কাদে একটি দবসরকাভর র্ািাদর্র ঠিক কদিাখাভন োয়বদ্ধিা রদয়দে, ভে থাদক?
কখন এবং কীিাদব দসই বাধযবাধকিা দশষ িয় ( ভে রাষ্ট্রগুদলা সিদ াভগিা না কদর)?



ট্রািভিয়ান কূটননভিক বা কনসুযলার কিৃজ পদক্ষর ভক িাদের নাগভরকগন র্ভড়ি এরূপ পভরজস্থভির
ভবষদয় অবভিি িবার অভধকার রদয়দে?
করবার ভবষদয় বাধযবাধকিা রদয়দে?



ভে িাই িয়, দস দক্ষদে দকান পদক্ষর িাদেরদক অবভিি

ভে অভিবাসীরা দলাভরলযাদন্ড অবিরণ করার পদর আশ্রয় োভব করদি অস্বীকৃভি জ্ঞাপন কদর িদব
ট্রািভিয়ান কনসুযলার কিৃজ পক্ষদক অবভিি করার ভবষদয় বাধযবাধকিার দক্ষদে ভক দকানরূপ
পভরবিজ ন আসদব?
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দৃিেনববরণী 1E (20 নমনিট)
একটি ক্ষবসরকানর জাোজ ট্রান্সানভয়া ক্ষথর্ক ইউর্টানপয়ার উর্ের্িে াত্রা কর্র। ইউর্টানপয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত
জলসীমার বাইর্র নকন্তু তার্দর SRR-এ ক্ষপ ৌঁছার্িার পর্র, 50 জি আশ্রয়-প্রাথী গাদাগানদ কর্র একটি
ইিফ্ল্োর্টবল লাইি র্ ািট (ক্ষভলা) এ উর্ে পর়্ে এবং সংনিষ্ট জাোজটির কোর্েি জজে টাউি RCCক্ষত একটি নবপদ সংর্কত পাোয়। ইউর্টানপয়াি এবং ক্ষভিুনভয়াি এর ক্ষবসরকানর বানণত্তজেক জাোজ
উভয়ই ঘটিার আর্িপার্ি রর্য়র্ছ এবং উভয়ই উদ্ধার অনভ াি পনরোলিা করর্ত সেম। জজে টাউি
RCC ক্ষভিুনভয়াি-পতাকাবােী ক্ষবসরকানর জাোর্জর সার্থ ক্ষ াগার্ াগ কর্র এবং এটির্ক এসএআর
(অিুসন্ধাি ও উদ্ধার) োলার্িার নির্দে ি ক্ষদয়।



পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাষ্ট্র বযিীি একটি দেশ ভক একটি এসএআর অপাদরশদনর দপ্রক্ষাপদট দকান
দবসরকাভর র্ািার্দক অবশযপালনীয় ভনদেজ শনা র্াভর করদি পাদর?



ভকদসর ভিজত্তদি একটি দবসরকাভর র্ািার্ দকান অনুসন্ধান এবং উদ্ধার অভি ান সংভিষ্ট দপ্রক্ষাপদট
একটি আরভসভস এর অনুদরাধ অগ্রািয করদি পাদর?



আন্তর্জ াভিক আইদনর িাষয ও দিিনার সাদথ সামঞ্জসযপূণজ দকান উদ্ধার কা জক্রদমর সূেপাি ঘটাদনার
সুভনভেজ ষ্ট উদেশয ভনদয় অভিবাসীরা খন ভনদর্দেরদক ভবপদে দিদল িখন এমন পভরজস্থভি প্রভিদরাধ
করার র্নয ভক রাষ্ট্রসমূদির কাদে আইনানুগ দকান পন্থা আদে?
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ভনরাপে র্ায়গায় স্থানান্তর
দৃিেনববরণী 1A (20 নমনিট)
একটি ট্রান্সনভয়াি প্রাইর্ভট জাোজ RCC অোর্লিসনভল দ্বারা অবনেত েয় ক্ষ এটি গভীর সমুর্ি
দুদেিাগ্রস্ত একটি মাছ িরার ক্ষি কার কাছাকানছ অবস্থাি করর্ছ। ক্ষবসরকানর জাোজটি 10 জি
ট্রান্সনভয়াি আশ্রয়প্রাথী সে ক্রু এবং াত্রীর্দর উদ্ধার কর্র। RCC অোর্লিসনভর্ল সিল উদ্ধার্রর
নবের্য় নরর্পাটে করার পর, সংনিষ্ট জাোজটির কোর্েি উদ্ধারকৃত াত্রীর্দর িামার্িার জিে অিুমনত
প্রদার্ির অিুর্রাি কর্রি। প্রথর্ম ক্ষভিুনভয়া এবং পরবনতে র্ত ক্ষলানরলোন্ড এবং ইউর্টানপয়া উক্ত অিুর্রাি
প্রতোখোি কর্র। ইউর্টানপয়া ক্ষবসরকানর জাোজটির্ক জািায় ক্ষ তারা অনভবাসী ক্ষোরাোলার্ির জিে
উক্ত জাোর্জর নবরুর্দ্ধ মামলা করর্ব নদ এটি তার রাষ্ট্রায়ত্ত জলসীমায় প্রর্বি কর্র।



উপকূলী রাষ্ট্রগুদলা সি াদের এসআরআর-এ একটি র্ািার্ উদ্ধার করা িদয়দে, িাদের ভক
অবিরদণর অনুমভি দেওয়ার আইভন বাধযবাধকিা আদে? মানভবক কারদণ উক্ত র্ািার্টি ভে
অবিরণ করার দিষ্টা কদর, দস দক্ষদে ভকদসর ভিজত্তদি িারা উক্ত র্ািার্টির িীদর অবিরদণর
আদবেন অগ্রািয করদি পাদর?



ধরা াক ভিনটি রাষ্ট্রই প্রিযাখযান কদরদে, দস দক্ষদে ভনরাপে স্থানান্তদরর র্নয দকান পদক্ষর সবদি
দবভশ োয়োভয়ত্ব রদয়দেীবং দসটা ভকদসর ভিজত্তদি?



উদ্ধারকারী র্ািাদর্র ভক আশ্রয় প্রাথজ নার র্নয বলপ্রদয়াদগর ভিজত্তদি বেদর প্রদবদশর অভধকার
রদয়দে?
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দৃিেনববরণী 1B (20 নমনিট)
একটি দোট ভবদেশী পত্াকাবাহী র্াহাদর্র মাস্টার দলাভরলযাদন্ডর SRR-এ 50 ট্রান্সাাভিয়ান
অভিবাসীদক উদ্ধার কদরদে। [অভত্ভরি াত্রীদের থাকার র্নয র্াহার্টি প জাপ্তিাদব সজ্জিত্ নয়।]
দলাভরলযান্ড 1951 সাদলর শরোথী কনদিনশন বা গুরুেপূেজ দকান মানবাভধ্কার িু লিদত্ স্বাক্ষরকারী
দকাদনা দেশ নয়। এটি অভনয়ভমত্ অভিবাসীদের র্নয বাধ্যত্ামূলক আটদকর নীভত্ প্রদয়াগ করার র্নয
পভরভিত্, এবং এটি আটককৃত অনভবাসীর্দর মুলি ভেদত্ এবং দেদশ দফরত্ পাঠাদত্ র্ভরমানা এবং
পভরবহন খরি আোয় কদর।



দলাভরলযান্ডদক ভক ‘ভনরাপে স্থানান্তর’ এর র্ায়গা ভিদসদব ভবদবিনা করা দ দি পাদর? দকান প্রজক্রয়ার
মাধযদম (মানেে?) ভনরাপে স্থান ভনধজারণ করা উভিি?



ভে ধদর দনয়া িয় দ 50 র্ন অভিবাসীর মদধয দকউ দকউ রদয়দে ারা 18 বেদরর কম বয়সী, দস
দক্ষদে সংভিষ্ট পিাকাবািী উদ্ধারকারী র্ািাদর্র ভনবন্ধনকারী রাষ্ট্র ভক িার 'সন্তাদনর সদবজাত্তম স্বাথজ '
রক্ষার বাধযবাধকিা লঙ্ঘন করদব ভে র্ািার্টিদক দলাভরলযাদন্ড অবিরণ করদি িয়?



দ খাদন ভনকটিম বেদর অবিরণ সম্ভব নয়, দস দক্ষদে ভনরাপে স্থানান্তদরর োয়োভয়ত্ব দকান রাদষ্ট্রর
উপর বিজ ায়?
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দৃিেনববরণী 1C (20 নমনিট)
একটি দবসরকাভর ইউদটাভপয়ান-পত্াকাবাহী র্াহার্ ইউদটাভপয়ান SRR-এ 100 অভিবাসীদক উদ্ধার
কদরদে। র্র্জ টাউন RCC ত্ার RSD টিমদক র্াহাদর্ থাকা দলাকদের অবস্থা মূলযায়ন করদত্ পাঠায়।



একটি উদ্ধারকারী র্ািার্ ভক 'ভনরাপে র্ায়গা' িদি পাদর? ভে দকান রাষ্ট্র অবিরণ করার অনুমভি
না দেয়, অথবা অভনভেজ ষ্টকাদলর র্নয আটদক রাখা িদব এই শদিজ অনুমভি প্রোন কদর? এই ধরদনর
আটদকর র্নয দকান রাষ্ট্রদক োয়ী করা উভিি? দকান প্রভিষ্ঠান িারা?



উদ্ধারকারী র্ািাদর্ অবস্থান কালীন সমদয় ভক আশ্রয় প্রাথজ না সংভিষ্ট কা জক্রম পভরিালনা করা দ দি
পাদর? নযা যিা এবং েক্ষিার মান পূরণ করার র্নয একটি আরএসভড প্রজক্রয়ার র্নয দকান
শিজ গুজলর প্রদয়ার্ন িদব?
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সের্ ানগতা
দৃিেনববরণী 1 (20 নমনিট)
ইউদটাভপয়া এবং দিনুভিয়ার একটি ভিপালক্ষক িু লি রদয়দে াদত্ বলা হদয়দে দ আশ্রয়প্রাথীরা ভে
দিনুভিয়া ভেদয় অভত্ক্রমে কদর ত্দব ত্ারা ইউদটাভপয়াদত্ আশ্রয় োভব করদত্ পারদব না, কারে ত্ারা
দিনুভিয়াদত্ আশ্রয় োভব করদত্ পাদর।



ভকদসর ভিজত্তদি, ভে থাদক, ভমশ্র সামুভদ্রক অভিবাসন ভবষদয় রাষ্ট্রগুজলর মদধয অনানুষ্ঠাভনক িু জক্ত
এবং বযবস্থা আন্তর্জ াভিক আইন লঙ্ঘন করদি পাদর?
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দৃিেনববরণী 2 (20 নমনিট)

ইউদটাভপয়া মানব পািার এবং অভিবাসীদের দিারািালান প্রভত্দরাদধ্ ট্রান্সাভিয়ার সক্ষমত্া বৃভদ্ধদত্
ত্াদের টহল দনৌকা, নর্রোভর সরঞ্জাম এবং প্রভশক্ষে প্রোদনর বযপাদর দবশ উৎসাহী িূ ভমকা পালন
কদর।



আন্তর্জ াভিক আইন অনুসাদর ট্রািাভিয়া এই সম্পেগুজল বযবিার কদর ভকনা িা ভনম্মিি করার র্নয
ইউদটাভপয়ার ভক দকাদনা বাধযবাধকিা রদয়দে?



ভে ট্রািাভিয়া এই ভবভনদয়াগটি আন্তর্জ াভিক আইন লঙ্ঘন করদি বযবিার কদর, দস দক্ষদে ভক
ইউদটাভপয়াদক োয়ী করা

াদব (দ মন

কা জক্রম?)
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নন-ভরিাউলদমন্ট

এর নীভি লঙ্ঘন কদর পুশ-বযাক

অিুর্েদ 2: সমুর্ি অনভবাসীর্দর সুরোর আন্তজে ানতক
বািেবািকতা পূরর্ণ বাস্তব েোর্লঞ্জ সম্পনকেত প্রর্ের উত্তর

বািা / নির্েিাজ্ঞা
প্রে

উত্তর
রাষ্ট্রািীি সমুিসীমা

ভে অভিবাসী এবং আশ্রয়প্রাথী দবা াই

এটি একটি তেনদজ াষ অভিক্রমণকেি ঘর্ো

া িাজন্ত,

র্ািার্টি রাষ্ট্রায়ত্ত র্লসীমা ভেদয় ায়, এটি ভক

সুিৃঙ্খল এবং তেিাপত্তাি র্েয েতিকি েে।

ভনদেজ াষ অভিক্রমণ? নাভক এটা শাজন্ত, সুশৃঙ্খল ও

িাছাড়া, োেুনষি আশ্রে চাওোি অতধ্কাি আনছ।

ভনরাপত্তার র্নয ক্ষভিকর? (UNCLOS, আটিজদকল
19)

ক খানে র্াহার্টিনক একটি কচািাচালােকািী
র্াহার্ তহসানব তচতিি কিা হে, াি অথজ
আঞ্চজলক সেুনদ্র একটি অপিাধ্ সংঘটিি হনে,
কসখানে স্মাগজলং অি োইেযন্টস কপ্রানর্াকল
কা জকি হনি পানি াUNCLOS এি 27
অেুনেদনক কা জকি কিনি পানি, এবং ক খানে
সংতিষ্ট অপিাধ্ (নচািাচালাে) এবং এবং
উপকূলীে িাষ্ট্রটিি েনধ্য একটি সংন াগ প্রতিষ্ঠা
কিা ক নি পানি
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প্রে

উত্তর
সংলগ্ন অঞ্চল

ভে অভিবাসী এবং আশ্রয়প্রাথী দবা াই একটি

িাষ্ট্রােত্ত র্লসীোে অতভবাসে আইে সহ অেযােয

র্ািার্ সংলগ্ন অঞ্চদলর মধয ভেদয় ায়, িািদল

আইনেি লঙ্ঘে প্রতিনিাধ্ কিাি র্েয প্রনোর্েীে

UNCLOS-এর আওিায় কী বযবস্থা দনওয়া দ দি
পাদর?

কা জকিী তেেন্ত্রণ আনিানপি র্েয 33 অেুনেনদি

(UNCLOS, আটিজদকল 33)

অধ্ীনে বযবিা কেওো ক নি পানি, িনব িিজ থানক
ক র্াহার্টি া কিনছ িাি সানথ উপকূলীে
িানষ্ট্রি ককােরূপ সংন াগ আনছ তকো।

তদ

র্াহার্টি একটি কচািাচালােকািী র্াহার্ হে িনব
উপকূলীে িাষ্ট্র সংতিষ্ট পিাকাবাহী তেবতন্ধি
িানষ্ট্রি কাছ কথনক অেুনোদে পাওোি পনিই
তেনষধ্াজ্ঞা তদনি পানি। তদ কচািাচালােকািী
র্াহার্টি অতেবতন্ধি (পিাকাতবহীে) হে, িাহনল
র্াহার্টিনি আনিাহণসহ িদন্ত কিা ক নি পানি,
িনব উপকূলীে িানষ্ট্রি র্েয এটি কিাি ককানো
বাধ্যবাধ্কিা কেই।

একটি ভমশ্র অভিবাসী র্ািার্ সংলগ্ন অঞ্চদল

সংলগ্ন অঞ্চনল প্রনবি িাষ্ট্রনক িাি আইে প্রনোগ

প্রদবশ করা ভক UNCLOS এর 33 ধারার অধীদন
অভিবাসন আইন লঙ্ঘন কদর?

কিাি েেিা কদে। াই কহাক, এই কপ্রোপনর্,
িিণাথী কেনভেিনেি 31 অেুনেনদ উনিখ কিা
হনেনছ ক আশ্রে চাওোি উনেনিয অনবধ্
প্রনবিনক অপিাধ্েূলক কেজকান্ড তহনসনব তবনবচো
কিা উতচি েে

অভিবাসন আইদনর লঙ্ঘন প্রভিদরাদধ

দগ্রপ্তার সি দ দকানও পেদক্ষপ, ার মাধযদম

'প্রর্য়াজিীয় নিয়ন্ত্রণ আর্রাপ' করার র্নয কী
করা দ দি পাদর এবং কী করা াদব না?

'কা জকর ভনয়ন্ত্রণ' আদরাপ করা িদব এবং দসই
কা জকরী ভনয়ন্ত্রদণর আওিায় থাকা বযজক্তদের
অভধকার রক্ষা, সিান প্রেশজ ন এবং সুরক্ষা প্রোদনর
সম্পূণজ বাধযবাধকিা িদল আসদব। অভধকন্তু, ননভরিাউলদমন্ট এর মূলনীভি অনু ায়ী উক্ত
দলাকর্নদেরদক এমন একটি অঞ্চদল দিরি
পাঠাদনা াদব না দ খাদন িারা

ু ভকর মদধয

থাকদব। এটি দবভশরিাগ দক্ষদে 'পুশ-বযাক'
প্রভিদরাধ করদব।
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প্রে

উত্তর
গভীর সমুি

ভকদসর ভিজত্তদি, ভে থাদক, একটি রাষ্ট্র গিীর

একটি রাষ্ট্র একিরিািাদব গিীর সমুদদ্র িার

সমুদদ্র িার সামুভদ্রক প্রদয়াদগর এখভিয়ার প্রসাভরি
করদি পাদর?

এখভিয়ার প্রসাভরি করদি পাদর না। িু জক্তর
আইদনর উপর ভিদয়না সদিলদনর 27 অনুদেে
রার্যগুজলদক একটি িু জক্ত সম্পােদন বযথজ িার
নযা যিা দেওয়ার র্নয িার দেশীয় আইনদক
উত্থাপন করদি ভনদষধ কদর। রার্যগুজল অনয
রাদর্যর সাদথ একটি ভিপাজক্ষক িু জক্ত কদর িাদের
সামুভদ্রক প্রদয়াদগর এখভিয়ার প্রসাভরি করদি
পাদর।

গিীর সমুদদ্র এখভিয়ার প্রদয়াদগর দক্ষদে রাষ্ট্রগুজল

গিীর সমুদদ্র, পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাষ্ট্র ভকেু

কী করদি পাদর এবং কী করদি পাদর না িা কী
আন্তর্জ াভিক আইনগুজল ভনয়ন্ত্রণ কদর?

বযভিক্রম (দ মন র্লেসুযিা এবং অননুদমাভেি
সম্প্রিার) সি িার পিাকা ওড়াদনা র্ািার্গুজলর
উপর একদিটিয়া এখভিয়ার প্রদয়াগ কদর। একটি
রাষ্ট্র গিীর সমুদদ্র িার ভনর্স্ব র্ািাদর্র উপর
এখভিয়ার প্রদয়াগ করদি পাদর। র্ািাদর্র উপর
প্রদয়াদগর এখভিয়ার প্রদয়াগ করার র্নয অনযানয
রাদষ্ট্রর দক্ষদে পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাদষ্ট্রর
অনুদমােন প্রদয়ার্ন িয়।

কী প্রাসজঙ্গকিা, ভে দকান বযবস্থা দনওয়া দ দি

অভিবাসন ইসুযদি শজক্তর বযবিার কা জকর িয় না।

পাদর িা ভনধজারদণ বল প্রদয়াদগর নীভি এবং/অথবা
ভন ুজক্তর ভবভধগুজলর দকানটি থাদক?

র্ভড়ি থাকার ভনয়মগুজল অিযন্ত অিযন্তরীণ, এবং
গৃিীি দ দকাদনা পেদক্ষপ মানবাভধকার আইন সি
আন্তর্জ াভিক আইদনর সাদথ প্রদয়ার্নীয় এবং
আনুপাভিক সাদপদক্ষ িদব।

অনভবাসি প্রতোিীর্দর পাোর
দিারািালান প্রদটাকদলর অনুদেে 8 অনুসাদর

দিারািালান প্রদটাকল অভিভরক্ত ক্ষমিা প্রোন কদর

পিাকাভবিীন দিারািালাদন ভনদয়াজর্ি র্ািাদর্র

না, িদব দেশীয় আইন অনু ায়ী বযবস্থা দনওয়ার

ভবরুদদ্ধ কী 'উপ ুক্ত বযবস্থা' দনওয়া দ দি পাদর?

অভধকার দেয়। িেনুসাদর, অভিবাসীদের
দিারািালান সংক্রান্ত প্রাসজঙ্গক দিৌর্োভর আইন
অনুসাদর উপ ুক্ত বযবস্থা ভনধজারণ করা িদব এবং
এদি দবাভডজ ং, িেন্ত এবং ভবিার অন্তিুজ ক্ত থাকদি
পাদর
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প্রে

উত্তর
মািব পাোর

একটি দিারািালাদন ভনদয়াজর্ি র্ািাদর্র
দক্ষদে কী পেদক্ষপ দনওয়া দ দি পাদর/ া
অবশযই পািাদরর ভশকার বযজক্তদের দবাদডজ
ভনম্মিি কদরদে?

ট্রযাজিভকং দপ্রাদটাকল রাষ্ট্রগুদলাদক দকানও এখভিয়ার
দেয় না বা পেদক্ষপ দনওয়ার দকানও ভিজত্ত দেয় না।
অিএব, প্রিজলি িিজ া অনু ায়ী:


অনয কারদণ বাধা প্রোন করা দ দি পাদর এবং
িলশ্রুভিদি পািাদরর র্নয একটি িেন্ত কা জক্রম
পরবিীদি পভরিালনা করা দ দি পাদর।
ইউএনভসলওস-এর 99 অনুদেদে রাষ্ট্রগুদলাদক
িাদের পিাকাবািী র্ািাদর্ োস পভরবিন
প্রভিদরাদধর র্নয ভনদেজ শনা দেয়া িদয়দে , িদব
এটি প্রভিজষ্ঠি করা কঠিন িদি পাদর দ োসদত্বর
উদেদশয পািার করা িদে; এবং োসপ্রথা আদেৌ
রদয়দে ভকনা দসটা প্রভিষ্ঠা করাই দ খাদন খুব
কঠিন। ।



আদরকটি ভবকল্প িদি পাদর র্ািার্টি পভরেশজ ন
এবং এদি আদরািদণর অভধকার প্রদয়াগ করা
(UNCLOS এর 110 ধারার অধীদন ভনভেজ ষ্ট
ভিজত্তদি) এবং ভে র্ািাদর্ থাকা বযজক্তগণ
ভবপদে পদড়, িাদের উদ্ধার করার র্নয বযবস্থা
দনওয়া দ দি পাদর। উদিখদ াগযিাদব, খন
একটি র্ািাদর্র উপর কা জকর ভনয়ন্ত্রণ প্রদয়াগ
করা িয়, িখন র্ািাদর্ থাকা বযজক্তদের
মানবাভধকার রক্ষার বাধযবাধকিা শুরু িয়।

ক্রীতদাসত্ব
ক্রীিোস শ্রম বযবিার কদর এমন একটি মাে
ধরার র্ািাদর্র ভবরুদদ্ধ কী বযবস্থা দনওয়া
দ দি পাদর/অবশযই?

ক্রীিোস শ্রদমর বযবিার UNCLOS এর 99 অনুদেদের
লঙ্ঘন গঠন করদব এবং একটি রাষ্ট্রদক
ইউএনভসএলওএস এর 110(1)(b) অনুদেদের অধীদন
পভরেশজ ন এবং দবাদডজ র অভধকার প্রদয়াগ সি পেদক্ষপ
ভনদি িদব। দর্ারপূবজক শ্রম বা পািাদরর দক্ষদে এটি সিয
নয়।
প্রাথভমকিাদব ভেও, পিাকাবািী ভনবভন্ধর রাষ্ট্রই িার
পিাকাবািী র্ািার্গুজলদি োসত্ব প্রভিদরাদধর র্নয
োয়োভয়ত্ব বিন কদর এবং এটি করদি বযথজ িার র্নয দসই
রাষ্ট্রদকই োয়ী করা উভিি। বাস্তদব, োসদত্বর ভবরুদদ্ধ
বযবস্থা দনওয়ার র্নয দকানও সুস্পষ্ট আইভন বাধযবাধকিা
দনই, িদব কূটননভিক বাধযবাধকিা রদয়দে। সমুদদ্র
োসদত্বর ভবরুদদ্ধ বযবস্থা দনওয়ার র্নয আন্তর্জ াভিক
অপরাধমূলক এখভিয়াদরর িূ ভমকা এখনও পরীক্ষা করা
িয়ভন।
রাষ্ট্রগুদলা এখনও প জন্ত গিীর সমুদদ্র মানুষদের রক্ষা
করার র্নয িাদের প্রদয়াগকারী ক্ষমিা প্রসাভরি করদি
আগ্রিী নয় বদল প্রমাভণি িদয়দে।
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অিুসন্ধাি ও উদ্ধার
প্রে

উত্তর
সমন্বয় ও সের্ ানগতা করার দানয়ত্ব

ভে একটি দরসভকউ দকাঅভডজ দনশন দসন্টার

প্রথাগি আইদনর অধীদন উদ্ধার কার্ িালাদনার

(RCC) অনয রাদর্যর RCC-দক সািা য করার র্নয

র্নয সমস্ত র্ািাদর্র োভয়ত্ব রদয়দে। িারা এটি

ডাদক, িািদল সিায়িা করার বাধযবাধকিা
দকাথায়?

করার র্নয পৃথকিাদব োয়ী, এবং এটি করদি
সিদ াভগিা করার র্নয োয়ী।

SAR অনয রাদষ্ট্রর SRR-এর মদধয থাকদল

SRR দ টি প্রথদম েুেজশায় র্ািাদর্র ভবষদয় সদিিন

আন্তর্জ াভিক আইদনর অধীদন েুেজশার পভরজস্থভি

িয় দস SAR-এর সমন্বদয়র োভয়ত্ব বর্ায় রাদখ

সম্পদকজ সদিিন একটি রাষ্ট্র ভক োভয়ত্ব দথদক মুজক্ত

িক্ষণ না অনয এসআরআর ভনম্মিি কদর দ এটি

পায়?

সমন্বদয়র োভয়ত্ব ভনদে।

সংভিষ্ট এসএআর কিৃজ পক্ষ োভয়ত্ব না ভনদল

একটি রাষ্ট্র িার োভয়ত্ব পালদন থা থ অধযবসায়

উদ্ধাদরর সমন্বদয়র োভয়ত্ব কার িদব?

প্রদয়াদগ বযথজ িা, অনয রাষ্ট্রগুজলদক িাদের োয়বদ্ধিা
দথদক মুজক্ত দেয় না েুেজশার পভরজস্থভি দমাকাদবলা
করার র্নয।

উদ্ধাদর বযথজ িার র্বাবভেভিিা কীিাদব দর্ারোর
করা ায়?

কূটননভিক িযাদনলগুজল উদ্ধার করদি বযথজ িার
সমাধান করদি ভন ুক্ত িদি পাদর। উদ্ধাদর বযথজ িার
র্নয সংভিষ্ট পক্ষদের োয়ী করার র্নয স্থানীয়
দিৌর্োভর আইনও কা জকর িদি পাদর।

‘দুদেিাগ্রস্ত’' পনরত্তস্থনতর্ত সা়ো ক্ষদওয়ার দানয়ত্ব
দকান একটি পভরজস্থভি বাধা প্রোন করবার মদিা
নাভক উদ্ধার কা জক্রম পভরিালনা করবার মদিা

েুেজশাগ্রস্ত পভরজস্থভি বলদি দকবল ভবপদে পভিি
দকান র্ল ানদকই বু ায় না, বরং িাদি

দসটা ভনণজ দয়র এখভিয়ার কার আদে এবং ভকদসর

আদরািণকারী দলাকর্নদেরদকও বু ায়। ভেও

ভিজত্তদি িা করা াদব?

আন্তর্জ াভিক আইদনর আওিায় এটা সম্পূণজরূদপ
পভরষ্কার নয় দ দকান পভরজস্থভি েুেজশাগ্রস্ত ভকনা িা
ভনধজারণ করার এখভিয়ার কার আদে। িদব
পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাদষ্ট্রর সাবজদিৌমদত্বর মূলনীভি
অনু ায়ী এ সংভিষ্ট োয়োভয়ত্ব েুেজশাগ্রস্ত র্ািাদর্র
কযাদেদনর উপর বিজ াদব।
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প্রে

উত্তর

দুদেিাগ্রস্ত পনরত্তস্থনতর্ত সা়ো ক্ষদওয়ার দানয়ত্ব (েলর্ব)
দকান র্ািাদর্ আদরাভিি ােীগণ স্পষ্টি
েুেজশাগ্রস্ত মদন িদল দস দক্ষদে র্ািাদর্র কযাদেন
কিৃজ ক সািাদ যর প্রস্তাব প্রিযাখযান করবার পরও
ভকদসর ভিজত্তদি, দকান ভিজত্ত আদেৌ দথদক থাকদল,
উদ্ধার কা জক্রম পভরিালনা করা ায়?

এ সংভিষ্ট ভবষদয় মিদিে আদে। ভে র্ািার্টি
ক্রীিোসদের পভরবিন কদর িদব প্রিজলি আইদনর
আওিায় বযবস্থা দনওয়ার সুদ াগরদয়দে। অনযথায়,
বযবস্থা দনওয়ার র্নয দকান সুস্পষ্ট ভিজত্ত দনই। েুটি
পন্থা এদক্ষদে প্রদ ার্য িদি পাদর:


ভে সংভিষ্ট র্ািার্টি দকান রাদষ্ট্র ভনবভন্ধি
পিাকাবািী র্ািার্ িয় , িদব দস দক্ষদে
একটি ুজক্ত িদল আদস দ গিীর সমুদদ্র
পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাদষ্ট্রর একদিটিয়া
এখভিয়ার প্রদ ার্য িদব। এবং এই দক্ষদে
উক্ত র্ািার্টিদি দকান ভশশুর
অভধকাদরর অপবযবিার িদে বদল র্ানা
দগদলও (উোিরণস্বরূপ), দস র্ািাদর্র
কযাদেন বা সংভিষ্ট পিাকাবািী ভনবভন্ধি
রাদষ্ট্রর অনুদমােন বযিীি িাদি আদরািণ
করার দকান এখভিয়ার থাকদব না। এই
দক্ষদে, পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাদষ্ট্রর
একদিটিয়া এখভিয়ার প্রদ ার্য।



ভবকল্পিাদব, এমন একটি ুজক্ত রদয়দে দ
দকান একটি রাষ্ট্র এই ধরদনর পভরজস্থভিদি
িস্তদক্ষপ করার ভসদ্ধান্ত ভনদল সমুদদ্র
র্ীবন বািাদনার বাধযবাধকিাদক
পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাদষ্ট্রর সাবজদিৌমদত্বর
মূলনীভি লঙ্ঘদনর অভিদ াদগর ভবরুদদ্ধ
ঢাল ভিদসদব বযবিার করদি পারদব।

ক্ষবসরকানর জাোর্জর বািেবািকতা
সমুদদ্র উদ্ধারকৃি অভিবাসীদের র্নয একটি
দবসরকাভর র্ািাদর্র বাধযবাধকিার পভরমাণ
কি এবং দসই বাধযবাধকিাগুজল কখন দশষ িয়?

উদ্ধারকৃি বযজক্তদের ভনরাপে স্থাদন নামাদনার র্নয
একটি রাষ্ট্রীয় র্ািাদর্র মদিা একটি দবসরকাভর
র্ািাদর্র মাোদরর একই রকম োয় োভয়ত্ব
রদয়দে।

পিাকাবািী ভনবভন্ধি রাষ্ট্র বযিীি অনয দকান দেশ
ভক এসএআর অপাদরশদনর দপ্রক্ষাপদট একটি
দবসরকাভর র্ািাদর্ অবশযপালনীয় ভনদেজ শনা
র্াভর করদি পাদর?

শুধ্ুোে পিাকাবাহী তেবতন্ধি িাষ্ট্র বাধ্যিােূলক
তেনদজ িো র্াতি কিনি পানি।

ভকদসর ভিজত্তদি একটি দবসরকাভর র্ািার্ দকান
অনুসন্ধান এবং উদ্ধার এর দপ্রক্ষাপদট একটি
আরভসভস এর অনুদরাধ দমদন িলদি অস্বীকার
করদি পাদর?

সেন্বে কিাি দাতেনত্বি পতিনপ্রজেনি কবসিকাতি
র্াহার্নক তেনদজ ি র্াতি কিা ক নি পানি; এগুজল
বাধ্যিােূলক তেনদজ ি েে; SAR িানর্যি এখতিোি
বাড়ানোি উপাে েে।
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রার্ষ্ট্রর অনিকার ও বািেবািকতা

উপকূলীয় রাষ্ট্রগুদলা সি, াদের SRR-এ উদ্ধার
করা িয় িাদের ভক অবিরদণর অনুমভি দেওয়ার
আইভন বাধযবাধকিা রদয়দে? ভক কারদণ অবিরণ
প্রিযাখযান করা দ দি পাদর?

আন্তর্জ াতিক আইনে অবিিনণি অেুেতি কদওোি
ককানো বাধ্যবাধ্কিা কেই।
উদ্ধািকৃি বযজক্তনদি অবিযই তেকর্িে বেনি
োেনি হনব া একটি 'তেিাপদ িাে'।
এসআিআি-এি র্েয দাতেত্বপ্রাপ্ত িাষ্ট্র তেিাপদ
র্ােগা খুেঁনর্ কবি কিাি র্েযও দােদাতেত্ব বহে
কনি। এটি কভৌনগাজলকভানব সবনচনে কানছি বেি
হনি পানি বা এটি হনি পানি পিবিী ককাে থাোি
র্ােগা ক খানে কপৌৌঁছনি তদক পতিবিজ নেি কিেে
ককাে প্রনোর্ে পনড় ো।
বাস্তনব, ক খানে িাষ্ট্রগুনলা অবিিণ প্রিযাখযাে
কনিনছ িািা দৃঢ়িাি সানথ বনলনছ ক িািা দুদজিাি
পতিজিতি কোনি নথষ্ট সহােিা (ন েে খাদয এবং
র্ল) প্রদাে কনি িানদি দাতেত্ব পালে কনিনছ।
িাষ্ট্রগুনলা ুজক্ত তদনেনছ ক অবিিণ
অজিতিিীলিা এবং তবিৃঙ্খলা সৃষ্টি কিনি পানি
এবং একটি প্রতিবন্ধক তহসানব অবিিণ প্রিযাখযাে
কিা হনেনছ।।
খে িাষ্ট্রগুনলা অবিিণ প্রিযাখযাে কনি িখে
ককাে িানষ্ট্রি উপি দােদাতেত্ব বিজ ানব কস বযপানি
আইনে স্পষ্ট কনি তকছু বলা কেই। ৷ বাস্ততবক অনথজ ,
সোধ্াে প্রােিই আইতে উপানেি পতিবনিজ
িার্নেতিক োধ্যে কথনকই পাওো াে।

উদ্ধারকারী র্ািাদর্র ভক বল প্রদয়াদগর ভিজত্তদি
আশ্রয় দনওয়ার র্নয বেদর প্রদবদশর অভধকার
আদে?

কিাসজ কেনর্উি হল একটি প্রনোর্েীে অবিা া
োেুনষি তেেন্ত্রনণি বাইনি এবং া অেযােনক বাধ্া
কদে।

দ খাদন ভনকটিম বেদর অবিরণ সম্ভব নয়,
দসখাদন অবিরদণর স্থান কীিাদব ভনধজারণ করা
উভিি?

অবিিনণি অেুেতি কদওোি র্েয তেিাপদ িাে
খুেঁনর্ কবি কিাি র্েয RCC দােী।
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উত্তর
‘নিরাপদ স্থাি’

দ দেশ 1951 শরণাথী কনদিনশন বা প্রধান

দ দেদশ কা জকরী আশ্রয় বযবস্থা দনই এবং ারা

মানবাভধকার িু জক্তর দকাদনা পক্ষ নয় িাদক ভক

দমৌজলক মানবাভধকাদরর বাধযবাধকিাগুজল পূরণ

'ভনরাপে স্থান' ভিদসদব ভবদবিনা করা দ দি পাদর?

করদি পাদর না, দসই দেশগুদলাদক আশ্রয়প্রাথীর

দকান প্রজক্রয়া বা মানেে িারা 'ভনরাপে স্থান'

র্নয 'ভনরাপে র্ায়গা' ভিসাদব ভবদবিনা করা ায়

ভনধজারণ করা উভিি?

না

দকান পভরজস্থভিদি, ভে থাদক, িািদল একটি

আন্তর্জ াতিক আইনে একটি র্াহার্নক তেিাপদ

র্ািার্ একটি 'ভনরাপত্তার স্থান' িদি পাদর? ' ভে

িাে তহনসনব তবনবচো কিা হে ো। ক খানে

দকাদনা রার্য অবিরদণর অনুমভি না দেয়? ভে

অতভবাসীনদি পার্ািনে থাকনি বাধ্য কিা হে

এটিদক 'অভনভেজ ষ্টকাদলর র্নয আটক' ভিসাদব ধরা

কািণ অবিিণ প্রিযাখযাে কিা হে, এবং এটি

িয় িদব এই ধরদনর আটদকর র্নয দকান রাষ্ট্রদক
োয়ী করা উভিি? দকান প্রভিষ্ঠান িারা?

অতেতদজ ষ্টকানলি র্েয আর্ক থাকাি েনিা তবষনেও
পতিণি হনি পানি কািণ ক নহিু অবিিনণি
অেুেতি কদওোি র্েয ককােও িানষ্ট্রি আইেী ককাে
বাধ্যবাধ্কিা কেই, িাই ককাে িাষ্ট্রনক এি র্েয
দােী কিা ক নি পানি িা স্পষ্ট েে।

উদ্বাস্তু অবস্থা নিিোরণ পদ্ধনত
দকান পভরজস্থভিদি ভে দকাদনা একটি উদ্ধারকারী

কবতিিভাগ কেনে, একটি র্াহার্নক একটি

র্ািাদর্ আশ্রদয়র প্রজক্রয়া িালাদনা ায়?
ভরজিউজর্ েযাটাস ভডটারভমদনশন (RSD)

উপ ুক্ত িাে তহসানব তবনবচো কিা হনব ো ক খানে
উদ্বাস্তু অবিা তেধ্জািনণি প্রজক্রোটি চালানো হনব

প্রজক্রয়ার নযা যিা এবং েক্ষিার মান পূরদণর র্নয
দকান শিজ গুজল প্রদয়ার্নীয় িদব?

কািণ এটি থা থ প্রজক্রোি বাধ্যবাধ্কিাি সানথ
সােঞ্জসযপূণজ হনব ো, উদাহিণস্বরূপ, একটি
কেতিবাচক তসদ্ধানন্তি আতপল কিাি অেুেতি
কদওো সহ।

মািবানিকার নবর্বেিা
1951 সাদলর শরণাথী সদিলন বা ভশশু অভধকার

একটি কদি তেিাপদ ক সংকল্প কপ্রোপর্ তবনবচো

সনে সি দ দকানও প্রধান মানবাভধকার িু জক্তদি

কিনি হনব; একর্ে প্রাপ্তবেে পুরুনষি র্েয া

স্বাক্ষরকারী নয় এমন একটি দেদশ ভশশুদের

তেিাপদ, োিী ও তিশুনদি র্েয তেিাপদ োও হনি

নামাদনা িদল কীিাদব ভশশুর সদবজাত্তম স্বাথজ বর্ায়
রাখা ায়?

পানি। বযজক্তগি তভজত্তনি তসদ্ধান্ত তেনি হনব
(তহিতস)
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সের্ ানগতা
প্রে

উত্তর

আন্তজে ানতক আইর্ির উপর নদ্বপাত্তেক এবং আঞ্চত্তলক েু ত্তক্তর প্রভাব
ভকদসর ভিজত্তদি, ভে থাদক, ভমশ্র সামুভদ্রক

তদ্বপাজেক বা আঞ্চজলক চু জক্তি ককানো তকছু ই

অভিবাসদনর ভবষদয় রাষ্ট্রগুদলার মদধয

আন্তর্জ াতিক আইেনক বাতিল ও অকা জকি কিনি

অনানুষ্ঠাভনক িু জক্তগুজল আন্তর্জ াভিক আইন লঙ্ঘন

পানি ো। তেশ্র সােুতদ্রক আনোলনেি কপ্রোপনর্

করদি পাদর?

বযবহাতিক িনিজ , চু জক্তগুজল অ-পুেরুদ্ধাি েীতিনক
দুবজল কিনি পানি ো (ন খানে বযজক্তটি অপুেরুদ্ধানিি েীতি লঙ্ঘে কনি এেে র্ােগাে
িাোন্ততিি হওোি ঝুেঁতকনি িনেনছ) বা সেষ্টিগি
বতহষ্কানিি িনল ক চু জক্তগুজল আশ্রে চাওোি
সুন াগ অস্বীকাি কনি িা আন্তর্জ াতিক আইনেি
লঙ্ঘে হনি পানি।

প্র ুত্তক্তগত এবং অিোিে সোয়তা প্রদািকারী রাষ্ট্রগুত্তলর বািেবািকতা
একটি রাদষ্ট্রর ভক এটা ভনম্মিি করার োভয়ত্ব রদয়দে

সহােিা প্রদােকািী িানষ্ট্রি উপি ককাে ইতিবাচক

দ অনয দকান রাষ্ট্রদক সরবরাি করা িাদের

আইতে বাধ্যবাধ্কিা কেই ক িািা তেশ্চিি কিনব

সম্পেগুজল আন্তর্জ াভিক আইন অনুসাদর বযবিার

িানদি সিবিাহ কিা সম্পদগুনলা োেবাতধ্কাি

করা িদে? এরূপ দক্ষদে উক্ত আইন লঙ্ঘদনর

সংতিষ্ট আইে অেু ােী বযবহাি কিা হনে। অবিয,

োয়োভয়ত্ব কার উপর বিজ ায়?

এ কেনে , আইতে বাধ্যবাধ্কিা কদখা তদনি পানি
ক খানে েনে কিা হনি পানি ক উক্ত সহােিাকািী
িানষ্ট্রি র্াো উতচি তছল ক িানদি সহােিা
আন্তর্জ াতিক আইে লঙ্ঘে কিনি বযবহাি কিা
হনব। ; পাচাি প্রতিনিাধ্ সংক্রান্ত প্রতিেনণ
(আটিজনকল 16, স্মাগজলং অি োইেযান্টস
কপ্রানর্াকল) োেবাতধ্কাি প্রতিপালনেি তবষনে
আনলাকপাি কিবাি বাধ্যযবাধ্কিা উক্ত অস্বীকৃতি
জ্ঞাপনেি পথ রুদ্ধ কিনি পানি। োেবাতধ্কাি
প্রতিেনণি প্রতিিলে এবং এি তবধ্ানে
োেবিাবাদী তবষোতদি অন্তভুজ জক্ত এই দাতবনক
খেে কিাি র্েয নথষ্ট হনব ো।
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