
 

 الفصل السادس
 طرد األجانب

 مقدمة -ألف
ا اخلمسني (عام  -١٨٤ ) ١٩٩٨أحاطت اللجنة علماً يف دور

فيــــه، مــــن بــــني مجلــــة أمــــور، حــــدد بتقريــــر فريــــق التخطــــيط الــــذي 
األجانـــــب" ألغـــــراض إدراجـــــه يف برنـــــامج العمـــــل موضـــــوع "طـــــرد 

ـــا الثانيـــة )٣٠٦(الطويـــل األجـــل للجنـــة ، وهـــو مـــا مت الحقـــاً يف دور
. وأرفــق بتقريــر اللجنــة إىل اجلمعيــة )٣٠٧()٢٠٠٠ واخلمســني (عــام

العامـة عــن أعمــال تلــك الــدورة خمطـط مــوجز يصــف البنيــة العامــة 
. )٣٠٨(تهالــــيت ميكــــن أن يتخــــذها املوضــــوع والــــنهج املقــــرتح لدراســــ

 ٥٥/١٥٢من قرارها  ٨وأحاطت اجلمعية العامة علماً، يف الفقرة 
، بــــإدراج املوضـــــوع يف ٢٠٠٠ كــــانون األول/ديســـــمرب  ١٢املــــؤرخ 

 برنامج العمل الطويل األجل.
ـــــا السادســـــة واخلمســـــني، يف  -١٨٥ وقـــــررت اللجنـــــة، أثنـــــاء دور

، أن تـــدرج ٢٠٠٤آب/أغســـطس  ٦املعقـــودة يف  ٢٨٣٠جلســتها 
د األجانب" يف برنامج عملها وأن تعني السيد موريس  موضوع "طر 

. ووافقــت اجلمعيــة العامـــة، )٣٠٩(كــامتو مقــرراً خاصــاً هلــذا املوضــوع
كــــانون األول/ديســــمرب   ٢املــــؤرخ  ٥٩/٤١مــــن قرارهــــا  ٥يف الفقــــرة 
 ، على قرار اللجنة إدراج املوضوع يف جدول أعماهلا. ٢٠٠٤
ـــــا الســـــابعة واخلمســـــني (عـــــام  -١٨٦ )، نظـــــرت ٢٠٠٥ويف دور

ا  يف التقريـــــر األويل  ،)٣١٠(٢٨٥٢إىل  ٢٨٤٩اللجنـــــة، يف جلســـــا
 .)٣١١(املقدم من املقرر اخلاص

ــــــــا الثامنــــــــة واخلمســــــــني (عــــــــام  -١٨٧ )، كــــــــان ٢٠٠٦ويف دور
 )٣١٢(معروضــاً علـــى اللجنـــة التقريــر الثـــاين املقـــدم مــن املقـــرر اخلـــاص

ا األمانـــــة العامـــــة رت . ويف الـــــدورة نفســـــها، قـــــر ٣١٣ودراســـــة أعـــــد
ــــــــا التاليــــــــة يف عــــــــام  اللجنــــــــة أن تنظــــــــر يف التقريــــــــر الثــــــــاين يف دور

٣١٤(٢٠٠٧(. 

__________
لد الثاين (اجلزء ال١٩٩٨ حولية)٣٠٦(  .٥٥٤ثاين)، الفقرة ، ا
لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٠ حولية)٣٠٧(  .٧٢٩ثاين، الفقرة ، ا
 .٢٦٣املرجع نفسه، املرفق، ص )٣٠٨(
لد الثاين٢٠٠٤ حولية)٣٠٩(  .٣٦٤، الفقرة )ثاين(اجلزء ال ، ا
لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٥ حولية)٣١٠(  .٢٧٤-٢٤٢الفقرات  )،ثاين، ا
ـــــــــــة)٣١١( ـــــــــــاين (اجلـــــــــــزء األ٢٠٠٥ حولي ـــــــــــد الث ل الوثيقـــــــــــة )، ول، ا

.
ـــــــــــة)٣١٢( ـــــــــــاين (اجلـــــــــــزء األ٢٠٠٦ حولي ـــــــــــد الث ل الوثيقـــــــــــة )، ول، ا

.
(مستنســــخة؛ ميكــــن االطــــالع عليهــــا  و )٣١٣(

على املوقع الشبكي للجنة).
لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٦ حولية)٣١٤(  .٢٥٢الفقرة )، ثاين، ا

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء
عرض على اللجنة يف الدورة احلالية التقرير الثـاين والتقريـر  -١٨٨

فنظـرت فيهمـا، ، ) املقدمان من املقرر اخلاصالثالث (
ا  ، املعقـــودة يف الفـــرتة ٢٩٢٦إىل  ٢٩٢٣علـــى التـــوايل، يف جلســـا

ا ٢٠٠٧أيار/مــــــــايو  ٢٩إىل  ٢٣مــــــــن  إىل  ٢٩٤١، ويف جلســــــــا
. ٢٠٠٧متوز/يوليــــه  ٢٧إىل  ٢٤، املعقــــودة يف الفــــرتة مــــن ٢٩٤٤

ــــــررت ٢٠٠٧أيار/مــــــايو  ٢٩املعقــــــودة يف  ٢٩٢٦ويف اجللســــــة  ، ق
، ٢و ١اللجنـــــــة أن حتيـــــــل إىل جلنـــــــة الصـــــــياغة مشـــــــروعي املـــــــادتني 

. ويف )٣١٥( نقحهــا املقــرر اخلــاص يف اجللســة نفســهابصــيغتهما الــيت
، قررت اللجنة ٢٠٠٧متوز/يوليه  ٢٧املعقودة يف  ٢٩٤٤جلستها 

  .٧إىل  ٣أن حتيل إىل جلنة الصياغة مشاريع املواد 
 عرض املقرر اخلاص تقريريه الثاين والثالث -١

ـــــب  -١٨٩ ذكـــــر املقـــــرر اخلـــــاص بـــــأن اللجنـــــة وافقـــــت علـــــى أغل
مــــل، علــــى مشــــروع خطــــة خيــــارات املقــــرر  اخلــــاص وكــــذلك، يف ا

. وكانــــت الــــدول )٣١٦(العمــــل الــــوارد يف املرفــــق األول للتقريــــر األويل
للجنــــة السادســــة التابعـــــة  ٢٠٠٥الــــيت أدلــــت برأيهــــا يف دورة عــــام 

للجمعيــة العامــة قــد أبــدت تأييــدها للــنهج العــام املقــرتح مــن املقــرر 
 وتعقده. اخلاص، مؤكدة أيضاً أمهية املوضوع وراهنيته

وال جدال يف أن هذا املوضوع قابل للتدوين، نظراً لوجود  -١٩٠
جمموعـة مـن القواعـد العرفيـة، ومـادة تعاهديـة وفـرية، وفقـه قـائم منـذ 
أمــــد بعيــــد، واجتهــــاد قضــــائي دويل وإقليمــــي وطيــــد رغــــم حداثتــــه 
النسبية. وممـا جعـل دراسـة اللجنـة للموضـوع أكثـر إحلاحـاً مالحظـة 

متزايــدة إىل عمليـات الطــرد دون احــرتام القواعــد  جلـوء الــدول بصــفة
األساســـــية حلقـــــوق اإلنســـــان، وخباصـــــة يف ســـــياق اجلهـــــود املبذولـــــة 
ملكافحـــــة اإلرهـــــاب ويف وجـــــه تفشـــــي ظـــــاهرة اهلجـــــرة الوافـــــدة غـــــري 

 املشروعة وتدفق الالجئني.
، والذي بدأ بدراسة القواعـد )٣١٧(وقد تناول التقرير الثاين -١٩١

ب، نطــــــاَق املوضــــــوع وتعريــــــف مصــــــطلحاته العامــــــة لطــــــرد األجانــــــ
 ).٢و ١األساسية واقرتح مشروعي مادتني (مشروعا املادتني 

ويبدو أن اآلراء قد توافقـت يف إطـار جلنـة القـانون الـدويل  -١٩٢
ويف اللجنة السادسة على السواء علـى أن يـدرَج يف نطـاق املوضـوع 

ع التمييز األشخاص املقيمون يف إقليم دولة ال حيملون جنسيتها، م
بــني األشــخاص الــذين هــم يف وضــع قــانوين واألشــخاص الــذين هــم 
يف وضع غري قانوين، مبن فيهم األشخاص املقيمون منذ فرتة طويلة 

__________
 أدناه. ٣٢٧و ٣٢٦انظر احلاشيتني )٣١٥(
أعاله. ٣١١انظر احلاشية )٣١٦(
أعاله. ٣١٢انظر احلاشية )٣١٧(



طرد األجانب 

يف الدولة الطاردة. وينبغـي أيضـاً إدراج الالجئـني وملتمسـي اللجـوء 
واألشــخاص عــدميي اجلنســية والعمــال املهــاجرين. ويف املقابــل، كــان 

وبعـــــض الوفـــــود قـــــد أبـــــدوا شـــــكوكهم يف تضـــــمني بعـــــض األعضـــــاء 
املوضــوع مســألة رفــض الســماح بــدخول املهــاجرين غــري القــانونيني، 
وموقــــف األشــــخاص الــــذين غــــريوا جنســــيتهم َعقــــب تعــــديل مركــــز 
ـــاء االســـتعمار، وموقــــف  اإلقلـــيم الـــذي يقيمـــون فيـــه، يف ســـياق إ
، رعايــا دولــة يف حالــة نــزاع مســلح. ورأى املقــرر اخلــاص، مــن جهتــه

أنـه ينبغــي أن يســتبعد مـن نطــاق املوضــوع رفـض الســماح بالــدخول 
وحالـــة األجانـــب املتمتعـــني بامتيـــازات وحصـــانات مبقتضـــى القـــانون 

، ينبغـي أن )٣١٨(١الدويل. وباملقابل، مبوجب أحكام مشروع املادة 
يـــدرَج يف نطـــاق املوضـــوع، بوجـــه خـــاص، األجانـــب الـــذين هـــم يف 

جئـــــــــون وملتمســـــــــو اللجـــــــــوء وضـــــــــع قـــــــــانوين أو غـــــــــري قـــــــــانوين والال
واألشخاص عدميو اجلنسية والعمال املهـاجرون ورعايـا دولـة معاديـة 

 ورعايا الدولة الطاردة الذين فقدوا جنسيتهم أو جردوا منها. 
ــــــذي  -١٩٣ ــــــف املصــــــطلحات املســــــتخدمة ال ــــــق بتعري وفيمــــــا يتعل

، اقرتح املقرر اخلاص تعريـف مفهـوم )٣١٩(٢خصص لـه مشروع املادة 
ولـــــيس  ) مبقارنتــــه مبفهــــوم "الرعيــــة" "األجنــــيب" (

. ومـــــع أن مصـــــطلح "الرعيـــــة" مبفهـــــوم "حامـــــل اجلنســـــية" 
يســتخدم مبعــاٍن متغــرية، فإنــه ميكــن أن يســند إليــه مــدلول أوســع مــن 

، حبيـــث يشـــمل أيضـــاً مـــدلول مصـــطلح "حامـــل اجلنســـية" 
رابطــة قانونيــة معينــة، مثــل األشــخاص اخلاضــعني لســلطة دولــة حبكــم 

__________
:١فيما يلي نص مشروع املادة )٣١٨(

"نطاق التطبيق
ه علــى كــل شــخص يوجــد تســري مشــاريع املــواد هــذ -١"

 يف دولة ليس من رعاياها.
تســـري خباصـــة علـــى األجانـــب الـــذين هـــم يف وضـــع  -٢"

قـــانوين أو غـــري قـــانوين يف الدولـــة املضـــيفة وعلـــى الالجئـــني وملتمســـي 
اللجــوء واألشــخاص عــدميي اجلنســية والعمــال املهــاجرين ورعايــا دولــة 

 و جردوا منها".معادية ورعايا الدولة الطاردة الذين فقدوا جنسيتهم أ
:٢فيما يلي نص مشروع املادة )٣١٩(

"التعاريف
 "ألغراض مشاريع املواد هذه:

يقصد بطرد األجنيب الفعل أو السـلوك الـذي تكـره بـه  -١"
 الدولة الطاردة أحد رعايا دولة أخرى على مغادرة إقليمها.

يقصد باألجنيب أحد رعايا دولـة غـري الدولـة  (أ) -٢"
 الطاردة؛اإلقليمية أو الدولة 

يقصــد بــالطرد فعــٌل أو ســلوك تكــره بــه الدولــة الطــاردة  (ب)
 األجنيب على مغادرة إقليمها؛

يقصـــد باحلــــدود منطقـــة ختــــوم إقلـــيم الدولــــة الطـــاردة الــــيت  (ج)
 يفقد األجنيب فيها مركز املقيم وينتهي بعبوره إياها اإلجراء الوطين للطرد؛

رابطة قانونيـة يقصد بالرعية الشخص اخلاضع، حبكم أي  (د)
 ] دولة ما؛ مبا يف ذلك اجلنسية، [لوالية] [لالختصاص الشخصي ل

ــال الــذي متــارس فيــه الدولــة كامــل  ) (ه يقصــد بــاإلقليم ا
ا". ا الناشئة عن سياد  صالحيا

الالجئــــــــني وملتمســـــــــي اللجـــــــــوء واألشــــــــخاص عـــــــــدميي اجلنســـــــــية أو 
األشـــخاص املـــرتبطني بأقـــاليم خاضـــعة لالنتـــداب أو احلمايـــة. وعنـــد 

إلبــراز  ٢(د) مــن مشــروع املــادة ٢اللــزوم، ميكــن تعــديل صــيغة الفقــرة 
 .)٣٢٠(أن اجلنسية هي الرابطة القانونية الرئيسية يف السياق احلايل

ويف التقريــــــر األويل، كــــــان يقصــــــد مبصــــــطلح "الطــــــرد" فعــــــل  -١٩٤
انفرادي صادر عن الدولـة تكـره بـه أجنبيـاً علـى مغـادرة إقليمهـا. ولكـن 
بعـــــد أخـــــذ مالحظـــــات بعـــــض األعضـــــاء والســـــوابق القضـــــائية الدوليـــــة 
احلديثة يف االعتبار، قبل املقـرر اخلـاص بفكـرة أن "الطـرد" يشـمل أيضـاً 

 ة بسلوكها فرداً على مغادرة إقليمها.حاالت تكره فيها دول
وملــــــا كــــــان الطــــــرد يقتضــــــي مغــــــادرة إقلــــــيم الدولــــــة بعبــــــور  -١٩٥

يقــــدم أيضـــــاً تعريفـــــاً ملصـــــطلحي  ٢حــــدودها، فـــــإن مشـــــروع املـــــادة 
 "احلدود" و"اإلقليم". 

وتطرق التقرير الثالث لدراسة املبادئ العامة املتعلقة بطرد  -١٩٦
). ٧إىل  ٣د (مشـــاريع املـــواد األجانـــب واقـــرتح مخســـة مشـــاريع مـــوا

وقـــدم حـــق الدولــــة يف طـــرد أجانــــب كحـــق مــــالزم لســـيادة الدولــــة، 
ناشــئ عــن االختصــاص اإلقليمــي لكــل دولــة، ال كحــق عــريف ختولــه 
للدولة قاعدة "خارجية". على أن هذا احلق خيضع لقيود من بينها، 

وع من جهة، القيود األصلية يف النظام القانوين الدويل (يتناوهلا مشر 
مبعزل عن مبادئ أخـرى مقيـدة تنـدرج يف اليت توجد  )٣٢١()٣املادة 

، ومـــن جهـــة أخـــرى، القـــانون الـــدويلمواضـــيع مواضـــيع خاصـــة مـــن 
القيود الناشئة عن القانون الدويل حلقوق اإلنسان. وتتعلـق مشـاريع 

) بقيــود االختصــاص الشخصـي ( ٧إىل  ٤املـواد 
 للحق يف الطرد.

حبظـــر  )٣٢٢(٤ويتعلــق قيـــد أول ورد نصـــه يف مشــروع املـــادة  -١٩٧
قيام دولة بطرد مواطنيها. ومع أن هذا احلظر ثابت يف قواعد القانون 
الــدويل العامــة املعاصـــرة، فإنــه خيضــع الســـتثناءات أو خمالفــات معينـــة 

__________
اقــــرتح املقــــرر اخلــــاص الصــــيغة البديلــــة التاليــــة: "كــــل شــــخص )٣٢٠(

ــــــــ ــــــــة مــــــــا أو خيضــــــــع، حبكــــــــم أي رابطــــــــة قانوني ة أخــــــــرى، حيمــــــــل جنســــــــية دول
 ] [لوالية] دولة ما". [لالختصاص الشخصي ل

:٣فيما يلي نص مشروع املادة )٣٢١(
"حق الطرد

حيق للدولة أن تطرد أجنبياً من إقليمها. -١"
غـــــري أن الطــــــرد يتعـــــني أن يــــــتم يف احـــــرتام للمبــــــادئ  -٢"

ــــة أن  األساســــية للقــــانون الــــدويل. وبصــــفة خاصــــة، جيــــب علــــى الدول
ا الدوليةتتصرف حبسن نية ويف احرتا  ."م اللتزاما

:٤مشروع املادة فيما يلي نص )٣٢٢(
عدم جواز طرد الدولة لرعاياها"
 .ال جيوز للدولة أن تطرد رعاياها -١"
غري أنه إذا اضـطرت إىل ذلـك، ألسـباب اسـتثنائية، فإنـه  -٢"

إال مبوافقة الدولة املستقبلة. هتفعلال جيوز هلا أن 
املطـرود مـن بلـده أن يعـود إليـه يف أي  للشـخصحيق  -٣"

 ."وقت بناء على طلب الدولة املستقبلة



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

ا املمارسة. على أن طـرد دولـة ألحـد مواطنيهـا قـد خضـع علـى  أكد
املستقبلة؛ هذا وال خيل الطرد حبق الشخص  الدوام لشرط قبول الدولة

 املطرود يف العودة إىل بلده بناء على طلب الدولة املستقبلة.
، علــــى التــــوايل، )٣٢٤(٦و )٣٢٣(٥ويتعلــــق مشــــروعا املــــادتني  -١٩٨

حبـــاليت الالجئـــني واألشـــخاص عـــدميي اجلنســـية. واهلـــدف منهمـــا هـــو 
من االتفاقية  تكملة القواعد املنصوص عليها يف األحكام ذات الصلة

واالتفاقيـــــة اخلاصـــــة بوضـــــع  ١٩٥١اخلاصـــــة بوضـــــع الالجئـــــني لعـــــام 
. ومــــع مراعــــاة التطــــورات ١٩٥٤األشــــخاص عــــدميي اجلنســــية لعــــام 

احلديثــة فيمــا يتعلــق مبكافحــة اإلرهــاب، وكــذلك يف ضــوء قــرار جملــس 
، ميكـــــن ٢٠٠١أيلول/ســـــبتمرب  ٢٨) املـــــؤرخ ٢٠٠١(١٣٧٣األمـــــن 

ابيـــة (فضـــالً عـــن التصـــرفات الـــيت رهالـــنص صـــراحة علـــى األنشـــطة اإل
سر ممارسة هذه األنشطة) ضمن األسباب الـيت ميكـن أن تـربر طـرد تي

الجـــــئ أو شـــــخص عـــــدمي اجلنســـــية، حـــــىت وإن أمكـــــن مشـــــول هـــــذه 
األنشطة باالستناد إىل الباعث العام للطرد القائم على "األمن العام". 

ســتحب، أمــا فيمــا يتعلــق حبالــة األشــخاص عــدميي اجلنســية، فمــن امل
مراعـــــاًة لوضـــــعهم اخلـــــاص، أال يـــــرتبط نطـــــاق احلمايـــــة املمنوحـــــة هلـــــم 
بوضــعهم القـــانوين أو غـــري القـــانوين يف الدولــة الطـــاردة. وميكـــن النظـــر 
أيضـــاً، يف إطــــار التطــــوير التــــدرجيي، يف الـــنص علــــى إمكانيــــة إشــــراك 
الدولة الطاردة يف البحث عن دولة مستقبلة يف حالة عجز الشخص 

 عن العثور عليها بنفسه يف غضون مهلة معقولة. عدمي اجلنسية
__________

:٥مشروع املادة فيما يلي نص )٣٢٣(
عدم جواز طرد الالجئني

يوجـد بصــفة  اً ال جيـوز للدولـة أن تطـرد الجئـ -١"
ين أو النظــــام العــــام [أو طألســــباب األمــــن الــــو  قانونيــــة يف إقليمهــــا إال

بــــاألمر الــــذي صــــدر يف حقــــه حكــــم  اإلرهــــاب]، أو إذا كــــان املعــــين
علــــى  ــــائي باإلدانــــة جلرميــــة أو جنحــــة بالغــــة اخلطــــورة يشــــكل خطــــراً 

تمع يف هذ  الدولة.ه ا
علـى كـل  من هذه املادة أيضـاً  ١تسري أحكام الفقرة  -٢"

قانونيــة يف إقلــيم الدولــة املســتقبلة ويطلــب غــري شــخص يوجــد بصــفة 
الواضــــح أن الغــــرض احلصــــول علــــى مركــــز الالجــــئ، مــــا مل يكــــن مــــن 

الوحيــد مــن تقــدمي هــذا الطلــب هــو إحبــاط إجــراء طــرد حيتمــل اختــاذه 
 ."يف حقه [ضد ذلك الشخص]

:٦مشروع املادة فيما يلي نص )٣٢٤(
عدم جواز طرد األشخاص عدميي اجلنسية"
نسـية يوجـد اجلعـدمي شخصـاً ال جيوز للدولـة أن تطـرد  -١"
الـوطين أو النظـام العـام ] يف إقليمها إال ألسـباب األمـن قانونية[بصفة 

[أو اإلرهــاب]، أو إذا كــان املعــين بــاألمر الــذي صــدر يف حقــه حكــم 
علــــى  ــــائي باإلدانــــة جلرميــــة أو جنحــــة بالغــــة اخلطــــورة يشــــكل خطــــراً 

تمع يف هذ  الدولة. ها
الشــروط شخصــاً عــدمي اجلنســية بالدولــة الــيت تطــرد  متــنح -٢"

ذلـك  لتمكـني زمنيـة معقولـة هذه مهلة املنصوص عليها يف مشاريع املواد
ه بدخول بلد آخر بصورة قانونية. [غـري ـالسماح ل التماسمن  الشخص

يـتمكن  عـدمي اجلنسـية ملالشـخص أن  أنه إذا انقضت هذه املهلـة وتبـني
، إىل بلــــد مســــتقبل، جيــــوز للدولــــة [مــــن احلصــــول علــــى مســــاح بدخولــــه 

 ."دولة تقبل استقباله] أي إىل] أن تطرده ،تفاق معهالبا

مبــــــدأ عـــــدم جــــــواز الطــــــرد  )٣٢٥(٧ويـــــورد مشــــــروع املـــــادة  -١٩٩
اجلمـــــاعي لألجانـــــب، ومييـــــز يف هـــــذا الصـــــدد بـــــني حـــــاالت الطـــــرد 
اجلماعي اليت حتدث يف وقـت السـلم وحـاالت الطـرد اجلمـاعي الـيت 

 حتدث يف وقت احلرب.
قــــت الســــلم طــــابع وحلظــــر حــــاالت الطــــرد اجلمــــاعي يف و  -٢٠٠

مطلــق تؤكــده عـــدة صــكوك قانونيــة، فضـــًال عــن الســوابق القضـــائية 
للمحاكم اإلقليمية حلقوق اإلنسان. على أن هذا احلظـر ال يشـمل 
طــرد جمموعــة مــن األشــخاص خيضــع كــل مــنهم لدراســة فرديــة. ويف 

، والــيت ٧هــذا الصــدد، اسرتشــدت الفقــرة األوىل مــن مشــروع املــادة 
" يف حالــــة كــــل مــــن نظــــر املعقــــول واملوضــــوعيالتشــــري إىل معيــــار "

األجانب املعنيني باألمر، بالسوابق القضائية ذات الصلة للمحكمة 
 األوروبية حلقوق اإلنسان.

أمــا الطــرد اجلمــاعي يف وقــت احلــرب لرعايــا دولــة معاديــة،  -٢٠١
فيبــدو أنــه ال خيضــع لالتفاقيــات املتعلقــة بالقــانون الــدويل للنزاعــات 

قانون اإلنساين الدويل. وتتفاوت املمارسات يف هـذا املسلحة وال لل
الصـدد، ويرتتــب علـى ذلــك أن لـيس علــى الـدول التــزام عـام بإبقــاء 
ــــزام بطــــردهم منــــه. علــــى أن  ــــا دولــــة معاديــــة يف إقليمهــــا أو الت رعاي

تظهره املمارسة والفقه هو أن الطرد اجلماعي لرعايا دولة معادية  ما
ادين للدولـة املسـتقبلة؛ أمـا طـرد جيب أن يقتصر على األجانب املعـ

م بالطابع السلمي فيبدو أنه ينبغي  رعايا دولة معادية تتسم تصرفا
حظــره ألن القواعــد العاديــة املتعلقــة بــالطرد يف وقــت الســلم تنطبــق 

 على هؤالء األفراد.
 ملخص املناقشة -٢

 التعليقات العامة واملنهجية املتبعة (أ)
جلودة وعمـق تقريريـه الثـاين والثالـث. امتدح املقرر اخلاص  -٢٠٢

ـــــــيت  وأعـــــــرب أيضـــــــاً عـــــــن االمتنـــــــان العميـــــــق للدراســـــــة التحليليـــــــة ال
ا األمانـــة العامـــة والـــيت متثـــل أداة عمـــل بالغـــة الفائـــدة ملعاجلـــة  أعـــد

 املوضوع يف اللجنة.

__________
:٧مشروع املادة فيما يلي نص )٣٢٥(

عدم جواز الطرد اجلماعي"
الطـــرد اجلمـــاعي لألجانـــب، مبـــن فـــيهم العمـــال  حيظـــر -١"

 يف آن واحــداملهـاجرون وأفــراد أســرهم. غــري أنـه جيــوز للدولــة أن تطــرد 
جمموعــة مــن األجانــب، شــريطة أن يتخــذ قــرار الطــرد بعــد النظــر  أفــراد

املعقــــول واملوضــــوعي يف احلالـــــة اخلاصــــة لكــــل أجنـــــيب مــــن األجانـــــب 
موعة، و   ذلك النظر. بناء علىالذين يشكلون ا

أو تصــرف تكــره بــه  فعــليقصــد بــالطرد اجلمــاعي كــل  -٢"
 دولة جمموعة من األجانب على مغادرة إقليمها.

دولة طرف يف من رعايا  األجانبَخيضع ال جيوز أن  -٣"
تــدابري طــرد مجــاعي، إال إذا أبــدوا، بصــفتهم جمموعــة، لنــزاع مســلح 

 ."جتاه الدولة املستقبلة عداءً 



طرد األجانب 

وأكـد عــدة أعضـاء علــى أمهيـة املوضــوع وراهنيتـه وتعقــده،  -٢٠٣
هلجرات، مبا يف ذلك اهلجرات غري بالنظر خاصة إىل تنامي ظاهرة ا

 القانونية والتحديات اليت تطرحها مكافحة اإلرهاب.
وذهب أحد اآلراء إىل أن موضوع طـرد األجانـب أنسـب  -٢٠٤

للتفاوض السياسي منه للتدوين يف إطار هيئة خرباء. بيـد أن عـدداً 
مـــن األعضـــاء رأوا أن املوضـــوع قابـــل للتـــدوين، وأكـــدوا أن التـــدوين 

 ن يتخذ شكل مشاريع مواد بغية اعتماد اتفاقية دولية.ميكن أ
ورأى بعض األعضـاء أنـه ينبغـي النظـر يف جممـوع القواعـد  -٢٠٥

القائمــة يف خمتلــف امليــادين، مبــا فيهــا القواعــد التعاهديــة، مــن أجــل 
استخالص نظام عام حيفظ مع ذلك القواعد اخلاصة الـيت وضـعتها 

لــيس مــن احلصــيف صــياغة نظــم بعينهــا. وذهــب رأي آخــر إىل أنــه 
ــــال وأنــــه جيــــدر باللجنــــة أن تعكــــف علــــى  قواعــــد عامــــة يف هــــذا ا

 حتديد القواعد السارية على خمتلف فئات األجانب. 
وأبـــدى عـــدة أعضـــاء تأييــــدهم للـــنهج العـــام الـــذي اتبعــــه  -٢٠٦

املقــرر اخلــاص، مؤكــدين خاصــة علــى ضــرورة إجيــاد تــوازن بــني حــق 
ام قواعد القانون الدويل ذات الصلة، الدولة يف طرد األجانب واحرت 

مبـــا فيهـــا القواعـــد املتصـــلة حبمايـــة حقـــوق اإلنســـان واملعـــايري الـــدنيا 
ملعاملــــة األجانــــب. وأكــــد الــــبعض أيضــــاً أن علــــى اللجنــــة أن تعــــىن 
ـــا، ال بالعالقــــة بـــني الدولــــة الطـــاردة والفــــرد  حبقـــوق الــــدول والتزاما

 املطرود فقط. 
األجانــب مســألة ختضــع أساســاً ولــوحظ أن مســألة طــرد  -٢٠٧

للنظم القانونية الوطنية، حيث إن للدول حقاً ال ميكن إنكاره يف 
طــرد األجانــب رهنــاً بــاحرتام قواعــد القــانون الــدويل ذات الصــلة. 
وينبغـي إيــالء اهتمـام خــاص ألحكـام القضــاء الوطنيـة الــيت تســهم 
ة يف تطــــوير معــــايري معينــــة الغايــــة منهــــا تــــاليف التعســــف يف ممارســــ

ــــــك، أشــــــار عــــــدة أعضــــــاء حــــــق أيضــــــاً إىل دور  الطــــــرد. ومــــــع ذل
القانون الدويل العريف يف حتديد القيود الواجب فرضها على  قواعد

 حق الطرد.
 تعليقات حمددة (ب)
 نطاق التطبيق -١المادة 

شــدد عــدة أعضــاء علــى ضــرورة حتديــد نطــاق املوضــوع  -٢٠٨
ــــــى جانــــــب االختصــــــاص  بوضــــــوح، وهــــــو نطــــــاق ال يقتصــــــر عل
الشخصي. وتناول النقاش تدابري اإلبعاد واحلاالت واألشـخاص 
الذين ينبغي أن يشملهم نطاق املوضوع. واقرتح البعض تبسيط 

، بالصــــيغة الــــيت اقرتحهــــا املقــــرر ١مــــن مشــــروع املــــادة  ١الفقــــرة 
اخلــاص، حبيــث تــنص علــى أن مشــاريع املــواد تســري علــى طـــرد 

، ألن ١ادة األجانـــــب. وقـــــدم اقـــــرتاح للعـــــدول عـــــن مشـــــروع املـــــ
، املخصص للتعاريف، ميكن أن يكفي لتحديد ٢مشروع املادة 

 نطاق املوضوع.

 تدابري اإلبعاد واحلاالت املشمولة بنطاق املوضوع ‘١‘
يف الوقت الذي أيد فيه عدة أعضاء استبعاد مسألة عدم  -٢٠٩

السماح بدخول األجانب من نطاق املوضوع، آثر بعـض األعضـاء 
جل مراعاة مصاحل العديد من املهاجرين غـري إدراجها، خاصة من أ

القانونيني الذين حيتجزون فرتات طويلة. وذهـب أحـد اآلراء إىل أن 
اإلشــكال احلقيقــي الــذي ينبغــي أن تتناولــه اللجنــة ال يقتصــر علــى 

مبـــا فيهـــا رفـــض الســـماح  -الطـــرد وإمنـــا يشـــمل بوجـــه عـــام الوســـائل 
ألجانــــب يف املتاحــــة للـــدول مــــن أجــــل ضـــبط وجــــود ا -بالـــدخول 

أقاليمهـا. واقـرتح أيضـاً أن تـدرَج يف نطـاق املوضـوع حالـة األجانــب 
الذين يطلبون السماح بدخوهلم إىل دولة من الدول بعد أن يكونوا 
موجــــودين فعــــًال يف املنطقــــة الدوليــــة لتلــــك الدولــــة. وباإلضــــافة إىل 
ذلك، ميكـن يف بعـض احلـاالت أن يكـون رفـض السـماح بالـدخول 

 بدأ عدم اإلعادة القسرية.متنافياً مع م
رمني من  -٢١٠ وأيد عدد من األعضاء استبعاد مسألة تسليم ا

نطاق املوضوع. واقرتح مع ذلك معاجلة فرضية الطرد الـذي يشـكل 
تسليماً مسترتاً. وباإلضافة إىل ذلك، عارض بعض األعضاء اقرتاح 
املقـــرر اخلـــاص أن تســـتبعد مـــن نطـــاق املوضـــوع حـــاالت النقـــل (أو 

ــراة خــارج نطــاق القضــاء، وهــي حــاالت ال تسـليم) االســتثنائية أو ا
 تثري مشاكل جدية يف القانون الدويل.

وتضــاربت اآلراء حــول مــا إذا كــان ينبغــي إدراج حــاالت  -٢١١
الطرد اليت حتدث يف سياق النزاعات املسلحة يف نطاق املوضوع أو 
نـــة اســـتبعادها منـــه. ففـــي حـــني رأى بعـــض األعضـــاء أن علـــى اللج

ـــــة أن  ـــــى اللجن معاجلـــــة هـــــذه املســـــألة، رأى أعضـــــاء آخـــــرون أن عل
تســـتبعد مـــن نطـــاق مشـــاريع املـــواد، بـــنص صـــريح إن اقتضـــى األمـــر 
ذلــك، مســألة تنظمهــا قواعــد راســخة يف قــانون النزاعــات املســلحة، 
خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بـــالطرد يف حالـــة االحـــتالل العســـكري. واقـــرتح 

ا يتعلــــق بقواعــــد القــــانون أيضــــاً إدراج شــــرط "عــــدم اإلخــــالل" فيمــــ
 اإلنساين الدويل.

واقـرتح أن تتطـرق اللجنــة إىل مسـألة التطهــري اإلثـين الــذي  -٢١٢
يســـتهدف األجانــــب، وكــــذلك إىل مســـألة إســــقاط اجلنســــية الــــذي 
يتبعه الطرد، حيث مثـة شـك يف تطابقهـا مـع القـانون الـدويل. ورئـي 

الــــذين أنــــه ينبغــــي أن تــــدرَج يف نطــــاق املوضــــوع حالــــة األشــــخاص 
 يصبحون أجانب عقب نشوء دولة جديدة.

 فئات األشخاص املشمولني بنطاق املوضوع ‘٢‘
رأى عدة أعضاء أن مشاريع املـواد ينبغـي أن تنطبـق علـى  -٢١٣

األجانـــب املوجـــودين ماديـــاً يف إقلـــيم الدولـــة الطـــاردة، ســـواء أكـــان 
وجودهم قانونياً أم ال. إال أن وضع نظام قانوين يعىن مبسـألة الطـرد 
ينبغي أن يضع يف االعتبار التمييز بني هاتني الفئتني من األجانب. 

نـــــص يوضـــــح أن مشـــــاريع املـــــواد تنطبـــــق علـــــى واقـــــرتح أيضـــــاً إيـــــراد 
 األشخاص الطبيعيني، ال على األشخاص االعتباريني. 



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

ويف الوقــــــت الــــــذي أكــــــد فيــــــه بعــــــض األعضــــــاء جــــــدوى  -٢١٤
الـيت تتضـمن قائمـة بفئـات األجانـب  ١من مشروع املـادة  ٢ الفقرة

الــــذين جيــــب مشلهــــم، رأى أعضــــاء آخــــرون أن هــــذه الفقــــرة عدميــــة 
ة املـــــذكورة فيهــــــا ميكـــــن االكتفـــــاء بإيرادهــــــا يف اجلـــــدوى وأن األمثلـــــ

مـن مشـروع املـادة هـذا،  ٢و ١التعليق. واقرتح أيضاً دمـج الفقـرتني 
. وذهب رأي آخـر إىل أن ٢حبذف تعبري "خباصة" من نص الفقرة 

نطـــاق مشـــاريع املـــواد احلـــايل أوســـع ممـــا ينبغـــي وأن علـــى اللجنـــة أن 
 ب حتديدها.تقصر عملها على فئات معينة من األجانب جي

وإذا كان بعض األعضاء قد أيدوا صراحة استبعاد األفراد  -٢١٥
املتمتعــني بامتيــازات وحصــانات مبقتضــى القــانون الــدويل مــن نطــاق 
املوضــــــوع، فقــــــد أعــــــرب عــــــن آراء متضــــــاربة بشــــــأن إدراج العمــــــال 
املهاجرين أو استبعادهم. واقـرتح بعـض األعضـاء اسـتبعاد الالجئـني 

نســـية ألن مركـــزهم فيمـــا خيـــص الطـــرد حمـــدد واألشـــخاص عـــدميي اجل
بوضـــوح وتنظمـــه جمموعـــة مـــن القواعـــد القائمـــة، وال ســـيما القواعـــد 
التعاهديـــــة. ويف مقابـــــل ذلـــــك، رأى أعضـــــاء آخـــــرون أن الالجئـــــني 
واألشـــخاص عـــدميي اجلنســـية جيـــب مشلهـــم مبشـــاريع املـــواد، وذلـــك 
 علــى األقــل بقــدر مــا توجــد ثغــرات أو نــواقص تشــوب القواعــد الــيت

ختـــص هـــذه الفئـــات مـــن األشـــخاص حتديـــداً. ووفـــق هـــذا املنظـــور، 
اقـــرتح أن تراعــــي اللجنـــة التوصــــيات الــــيت قـــدمتها اللجنــــة التنفيذيــــة 
ملفوضــــية األمــــم املتحــــدة الســــامية لشــــؤون الالجئــــني. واقــــرتح أيضــــاً 
تضـمني مشــاريع املــواد شـرط "عــدم اإلخــالل" فيمـا يتعلــق بالقواعــد 

 املتصلة بالالجئني.
 التعاريف -٢ المادة

لـــئن شــــدد بعـــض األعضــــاء علــــى أمهيـــة توضــــيح مفــــاهيم  -٢١٦
ــــــى  املوضــــــوع األساســــــية يف هــــــذه املرحلــــــة، مــــــع احلــــــرص أيضــــــاً عل
االســتخدام املوحــد للمصــطلحات (وال ســيما "الدولــة الطـــاردة" أو 
"الدولـــة املســـتقبلة" أو "الدولـــة اإلقليميـــة") يف مشـــاريع املـــواد، فقـــد 

ضل أن حترز اللجنة تقدماً يف أعماهلا قبل رأى البعض اآلخر أنه يف
 وضع التعاريف. 

 مفهوم "األجنيب" ‘١‘
اعرتض عدة أعضاء على النهج الذي اتبعه املقرر اخلاص  -٢١٧

يف تناول مفهوم "األجنيب" مبقارنته مبفهوم "الرعية" بدًال من مفهوم 
"حامــل اجلنســية". ولــوحظ بوجــه خــاص أن تعريــف "الرعيــة" الــذي 

املقرر اخلاص تعريف أوسـع ممـا ينبغـي وأنـه مصـدر بلبلـة وأن اقرتحه 
املصـــطلح غـــري قابـــل للرتمجـــة، وال ســـيما إىل اإلســـبانية واإلنكليزيـــة، 
وأنه حيسن يف تلك احلالة اعتمـاد معيـار اجلنسـية. كمـا اقـرتح بعـض 

بتعريـــف  ٢(أ) مـــن مشـــروع املـــادة ٢األعضـــاء تعـــديل نـــص الفقـــرة 
جنسية الدولـة الطـاردة، دون إيـراد  "األجنيب" بأنه شخص ال حيمل

أيــة إشــارة إىل الــروابط الــيت قــد تكــون قائمــة بــني الفــرد املعــين ودولــة 
أخـــرى. واقـــرتح أيضـــاً أن تبحـــث اللجنـــة مســـألة ازدواج اجلنســـية يف 
ضوء القاعـدة الـيت تـنص علـى وجـوب حظـر طـرد حـاملي اجلنسـية؛ 

اجلنسـية وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي توضـيح أن األشـخاص عـدميي 
 مشمولون بتعريف "األجانب".

وأشـــري إىل أن بعـــض فئـــات األجانـــب، مثـــل "الالجئـــني"  -٢١٨
و"ملتمســـــي اللجـــــوء" و"العمـــــال املهـــــاجرين"، جـــــديرة بـــــالتعريف. 
واقـرتح اعتمــاد تعريــف واســع ملصـطلح "الالجــئ" يأخــذ يف االعتبــار 

 التطورات احلديثة اليت مست هذا املفهوم. 
 لطرد"مفهوم "ا ‘٢‘

أيــد عــدة أعضــاء املقــرر اخلــاص يف تعريفــه الواســع ملفهــوم  -٢١٩
والقــائم علــى  ٢(ب) مــن مشــروع املــادة ٢"الطــرد" الــوارد يف الفقــرة 

معيار "اإلكراه" الذي ميكن ممارسته بفعـل قـانوين أو بسـلوك صـادر 
عــن الدولــة الطــاردة. إال أن الــبعض رأى أن مــن الضــروري توضــيح 

ـــرمني (مـــع إمكانيـــة اســـتثناء أن هـــذا التعريـــف ال يشـــمل ت ســـليم ا
الطــرد الــذي يعــد شــكًال مــن أشــكال التســليم املســترت). كمــا أشــري 
إىل ضرورة وضع معـايري متكـن مـن حتديـد مـا إذا كـان سـلوك الدولـة 
ميكـــن اعتبــــاره طــــرداً. واقـــرتح يف هــــذا الصــــدد الـــنص علــــى أن هــــذا 

خيـــاراً  الســـلوك جيـــب أن يتمثـــل يف ممارســـة إكـــراه ال يـــرتك لألجنـــيب
ســوى مغــادرة إقلــيم الدولــة. وذهــب رأي آخــر إىل وجــوب تعريــف 
الطـــــرد بأنـــــه "فعــــــل"، ألن تعبـــــري "ســـــلوك" الدولــــــة يكتســـــي أمهيــــــًة 
بالدرجـــــة األوىل يف ســـــياق املســـــؤولية عـــــن األفعـــــال غـــــري املشـــــروعة 
دولياً. وقيل أيضاً إنه جيدر وضع تعريف يغطي كامـل عمليـة تنفيـذ 

 طرد شخص أجنيب. 
 وما "اإلقليم" و"احلدود"مفه ‘٣‘

أبديت بضعة حتفظات على التعريفني الواردين يف البندين  -٢٢٠
. وأكــــد ٢مــــن مشــــروع املــــادة  ٢) مــــن الفقــــرة  الفــــرعيني (ج) و(ه

الـــبعض أيضـــاً أن علـــى اللجنـــة أن تنظـــر يف اآلثـــار القانونيـــة املرتتبـــة 
يف  علـــى وجـــود أجنـــيب يف البحـــر اإلقليمـــي أو يف امليـــاه الداخليـــة أو

 مياه األرخبيل لدولة من الدول.
وشـــكك الـــبعض يف صـــحة مفهـــوم "اإلقامـــة" املشـــار إليـــه  -٢٢١

يف تعريـــف حـــدود الدولـــة.  ٢(ج) مـــن مشـــروع املـــادة ٢يف الفقـــرة 
وأشري إىل أن على الدول أن حترتم، يف مناطق املـوانئ اجلويـة، مجيـع 

ـــــــا الدوليـــــــة، مبـــــــا يف ذلـــــــك احلـــــــق يف املســـــــاعدة القنصـــــــ لية. التزاما
وباإلضافة إىل ذلك، رأى بعض األعضاء أن وضع تعريف مناسب 

 ملفهوم "اإلقليم" يلغي احلاجة إىل تعريف مصطلح "احلدود".
 حق الطرد -٣ المادة

يقــيم توازنــاً عــادًال  ٣رأى عــدة أعضــاء أن مشــروع املــادة  -٢٢٢
بـــــني حـــــق الدولـــــة يف طـــــرد أجانـــــب والضـــــمانات الواجـــــب منحهـــــا 

قابــل  ٣ن. وأفــاد رأي آخــر بــأن مشــروع املــادة لألشــخاص املطــرودي
للنقــد ألنــه ال يــورد أيــة إشــارة مباشــرة إىل حقــوق الشــخص املطــرود 
ويعرب عن مفهوم فيه خالف يقضي بأن القواعد اليت يعتربها املقـرر 
ــا مسـتقاة مـن الســيادة  اخلـاص أصـلية يف النظــام القـانوين الـدويل أل



طرد األجانب 

لطرد، يف مقابل قواعد أخرى هي الوحيدة اليت ميكن أن تقيد حق ا
ال تقيـــد ســـوى ممارســـة هـــذا  -كتلـــك املتعلقـــة حبقـــوق اإلنســـان   -

احلق. وأعرب أيضاً عن تفضيل لالعرتاف بالطابع العـريف للحـق يف 
 الطرد ال بطابعه "املالزم" حسبما رأى املقرر اخلاص. 

اليت تنص  ٣من مشروع املادة  ١وأيد عدة أعضاء الفقرة  -٢٢٣
ــــك، اقــــرتح عــــدد مــــن علــــى حــــق  ــــة يف طــــرد أجنــــيب. ومــــع ذل الدول

احلايل  ١بأن تضاف إىل نص الفقرة  ٢و ١األعضاء ضم الفقرتني 
إشارة إىل القيـود الـيت يفرضـها القـانون الـدويل علـى احلـق يف الطـرد، 

 مبا يف ذلك القيود الناجتة عن احلماية الدولية حلقوق اإلنسان.
 ٣مــــن مشــــروع املـــــادة  ٢الفقــــرة واســــرتعي االنتبــــاه إىل أن  -٢٢٤

بصــيغتها الراهنـــة عدميــة الفائـــدة أو ناقصــة. وأبـــدي رأي لإلفــادة بـــأن 
مـــن األفضـــل الـــنص علـــى أن احلـــق يف طـــرد أجانـــب خيضـــع ألحكـــام 
مشــروع املــواد الــراهن وااللتزامــات اخلاصــة الناجتــة عــن املعاهــدات الــيت 

كن االكتفـاء تربط الدولة الطاردة، يف حني رأى أعضاء آخرون أنه مي
باإلشارة إىل االلتزام باحرتام القانون الدويل. ويف رأي بعض األعضاء 
أن اإلشـــــارة إىل "املبـــــادئ األساســـــية للقـــــانون الـــــدويل" ضـــــيقة أكثـــــر 

الالزم. وباإلضافة إىل ذلك، اقرتح إيراد إشـارة إىل القواعـد اآلمـرة  من
يهــا يف وإىل بعــض القواعــد احملــددة بشــأن الطــرد، كتلــك املنصــوص عل

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية. ١٣املادة 
وتفاوتــــت اآلراء حــــول ضــــرورة إيــــراد إشــــارة صــــرحية ملبــــدأ  -٢٢٥

حسـن النيــة. كمــا مت التأكيـد علــى أن مــدى مـا سيتســم بــه مشــروع 
، ٢املـــواد الــــراهن مــــن مشـــول هــــو الــــذي سيحســـم مضــــمون الفقــــرة 

االكتفــــاء باإلشــــارة إىل أحكــــام وخباصــــة معرفــــة مــــا إذا كــــان ميكــــن 
 مشروع املواد الراهن.

 عدم جواز طرد الدولة لرعاياها -٤المادة 
أيد عدد كبري من األعضـاء تضـمني مشـروع املـواد حكمـاً  -٢٢٦

 ٤يتعلـــق بطـــرد املـــواطنني. واقـــرتح مـــع ذلـــك حـــذف مشـــروع املـــادة 
 وتنــاول مشــكلة طــرد املــواطنني يف إطــار التعليــق علــى مشــروع املــادة

. ويف رأي آخــر اعتــرب أن التجريــد مــن اجلنســية، كــإجراء متهيــدي ٣
 حمتمل للطرد، هو الوحيد الذي يدخل يف إطار املوضوع الراهن. 

ورئي أن مسألة طرد أشخاص حيملون جنسيتني أو أكثـر  -٢٢٧
جـديرة بــأن تــدرس مبزيـد مــن التفصــيل وأن تسـوى يف إطــار مشــروع 

نفصــلة. وبوجــه خــاص، ينبغــي أو يف إطــار مشــروع مــادة م ٤املــادة 
دراســــة مــــا إذا كــــان ينبغــــي ملعيــــار الفعاليــــة أن يقــــوم بــــدور يف هــــذا 
الصدد. وأفاد رأي آخر بأنـه مـن غـري املالئـم تنـاول املسـألة يف هـذا 
الســياق، خاصــة إذا كانــت اللجنــة تنــوي اإلســهام يف تعزيــز قاعــدة 

نسـية، حظر طرد املواطنني. ولوحظ أيضاً أن مسألة التجريد من اجل
ـــاً كخطـــوة متهيديـــة للطـــرد، مســـألة تســـتحق  الـــيت اســـتخدمت أحيان
دراسة متعمقة. ويف هذا الصـدد، اقـرتح حظـر اختـاذ إجـراء مـن هـذا 

 إشارة إىل "اإلبعاد". ٤النوع. واقرتح أيضاً تضمني مشروع املادة 

وأيـــد عـــدة أعضـــاء حظـــر طـــرد املـــواطنني وفـــق مـــا جـــرى  -٢٢٨
. ونظـــر أيضـــاً يف ٤روع املـــادة مـــن مشـــ ١الـــنص عليـــه يف الفقـــرة 

متديد نطاق هذه احلماية لألشخاص الذين جـردوا مـن جنسـيتهم 
ولفئات أخـرى مـن األجانـب ممـن تـربطهم بالدولـة الطـاردة روابـط 

 وثيقة جداً.
وأكــد بعــض األعضـــاء، يف ضــوء صـــكوك دوليــة عديـــدة،  -٢٢٩

على أن الطابع الذي يتسم به حظر طـرد املـواطنني طـابع مطلـق ال 
ـــذا املنطـــق، اقـــرتح حـــذف الفقـــرة  مـــن مشـــروع  ٢يقيـــد بشـــروط. و

الــيت تقــر بإمكانيــة إيــراد اســتثناءات مــن مبــدأ عــدم الطــرد.  ٤املــادة 
وقيــل بوجــه خــاص إن بعــض األمثلــة الــيت أشــار إليهــا املقــرر اخلــاص 
لتأسيس إمكانية إيـراد هـذه االسـتثناءات متثـل أمهيـة تارخييـة حبتـة أو 

. والضرورة هي اليت ميكن أن تـربر نوعـاً طـرد حاالت تسليم ال طرد
املـــواطنني يف حـــاالت قصـــوى. ووفقـــاً القـــرتاح آخـــر، ينبغـــي تعـــديل 

إللقاء الضوء على أن الطرد أو النفي الذي تفرضـه  ٣و ٢الفقرتني 
ســـــــلطة قضـــــــائية كبـــــــديل للســـــــجن ميـــــــثالن اإلجـــــــراءين املشـــــــروعني 

 الوحيدين إلبعاد املواطنني.
صـــــــــيغة االســـــــــتثناءات الـــــــــواردة يف  واقـــــــــرتح أن تكـــــــــون -٢٣٠
مفهــوم يوضــح أكثــر تقييــداً وأن  ٤مــن مشــروع املــادة  ٢ الفقــرة

"األسباب االسـتثنائية" الـيت ميكـن أن تـربر طـرد مـواطن. كمـا مت 
التساؤل عما إذا كان ال ينبغي على أية حال أن يـنص القـانون 

 على هذه األسباب. 
إىل الضــمانات إشــارة  ٤واقــرتح تضــمني مشــروع املــادة  -٢٣١

اإلجرائية الواجب منحها للفرد املطرود. وقيل أيضاً إن من املهم 
االعـــرتاف للمـــواطن املطـــرود حبــــق العـــودة إىل بلـــده مـــىت انتفــــت 
أســباب طــرده أو ظهــرت عناصــر جديــدة أصــبح طــرده يف ظلهــا 

 غري مربر.
ومت التســــــاؤل عمــــــا إذا كانــــــت مســــــألة الطــــــرد اجلمــــــاعي  -٢٣٢

. كمــــــا كــــــان مــــــن اجلــــــدير ٤شــــــروع املــــــادة للمــــــواطنني مشــــــمولة مب
بالتوضــيح أن هــذا احلكــم ال خيــل بتســليم املــواطنني، وهــو مــا جييــزه 

 القانون الدويل.
 عدم جواز طرد الالجئين  -٥المادة 

 عدم جواز طرد عديمي الجنسية -٦المادة 
أبــدى عــدد مــن األعضــاء اعرتاضــهم علــى إعــداد مشــاريع  -٢٣٣

اص عــدميي اجلنســية تتجــاوز حــدود مــواد بشــأن الالجئــني واألشــخ
 ١٩٥١اإلحالـــــــة إىل االتفاقيـــــــة اخلاصــــــــة بوضـــــــع الالجئـــــــني لعــــــــام 
، ١٩٥٤واالتفاقية اخلاصة بوضع األشـخاص عـدميي اجلنسـية لعـام 

ا  وأيــد أعضــاء آخــرون إعــداد هــذه املشــاريع بشــرط أال يثــري مضــمو
 تناقضات مع النظم التعاهدية السـارية. واقـرتح أيضـاً أن يعقـد أحـد

خــــرباء مفوضــــية األمــــم املتحــــدة الســــامية لشــــؤون الالجئــــني جلســــة 
 إحاطة يف هذا الصدد.



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

وعــــارض عــــدة أعضــــاء إدراج إشــــارة صــــرحية إىل "اإلرهــــاب"  -٢٣٤
ضمن أسباب طرد الجئ أو شخص عدمي اجلنسية. ويف هذا الصـدد، 
قيل إن ليس هناك تعريف شامل لإلرهاب وإن دواعي "األمن الوطين" 

تـــــدابري الطـــــرد بســـــبب اإلرهـــــاب وإن األمـــــر ال يتعلـــــق تغطـــــي بالفعـــــل 
مبشــكلة ختــص الالجئــني واألشــخاص عــدميي اجلنســية بالتحديــد. هــذا 
عــــالوة علــــى أن الطــــرد بســــبب اإلرهــــاب ميكــــن أن ميثــــل مشــــكلة إزاء 
تطبيــق مبــدأ التســليم أو احملاكمــة. هــذا وأيــد بعــض أعضــاء اللجنــة إيــراد 

د الالجئـــني واألشـــخاص إشـــارة إىل اإلرهـــاب كســـبب مـــن أســـباب طـــر 
عــــدميي اجلنســــية. واقــــرتح بوجــــه خــــاص إدراج اإلرهــــاب بربطــــه مبفهــــوم 
ـــــوطين"، إن مل يكـــــن مبفهـــــوم "النظـــــام العـــــام"، واإلشـــــارة يف  "األمـــــن ال
التعليـــق إىل االجتاهـــات احلديثـــة يف ممارســـة الـــدول الراميـــة إىل مكافحـــة 
، إســـــاءة اســـــتخدام مركـــــز الالجــــــئ مـــــن جانـــــب اإلرهـــــابيني. وكبــــــديل

اقرتحت اإلشارة إىل جرائم حمددة من أمثال اجلرائم املعرفة يف الصـكوك 
 املتعددة األطراف املقبولة عموماً يف جمال مكافحة اإلرهاب.

وفيمــا يتعلــق بــالالجئني بشـــكل خــاص، قيــل إن أســـباب  -٢٣٥
أوســـع مـــن  ٥مـــن مشـــروع املـــادة  ١الطـــرد الـــوارد ذكرهـــا يف الفقـــرة 

من االتفاقية اخلاصة  ٣٣النقطة، فإن املادة الالزم؛ وخبصوص هذه 
، والـــــيت تـــــورد مبـــــدأ عـــــدم اإلعـــــادة ١٩٥١بوضـــــع الالجئـــــني لعـــــام 

القســـرية، أكثـــر تقييـــداً. وممـــا كـــان موضـــع نقـــد أيضـــاً إعـــادة تنـــاول 
القواعــــد الــــواردة يف االتفاقيــــة بشـــــكل جزئــــي فقــــط وحماولــــة املقـــــرر 

وأخـــرياً اقـــرتح مـــن هـــذه االتفاقيـــة.  ٣٣و ٣٢اخلـــاص دمـــج املـــادتني 
إدراج إشارة إىل مبدأ عدم اإلعادة القسرية وإىل حالة األفراد الذين 
ينتظــرون احلصــول علــى مركــز الالجــئ أو الــذين رفــض مــنحهم هــذا 

م جيب أن حيصلوا على قدر من احلماية.  املركز، باعتبار أ
وفيمـــا يتعلـــق باألشـــخاص عـــدميي اجلنســـية، فقـــد اعـــرتض  -٢٣٦

قــرتاح املقــرر اخلــاص إعــداد مشــروع مــادة مــن بعــض األعضــاء علــى ا
مــن االتفاقيــة اخلاصــة بوضــع  ٣١شــأنه، خالفــاً ملــا تقضــي بــه املــادة 
، محايـة األشـخاص عـدميي ١٩٥٤األشخاص عدميي اجلنسية لعـام 

اجلنســـية ممـــن هـــم يف وضـــع قـــانوين وأولئـــك الـــذين ليســـوا يف وضـــع 
كون متناقضة. قانوين، وذلك منعاً إلنشاء أنظمة قانونية ميكن أن ت

ورأى آخــــرون باملقابــــل أنــــه ينبغــــي مــــنح احلمايــــة حــــىت لألشــــخاص 
 عدميي اجلنسية ممن هم يف وضع غري قانوين.

، وبالــذات اإلشــارة ٦مــن مشــروع املــادة  ٢وقيــل إن الفقــرة  -٢٣٧
ـــدخل الدولـــــة املضـــــيفة يف البحـــــث عـــــن دولـــــة مســـــتقبلة، متثـــــل  إىل تــ

 يستهدف سد فراغ قانوين.مسامهة هامة يف التطوير التدرجيي الذي 
 عدم جواز الطرد الجماعي -٧المادة 

أيــــد عــــدة أعضــــاء تضــــمني مشــــروع املــــواد حكمــــاً بشــــأن  -٢٣٨
الطرد اجلماعي. وأفاد رأي آخر بأن مفهوم "الطرد اجلماعي" يفتقر 
إىل الوضـــــوح وأن مـــــن األفضـــــل اآلن الرتكيـــــز علـــــى مســـــألة الطـــــرد 

اجلمـــاعي يف وقـــت النـــزاع التمييـــزي. وذكـــر أيضـــاً أن مســـألة الطـــرد 
ــــا  املســــلح ال ينبغــــي أن تســــوى يف إطــــار مشــــروع املــــواد الــــراهن أل

 تندرج يف القانون اإلنساين الدويل.

علـى  ٧وأيد عدة أعضاء الفقرة األوىل مـن مشـروع املـادة  -٢٣٩
أساس أن القانون الدويل املعاصر حيظـر الطـرد اجلمـاعي لألجانـب، 

اد رأي آخـــر بـــأن ليســـت هنـــاك علـــى األقـــل يف وقـــت الســـلم. وأفـــ
قاعدة عامة حتظر الطرد اجلماعي لألجانب، بل مبدأ ناشئ فقـط، 
يســــــتند إىل املمارســــــات اإلقليميــــــة، جيســــــد حظــــــر الطــــــرد ويقــــــرتن 
موعـة مــن  باسـتثناءات؛ هـذا عــالوة علـى أن الطـرد غــري التعسـفي 
األفــراد ال يعتــرب طــرداً غــري مشــروع بشــرط أن يســتفيد مجيــع األفــراد 

 ضمانات إجرائية. من
وأعـــرب عـــدة أعضـــاء عـــن مـــوافقتهم علـــى تعريـــف "الطـــرد  -٢٤٠

. ومــع ذلــك، رأى ٧مــن مشــروع املــادة  ٢اجلمــاعي" الــوارد يف الفقــرة 
بعض األعضاء ضرورة تشذيب التعريف وأن مثـة مسـائل ال تـزال غـري 
موعة" ومسألة  حمسومة، ال سيما املعايري اليت يستند إليها تعريف "ا

ــذه النقطــة األخــرية، قيــل عــدد ا ألشــخاص املطــرودين. وفيمــا يتعلــق 
إن العنصر األساسي لـيس عنصـراً كميـاً بـل نوعيـاً؛ إن مـا يهـم بصـفة 
خاصـة هـو معرفــة مـا إذا كــان الطـرد يسـتند ألســباب متييزيـة أو مــا إذا 

 حصل كل من األفراد املعنيني على ضمانات إجرائية.
لتمييز بني الطرد اجلماعي يف وقد أفاد رأي بعدم مالءمة ا -٢٤١

وقــــــت الســــــلم والطــــــرد اجلمــــــاعي يف وقــــــت احلــــــرب ألن الصــــــكوك 
القانونية الدولية الرئيسية حتظـر الطـرد يف كلتـا احلـالتني. ومـن وجهـة 

أو ذكـــر  ٧مــن مشــروع املــادة  ٣النظــر هــذه، اقــرتح حــذف الفقــرة 
حق كل فرد، حىت يف وقـت النـزاع املسـلح، يف دراسـة حالتـه دراسـة 

ردية. وأفاد رأي آخـر بـأن احلكـم املقـرتح خمـالف للممارسـة وحلالـة ف
ـــــيت تعـــــرتف بشـــــرعية الطـــــرد  ـــــدويل يف الوقـــــت احلاضـــــر ال القـــــانون ال

 اجلماعي لرعايا الدولة املعادية يف وقت النزاع املسلح.
وذكــر أن القــانون اإلنســاين الـــدويل ال يــنص علــى قاعـــدة  -٢٤٢

النزاع املسلح. واقرتح توضيح حتظر طرد رعايا دولة معادية يف وقت 
ال تنطبــق إال علــى األفــراد الــذين  ٧مــن مشــروع املــادة  ٣أن الفقــرة 

حيملـــون جنســـية دولـــة داخلـــة يف نـــزاع مســـلح مـــع الدولـــة الطـــاردة. 
وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن املصــطلحات املســتخدمة يف هــذه الفقــرة 
غامضــــة أكثــــر مــــن الــــالزم؛ ويلــــزم بوجــــه خــــاص قصــــر حــــق الطــــرد 

اعي لرعايـا دولـة معاديــة علـى احلـاالت الــيت تثبـت فيهـا معــاداة اجلمـ
هؤالء األفراد بشكل "جدي" أو "خطري" للدولة الطاردة، بل على 
حالــة األفــراد الــذين "تصــرفوا بكــل وضــوح" بطريقــة معاديــة. وميكــن 
النظــر أيضــاً يف إيــراد اســتثناء علــى أســاس وجــود اعتبــارات قصــوى 

هــة أخــرى، اقــرتح توضــيح أن الدولــة تتعلــق بــاألمن الــوطين. ومــن ج
حتتفظ حبق طرد رعايا دولة معادية إذا اقتضى األمر ذلك حلمايتهم 
من احتمـال انتقـام السـكان احملليـني مـنهم. ويف هـذا الصـدد، اقـرتح 
وصف التدابري اليت تتخذ حلماية األجانـب مـن بيئـة معاديـة بتـدابري 

 طرد"."اإلبعاد املؤقت" بدًال من وصفها بتدابري "ال
واقــــرتح عــــدد مــــن األعضــــاء إضــــافة مــــادة مســــتقلة بشــــأن  -٢٤٣

العمال املهاجرين بالنظر إىل ضعف موقفهم بوجه خاص، واعرتض 
 آخرون على ذلك.



طرد األجانب 

 تعليقات على مسائل أخرى (ج)
مــــن العهـــــد الـــــدويل اخلـــــاص  ١٣ذكــــر الـــــبعض أن املـــــادة  -٢٤٤

عامليـاً ميكـن أن باحلقوق املدنيـة والسياسـية تعـرب عـن مبـادئ مقبولـة 
تشــــكل أساســــاً مناســــباً ألعمــــال اللجنــــة. وأشــــري أيضــــاً إىل بعــــض 
األحكام الواردة يف صكوك إقليمية خاصة حبماية حقوق اإلنسان، 

التفاقيــة محايــة حقــوق اإلنســان  ٧و ٤وال ســيما الربوتوكــوالن رقمــا 
واحلريات األساسية، واالتفاقيـة األمريكيـة حلقـوق اإلنسـان: "ميثـاق 

وســــيه، كوســــتاريكا"، وامليثــــاق األفريقــــي حلقــــوق اإلنســـــان ســــان خ
والشــعوب، وامليثــاق العــريب حلقــوق اإلنســان (بنصــه احلــديث الــذي 

 ).٢٠٠٤اعتمد يف عام 
واقــــرتح تضــــمني مشــــروع املــــواد حكمــــاً خيصــــص للعمــــال  -٢٤٥

مـــــن االتفاقيـــــة  ٢٢املهـــــاجرين وأفـــــراد أســـــرهم باالســـــتناد إىل املـــــادة 
مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم لعــام الدوليــة حلمايــة حقــوق 

، وحكمــــاً يســــتهدف املســــتفيدين مــــن معاهــــدات الصــــداقة ١٩٩٠
 والتجارة واملالحة.

واقـــــــرتح أن تنظـــــــر اللجنـــــــة يف األســـــــباب املمكنـــــــة لعـــــــدم  -٢٤٦
مشـروعية الطــرد، علـى أن تتطــرق أيضـاً إىل مســألة مشـروعية تــدابري 

يانـاً طـرد األجنـيب. ولكـن نـزع امللكيـة أو املصـادرة الـيت تصـاحب أح
ـــاً مـــن اللجنـــة أن تضـــطلع بدارســـة مفصـــلة  لـــوحظ أنـــه لـــيس مطلوب

 لألنظمة املتعلقة بنزع امللكية.
وذكـــــرت أيضـــــاً مســـــألة مـــــا إذا كـــــان جيـــــب علـــــى الدولـــــة  -٢٤٧

الطــــاردة أن متــــنح األجنــــيب املطــــرود إمكانيــــة اختيــــار دولــــة املقصــــد 
سـي حتديـد اجلنسـية وحدود تلك اإلمكانيـة. ويف هـذا السـياق، يكت

أمهيـــة خاصـــة ألن دولـــة اجلنســـية وحـــدها ملزمـــة، مـــن حيـــث املبـــدأ، 
 بقبول الشخص املطرود. 

وعالوة على ذلك، ذكر أن عـدم اإلعـادة القسـرية قاعـدة  -٢٤٨
 من القواعد اآلمرة. 

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص -٣
م  -٢٤٩ ــــــــة مالحظــــــــا شــــــــكر املقــــــــرر اخلــــــــاص ألعضــــــــاء اللجن
م الـــــيت أوالهـــــا أكـــــرب قـــــدر مـــــن االهتمـــــام. إال أن بعـــــض وتعليقـــــ ا

املالحظـــات تناولـــت جوانـــب ســــبق أن ناقشـــتها اللجنـــة وســــبق أن 
ا وافقــــت عليهـــا اجلمعيــــة  قـــدمت للمقــــرر اخلـــاص توجيهــــات بشـــأ
العامــة. وال يــزال املقــرر اخلــاص يــرى أن املوضــوع قابــل للتــدوين يف 

الـــدول ميكنهـــا بعـــد  إطـــار هيئـــة خـــرباء، علـــى أن يكـــون مفهومـــاً أن
 ذلك أن تبدأ مفاوضات سياسية بشأن حمصلة أعمال اللجنة.

ورداً علــــى بعــــض املالحظــــات ذات الطــــابع املنهجــــي،  -٢٥٠
أكــد املقــرر اخلــاص مــن جديــد تفضــيله لتحليــل القواعــد العامــة 
املتعلقة باملوضوع حتليًال يعقبه حبث القواعد املنطبقة على فئات 
حمددة من األجانب، وهو ما كانت اللجنة قد وافقت عليه. أما 

ــــائج القانونيــــة للطــــرد، وكــــذلك آثــــاره احمل ــــة علــــى أمــــالك النت تمل

األجنـــيب فهمـــا مســـألتان ســـيجري حبثهمـــا يف التقـــارير الالحقـــة، 
املتعلــق  ١وإن كــان مــن غــري الضــروري ذكرمهــا يف مشــروع املــادة 

 بنطاق املوضوع.

املقـــرر اخلـــاص االقــــرتاح الـــداعي إىل إيـــراد إشــــارة يف وأيـــد  -٢٥١
توضــح أن مشــاريع املــواد تســتهدف  ١التعليــق علــى مشــروع املــادة 

األشــخاص الطبيعيــني حصــراً. ورداً علــى األعضــاء الــذين دعــوا إىل 
استبعاد الالجئني واألشخاص عدميي اجلنسية مـن نطـاق املوضـوع، 
الحـظ املقــرر اخلـاص أن الصــكوك القانونيــة القائمـة ال تضــع نظامــاً  
كــامًال بشــأن طــرد هــاتني الفئتــني مــن األشــخاص. وجيــدر باللجنــة 

بقة علـى هـاتني الفئتـني مـن األشـخاص إذن أن تدرس القواعد املنط
آخـذة يف اعتبارهـا  -مبا يف ذلك عدم اإلعادة القسـرية لالجئـني  -

القــانون واملمارســة املعاصــرين. وتنطبــق املالحظــة نفســها علــى طــرد 
األجانــــــب األعــــــداء، وهــــــي مســــــألة ال تنظمهــــــا صــــــكوك القــــــانون 

 اإلنساين الدويل.
األجانـــب املختلفـــة وأكـــد املقـــرر اخلـــاص أن تعـــداد فئـــات  -٢٥٢

أمر ضروري. ذلك إن إلغاء  ١من مشروع املادة  ٢الوارد يف الفقرة 
هــذه الفقــرة، كمــا اقــرتح بعــض األعضــاء، ســيؤدي بــدون وجــه حــق 
إىل توسيع نطاق االختصاص الشخصـي ملشـاريع املـواد ليشـمل أي 
فئـــــة مـــــن فئـــــات األجانـــــب، مبـــــن فـــــيهم مـــــثًال األجانـــــب املتمتعـــــون 

 ت مبقتضى القانون الدويل.بامتيازات وحصانا
وقــال املقــرر اخلــاص إن اللجنــة ومعظــم الــدول الــيت أدلــت  -٢٥٣

برأيهـــا يف اللجنـــة السادســـة أعربـــت عـــن تفضـــيلها الســـتبعاد مســـألة 
عدم السماح بالدخول من نطاق املوضـوع. وال يـزال املقـرر اخلـاص 
ـــــه  علــــى هــــذا الــــرأي، ألنــــه ال ميكــــن طــــرد األجنــــيب إن مل يســــمح ل

ل أصــــًال، وألن الســــماح بــــدخول األجانــــب مســــألة ختــــص بالــــدخو 
سيادة كل دولـة. إال أن علـى الـدول أن حتـرتم، يف املنـاطق الدوليـة، 
مجيــــع قواعــــد القــــانون الــــدويل ذات الصــــلة، مبــــا يف ذلــــك القواعــــد 

 املتعلقة حبقوق اإلنسان األساسية.
وذكــر املقــرر اخلــاص أن مســألة التســليم املســترت يف شــكل  -٢٥٤
ســألة ســيتناوهلا أحــد التقــارير املقبلــة. ويف املقابــل، قــال املقــرر طـرد م

ــرمني  اخلــاص إنــه ال يؤيــد االقــرتاح الــداعي إىل إدراج مســألة نقــل ا
ــا مســألة تــدخل يف نطــاق القــانون اجلنــائي  يف نطــاق املوضــوع، أل
الدويل. ذلك أن إخضاع عمليات النقل هذه للقواعد املتعلقة بطرد 

ن ينـــال مـــن فعاليـــة التعـــاون بـــني الـــدول يف جمـــال األجانـــب ميكـــن أ
 مكافحة اإلجرام، مبا يف ذلك اإلرهاب.

وأحاط املقرر اخلاص علماً بالتحفظـات الـيت أبـداها عـدد  -٢٥٥
ـــــــــــة"  ـــــــــــى اســـــــــــتخدام مصـــــــــــطلح "الرعي مـــــــــــن أعضـــــــــــاء اللجنـــــــــــة عل

). وقــــــال إن هــــــذا املصــــــطلح سيســــــتخدم مــــــن اآلن (
). ومـــــع مــــل اجلنســــية" (فصــــاعداً كمــــرادف ملصـــــطلح "حا

ذلــــــك فــــــإن مفهــــــومي "غــــــري حامــــــل اجلنســــــية" و"األجنــــــيب" ليســــــا 
متكــــافئني دائمــــاً، ذلــــك أن بعــــض فئــــات "غــــري حــــاملي اجلنســــية" 



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

يعتربون أجانب ألغراض الطرد مبوجب تشـريعات بعـض الـدول.  ال
 إشكالية ازدواج اجلنسية فستناقش يف تقارير الحقة.  أما

وأبدى املقرر اخلـاص موافقتـه علـى ضـرورة تعريـف اإلكـراه  -٢٥٦
 "الطرد".   الذي جيب أن متارسه الدولة لوصف سلوكها ب

وفيمــا يتعلــق مبفهــومي "اإلقلــيم" و"احلــدود"، أصــر املقــرر  -٢٥٧
اخلــــاص علــــى االحتفــــاظ بــــالتعريفني املقرتحــــني. فتعريــــف "اإلقلــــيم" 

الداخليــــة والبحــــر  تعريــــف حيظــــى باإلمجــــاع، ويشــــمل خباصــــة امليــــاه
اإلقليمــي. أمــا مفهــوم "احلــدود" فيجــب إيــراده يف تعريــف حمــدد يف 
إطار املوضوع احلايل. ذلك أن احلدود، ألغراض اهلجرة الوافدة، ال 
تتخــذ شــكل خــط وإمنــا شــكل منطقــة (مثــل منــاطق املــوانئ البحريــة 

 أو املوانئ اجلوية أو املناطق اجلمركية).
رات، قدم املقـرر اخلـاص إىل اللجنـة ويف ضوء هذه االعتبا -٢٥٨

 .)٣٢٧(٢و )٣٢٦(١نصاً منقحاً ملشروعي املادتني 

وفيمـــا يتعلـــق مبشـــاريع املـــواد اخلمســـة املقرتحـــة يف التقريـــر  -٢٥٩
الثالث، فقد أبـدى األعضـاء مالحظـات متعارضـة اسـتندت أحيانـاً 

__________
بصيغته املنقحة يكون نصه كما يلي: ١مشروع املادة )٣٢٦(

 نطاق التطبيق"
تســري مشــاريع املــواد هــذه علــى طــرد األجانــب، املــذكورة  -١"
م من هذه املادة، واملوجودين يف إقليم الدولة الطاردة". ٢يف الفقرة  فئا

 أو:
تســـــري مشـــــاريع املـــــواد هـــــذه علـــــى قيـــــام دولـــــة بطـــــرد  -١"

م يف الفقــرة  مــن هــذه املــادة، واملوجــودين  ٢األجانــب، املــذكورة فئــا
 يف إقليمها.

يقصد بذلك األجانب الذين هم يف وضـع قـانوين أو  -٢"
غـــــــــري قـــــــــانوين يف الدولـــــــــة الطـــــــــاردة والالجئـــــــــون وملتمســـــــــو اللجـــــــــوء 
واألشــخاص عــدميو اجلنســية والعمــال املهــاجرون ورعايــا دولــة معاديــة 

 ورعايا الدولة الطاردة الذين فقدوا جنسيتهم أو جردوا منها". 
كما يلي:بصيغته املنقحة يكون نصه   ٢مشروع املادة )٣٢٧(

 "التعاريف
: "ألغراض مشاريع املواد هذه، يقصد ب

فعـــل قـــانوين أو ســـلوك تكـــره بـــه دولـــة  الطـــرد "(أ) 
 أجنبياً على مغادرة إقليمها؛

شخص ال حيمـل جنسـية الدولـة الـيت  األجنيب "(ب) 
 يوجد يف إقليمها، ما مل ينص تشريع تلك الدولة على خالف ذلك؛

كل فعل صادر عن سـلطات الدولـة   السلوك "(ج) 
الطــاردة ال ميلــك األجنــيب ضــده أي ســبيل مــن ســبل الطعــن وال يــرتك 

 لـه خياراً سوى مغادرة إقليم تلك الدولة؛
ـال الـذي متـارس فيـه الدولـة كامـل  اإلقليم "(د)  ا

ا؛ ا الناشئة عن سياد  صالحيا
منطقـة ختـوم إقلـيم الدولـة الطـاردة الـيت  احلدود ) "(ه 

 ال يتمتع فيها األجنيب مبركز املقيم وينتهي بعبوره إياها إجراء الطرد".

إىل تفضــيل شخصــي فغــاب عنهــا أخــذ املمارســة القائمــة والقــانون 
 عتبار.الساري يف اال

 ٢و ١ومل يعرتض املقرر اخلاص على اقرتاح دمج الفقرتني  -٢٦٠
. ومع مراعاة االقرتاحات اليت قدمت ووجهات ٣من مشروع املادة 

الطـرد جيـب  النظر املختلفة اليت أبديت، ميكن النظـر يف توضـيح أن
أن يتم "يف إطار احرتام قواعد القانون الدويل ذات الصلة، وخباصة 

 اسية لإلنسان، ومشاريع املواد الراهنة".احلقوق األس

وال يزال املقرر اخلاص يعتقد أنه ينبغي االحتفاظ مبشـروع  -٢٦١
، ال لشــيء إال للتأكيــد علــى وجــود مبــدأ عــدم جــواز طــرد ٤املــادة 

املــواطنني. فقــد أثبتــت املمارســة وجــود حــاالت اســتثناء ممكنــة هلــذا 
 التقريـــــر الثالـــــث احلظـــــر وبالفعـــــل تشـــــكل األمثلـــــة املشـــــار إليهـــــا يف

حاالت طرد ال حاالت تسليم. وأيد املقرر اخلاص االقرتاح الداعي 
إىل توضيح "الظروف االستثنائية" الـيت ميكـن أن تـربر طـرد مـواطن. 
وفيمـــا يتعلـــق بـــاملواطنني مـــن حـــاملي جنســـيتني، قـــال إنـــه مل يكـــن 

ألن احلمايــة مــن  ٤مســتحباً تنــاول املســألة يف إطــار مشــروع املــادة 
ـــة حيمـــل الشـــخص جنســـيتها. الطـــ رد جيـــب أن تنطبـــق إزاء كـــل دول

وميكن أن يكون هلذه املسألة وقع على ممارسـة احلمايـة الدبلوماسـية 
يف حالة الطرد غـري املشـروع. وللـرد علـى أسـئلة عـدة أعضـاء، اقـرتح 
املقـــرر اخلـــاص تنـــاول مســـألة طـــرد املـــواطنني مـــن حـــاملي جنســـيتني 

، والقيام أيضاً مبسـاعدة مـن األمانـة مبزيد من التعمق يف تقرير مقبل
العامــــة بدراســــة مســــألة التجريــــد مــــن اجلنســــية كتمهيــــد للطــــرد. وال 
يســتدعي األمــر مـــع ذلــك إيــراد إشـــارة إىل "اإلبعــاد" ألنــه مشـــمول 

ا.  بالفعل مبفهوم "الطرد" بالصيغة اليت اعتمد 

، ال يـــــزال املقـــــرر ٦و ٥وفيمـــــا يتعلـــــق مبشـــــروعي املـــــادتني  -٢٦٢
يؤيد فكرة السعي لتحسـني احلمايـة الـيت متنحهـا االتفاقيـات اخلاص 

الدوليــــة القائمــــة لالجئــــني واألشــــخاص عــــدميي اجلنســــية. ذلــــك أن 
األمــر ال يتعلــق بتعــديل القواعــد الســارية بقــدر مــا يتعلــق بتكملتهــا 
بالنص على مبدأ عدم جـواز الطـرد، وبشـكل خـاص بتنـاول مسـألة 

لالجئني حبكم الواقع أو لألشخاص  احلماية املؤقتة واحلقوق املتبقية
الــــذين رفــــض مــــنحهم مركــــز الالجــــئ. هــــذا عــــالوة علــــى أن تنــــازع 
القواعد أمر ميكن التغلب عليه يف حالة نشـوئه ألن القـانون الـدويل 
يوفر األدوات الالزمة لتسويته. ونظراً إىل اآلراء املتفاوتة اليت أبديت 

ــــ ــــزود اللجن ة املقــــرر اخلــــاص بشــــأن هــــذه املســــألة، فمــــن املهــــم أن ت
بإشارات واضحة حول طريقة تناول مشكلة الالجئني واألشـخاص 
عدميي اجلنسـية. ومبـا أن معظـم األعضـاء اعرتضـوا علـى إيـراد إشـارة 
صرحية لإلرهـاب كسـبب مـن أسـباب طـرد الجـئ أو شـخص عـدمي 
اجلنســية، فمــن املســتحب أن يوضــح يف التعليــق أن اإلرهــاب ميكــن 

 اعي "األمن الوطين".أن يشكل سبب طرد ضمن دو 

املخصص لعدم جواز الطرد  ٧وفيما يتعلق مبشروع املادة  -٢٦٣
اجلمـاعي، مل يعتقـد املقــرر اخلـاص أن األمــر يسـتوجب إدراج حكــم 
ـــم مشـــمولون بالفعـــل مببـــدأ  حمـــدد يســـتهدف العمـــال املهـــاجرين أل

 عدم الطرد اجلماعي لألجانب بشكل عام. 



طرد األجانب 

ت النـــزاع املســـلح بطـــرد رعايـــا وفيمـــا يتعلـــق بالقيـــام يف وقـــ -٢٦٤
دولـــــة معاديـــــة، كـــــرر املقـــــرر اخلـــــاص موقفـــــه مصـــــرحاً بـــــأن القـــــانون 
اإلنساين الدويل مل حيل هذه املسألة بوضوح. ويف حني أن طرد فرد 
مـــــن رعايـــــا دولـــــة معاديـــــة جيـــــب أن خيضـــــع للنظـــــام العـــــادي لطـــــرد 
األجانــــب، فــــإن الطـــــرد اجلمــــاعي يف وقــــت النـــــزاع املســــلح موضـــــع 

ــــون ممارســــات  ــــة تنحــــو إىل إبــــداء التســــامح إزاء أفــــراد ال يتبن متفاوت
ـا عـدة أعضـاء  مواقف معادية. ومع مراعاة االقرتاحات اليت تقـدم 

 ، اقــرتح املقــرر ٧مــن مشــروع املــادة  ٣بشــأن نطــاق وصــياغة الفقــرة 
 

اخلاص الصيغة التالية: "ال جيوز أن خيضع األجانب من رعايا دولة 
لدولــة املســتقبلة لتــدابري الطــرد اجلمــاعي داخلــة يف نــزاع مســلح مــع ا

إال إذا كـــانوا، كمجموعـــة، ضـــحايا أفعـــال معاديـــة أو منخـــرطني يف 
 أنشطة معادية للدولة املستقبلة". 

ـــــاول  -٢٦٥ وختامـــــاً، أشـــــار املقـــــرر اخلـــــاص إىل أنـــــه ســـــيجري تن
مســائل ورد ذكرهــا يف املناقشــات، مثــل مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية 

تمييــــزي، لــــدى النظــــر يف حــــدود االختصــــاص أو مشــــكلة الطــــرد ال
 ) حلق الطرد.املادي (


