
 الفصل الثامن

طرد األجانب

 مقدمة  -ألف
ــا السادســة واخلمســني ( -١٦٦ )، ٢٠٠٤قــررت اللجنــة، يف دور

أن تُـــــــــدرج موضـــــــــوع "طـــــــــرد األجانـــــــــب" يف برنـــــــــامج عملهـــــــــا وأن 
. ووافقــت )٥٨٥(الســيد مــوريس كــامتو مقــرراً خاصــاً للموضــوع تعــنيِّ 

كـــانون   ٢املــؤرخ  ٥٩/٤١مــن قرارهـــا  ٥اجلمعيــة العامــة، يف الفقـــرة 
، علــــــــى قــــــــرار اللجنــــــــة إدراج املوضــــــــوع يف ٢٠٠٤األول/ديســــــــمرب 

 أعماهلا. جدول
ـا السـابعة واخلمسـني ( -١٦٧ )، ٢٠٠٥ونظرت اللجنة، يف دور

 .)٥٨٦(اخلاصيف التقرير األويل للمقرر 
ــــــــا الثامنــــــــة واخلمســــــــني  -١٦٨ وُعــــــــرض علــــــــى اللجنــــــــة، يف دور

باإلضــافة إىل دراســة  )٥٨٧()، التقريــر الثــاين للمقــرر اخلــاص٢٠٠٦(
ا األمانة العامة . وقررت اللجنة أن تنظر يف التقرير الثاين )٥٨٨(أعد

ـا التاليـة يف عام   .)٥٨٩(٢٠٠٧يف دور
ـا التاسـعة  -١٦٩ )، ٢٠٠٧واخلمسـني (ونظرت اللجنـة، يف دور

للمقـرر اخلـاص، وأحالـت إىل  )٥٩٠(يف التقرير الثـاين والتقريـر الثالـث

__________ 
لــد الثــاين (اجلــزء ٢٠٠٤ حوليــة)٥٨٥( . وقــد ٣٦٤الفقــرة )، الثــاين، ا

ــا اخلمســني ( )، بتقريــر فريــق التخطــيط ١٩٩٨أحاطــت اللجنــة علمــاً، يف دور
أخــــرى، لغــــرض الــــذي ُحــــدِّد فيــــه موضــــوع "طــــرد األجانــــب"، ضــــمن مواضــــيع 

لــد الثــاين ١٩٩٨ حوليــةإدراجــه يف برنــامج العمــل الطويــل األجــل للجنــة ( ، ا
ــــا الثانيــــة ٥٥٤ثــــاين)، الفقــــرة (اجلــــزء ال ) وأقــــرت اللجنــــة هــــذا اإلدراج يف دور

ـــــــــــة) (٢٠٠٠واخلمســـــــــــني ( ـــــــــــاين (اجلـــــــــــزء ال٢٠٠٠ حولي ـــــــــــد الث ل ـــــــــــاين)، ، ا ث
معيــة العامــة عــن أعمــال ). وقــد تضــمن مرفــق تقريــر اللجنــة إىل اجل٧٢٩ الفقــرة

تلـــــك الـــــدورة خمططـــــاً مـــــوجزاً يعـــــرض اهليكـــــل العـــــام والـــــنهج احملتملـــــني لدراســـــة 
مـــن قـــرار اجلمعيـــة  ٨). ويف الفقـــرة ٢٦٣املوضـــوع (املرجـــع نفســـه، املرفـــق، ص 

، أحاطـت اجلمعيـة ٢٠٠٠كـانون األول/ديسـمرب   ١٢املـؤرخ  ٥٥/١٥٢العامة 
العمل الطويل األجل. العامة علماً بإدراج املوضوع يف برنامج

لــد الثــاين (اجلــزء ٢٠٠٥ حوليــة)٥٨٦( . ٢٧٤-٢٤٢، الفقــرات )الثــاين، ا
لــــــــد الثــــــــاين (اجلــــــــزء انظــــــــر التقريــــــــر األويل يف املرجــــــــع نفســــــــه  الوثيقـــــــــة )،األول، ا

.
لــــــــــــــد الثــــــــــــــاين (اجلــــــــــــــزء ٢٠٠٦ حوليــــــــــــــة)٥٨٧( الوثيقــــــــــــــة )، األول، ا

.
(مستنسخة؛ متاحة على املوقع الشبكي  و )٥٨٨(

للجنة).
لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٦ حولية)٥٨٩( .٢٥٢، الفقرة )الثاين، ا
لــــــــــــــد الثــــــــــــــاين (اجلــــــــــــــزء٢٠٠٧حوليــــــــــــــة )٥٩٠(  الوثيقــــــــــــــة ،األول) ، ا

.

، بصــــيغتهما الــــيت نقحهــــا ٢و ١جلنــــة الصــــياغة مشــــروعي املــــادتني 
 .)٥٩٢(٧إىل  ٣، وكذلك مشاريع املواد )٥٩١(املقرر اخلاص

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء
جنــة التقريــر الرابــع للمقــرر يف هــذه الــدورة، ُعــرض علــى الل -١٧٠

ا اخلــــاص ( )، والـــــذي نظــــرت فيـــــه اللجنــــة يف جلســـــا
 ٦و ٥أيار/مـــــــــــايو و ٣٠املعقـــــــــــودة يف  ٢٩٧٣و ٢٩٧٢و ٢٩٦٩

، أن ٢٩٧٣. وقـــــررت اللجنـــــة، يف جلســـــتها ٢٠٠٨حزيران/يونيـــــه 
تنشئ فريقاً عامًال برئاسة السيد دونالد ماكريه لبحث املسائل الـيت 

شـــخاص مزدوجـــي اجلنســـية أو متعـــددي اجلنســـيات يثريهـــا طـــرد األ
 والتجريد من اجلنسية يف إطار الطرد.

ايـة اجتماعـه املعقــود يف  -١٧١  ١٤وخلـص الفريـق العامـل، يف 
، إىل أنــــــه ينبغــــــي أن يوّضــــــح يف التعليــــــق علــــــى ٢٠٠٨متوز/يوليــــــه 

مشـــــاريع املـــــواد أنـــــه، ألغـــــراض املشـــــاريع، يســـــري مبـــــدأ عـــــدم طـــــرد 
ـــذين حصـــلوا بـــالطرق القانونيـــة املـــواطنني أيضـــاً  علـــى األشـــخاص ال

علــى جنســية أخــرى أو علــى عــدة جنســيات أخــرى. واتفــق الفريــق 
أيضـــاً علـــى اإلشـــارة بوضـــوح يف التعليـــق إىل أنـــه ال جيـــوز أن تلجـــأ 
ـا مبوجـب مبـدأ  الدول إىل التجريـد مـن اجلنسـية للتهـرب مـن التزاما

اسـتنتاجات الفريـق عدم طـرد املـواطنني. وقـدم رئـيس الفريـق العامـل 
. ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٢٤املعقودة يف  ٢٩٨٤إىل اللجنة يف جلستها 

ووافقت اللجنة علـى هـذه االسـتنتاجات وطلبـت إىل جلنـة الصـياغة 
 أخذها يف االعتبار يف إطار أعماهلا.

 ٤، املعقـــــــــودة يف ٢٩٨٩وتلقـــــــــت اللجنـــــــــة يف جلســـــــــتها  -١٧٢
ه رئـــــيس جلنـــــة ، تقريـــــراً مرحليـــــاً شـــــفوياً قدمـــــ٢٠٠٨آب/أغســــطس 

هــذه الصــياغة. وتظــل مشــاريع املــواد احملالــة إىل جلنــة الصــياغة لــدى 
 إىل حني إكمال العمل بشأن مجيع مشاريع املواد. األخرية

 عرض املقرر اخلاص لتقريره الرابع  -١
ذكــــر املقــــرر اخلــــاص أنــــه يف أثنــــاء نظــــر اللجنــــة يف تقريــــره  -١٧٣

لني جلنســــيتني أو الثالــــث لــــوحظ أن مســــألة طــــرد األشــــخاص احلــــام
أكثر جديرة بأن ُتدرس مبزيد من التفصيل وُحتسم يف إطـار مشـروع 

الـذي يـنص علـى مبـدأ عـدم طـرد املـواطنني، أو يف مشـروع  ٤املادة 
مــــادة مســـــتقلة. ولــــوحظ أيضـــــاً أن مســـــألة إســــقاط اجلنســـــية، الـــــيت 

 ُتستخدم أحياناً كتمهيد للطرد، تستحق حتليًال متعمقاً.
__________ 

لد الثاين (اجلزء املرجع نفسه، )٥٩١( .٣٢٧و ٣٢٦، احلاشيتان )الثاينا
.٣٢٥-٣٢١املرجع نفسه، احلواشي )٥٩٢(



طرد األجانب

ـــــــق -١٧٤ بالوضـــــــع القـــــــانوين ملزدوجـــــــي اجلنســـــــية أو  وفيمـــــــا يتعل
متعددي اجلنسيات، رأى املقرر اخلاص، يف تقريره الثالث، أنه ليس 

، مبــا أن القاعــدة ٤مــن املستصــوب معاجلتــه يف إطــار مشــروع املــادة 
اليت حتظر طرد املواطنني تسري على كل دولة حيمل فرد مـن األفـراد 

ن هلــا تــأثري يف ســياق جنســيتها. غــري أن هــذه املســألة ميكــن أن يكــو 
 ممارسة احلماية الدبلوماسية يف حالة الطرد غري املشروع.

ويتــألف التقريــر الرابــع، الــذي أُعــد للــرد علــى استفســارات  -١٧٥
عـــدة أعضـــاء، مـــن جـــزأين. ُخصـــص اجلـــزء األول منهمـــا إلشـــكالية 
طرد مزدوجي اجلنسية ومتعددي اجلنسيات، بينما يعاجل اجلزء الثاين 

 سية والتجريد من اجلنسية يف إطار الطرد.فقدان اجلن

وفيما يتعلق بطرد األشخاص الـذين حيملـون جنسـيتني أو  -١٧٦
أكثـــر، يعـــاجل التقريـــر الرابـــع مســـألتني أساســـاً. تتعلـــق املســـألة األوىل 
بتحديد ما إذا كان مبدأ عدم طرد املواطنني يسري بشكل تام على 

ن حيملـون جنسـية مزدوجي اجلنسية وعلـى متعـددي اجلنسـيات الـذي
الدولة الطاردة. أمـا املسـألة الثانيـة فتتعلـق بتحديـد مـا إذا كـان قيـام 
دولـــة بطـــرد شـــخص مـــزدوج اجلنســـية أو متعـــدد اجلنســـيات وحيمـــل 
جنســـية الدولـــة الطـــاردة، دون أن تســـحب منـــه هـــذه اجلنســـية أوًال، 

ا الدولية.  يشكل إخالًال منها بالتزاما

ىل، قــال املقــرر اخلــاص إنــه ينبغــي وفيمــا خيــص املســألة األو  -١٧٧
اإلشـــارة إىل أن بعـــض الـــدول، ألغـــراض أخـــرى غـــري الطـــرد، تعامـــل 
ــم أجانــب.  أحيانــاً مواطنيهــا الــذين حيملــون جنســية أخــرى علــى أ
غــري أن هــذا املوقــف ال يكفــي يف حــد ذاتــه إلعطــاء أســاس قــانوين 
لطـــــرد هـــــؤالء األشـــــخاص، مـــــا دام يف مقـــــدور هـــــؤالء األشـــــخاص 

 جبنسية الدولة الطاردة للطعن يف شرعية الطرد.التمسك 

أمـــا فيمـــا يتعلـــق باملســـألة الثانيـــة، فـــإن قاعـــدة حظـــر قيـــام  -١٧٨
الدولـــة بطــــرد مـــواطن مــــن مواطنيهـــا، بالصــــيغة الـــيت اقرتحهــــا املقــــرر 
اخلاص يف تقريره الثالث، حتمـل علـى القـول بـأن هـذا الطـرد خمـالف 

رســــة أن عمليــــات طــــرد للقـــانون الــــدويل. غــــري أنــــه يتضـــح مــــن املما
مزدوجـــــي اجلنســـــية أو متعـــــددي اجلنســـــيات دون إســـــقاط اجلنســـــية 

 عنهم مسبقاً ليست نادرة احلدوث. 

وحســـب فهـــم مطلـــق حلظـــر طـــرد املـــواطنني، يـــرى الـــبعض  -١٧٩
أحياناً أن طرد شخص مزدوج اجلنسية أو متعدد اجلنسيات وحيمـل 

ن اجلنســية. جنســية الدولــة الطــاردة جيــب أن يســبقه دائمــاً جتريــد مــ
ــــزام علــــى الدولــــة الطــــاردة  غــــري أن املقــــرر اخلــــاص رأى أن فــــرض إل
بالتجريــد مــن اجلنســية قبــل طــرد شــخص مــزدوج اجلنســية أو متعــدد 
اجلنســيات لــيس أفضــل حــل مبــا أن التجريــد مــن اجلنســية قــد يضــر 

 بأي حق للشخص املطرود يف العودة.

أجراها يف  وقال املقرر اخلاص إنه يف ضوء التحليالت اليت -١٨٠
تقريــره الرابــع يــرى أن: (أ) مبــدأ عــدم طــرد املــواطنني ال يســري علــى 
مزدوجي اجلنسية ومتعددي اجلنسيات، ما مل يكن مـن شـأن الطـرد 

أن يؤدي إىل انعـدام اجلنسيـة؛ و(ب) ممارسة بعض الـدول ومصـاحل 
األشــخاص املطــرودين أنفســهم ال تشــكل ســنداً للــنص علــى قاعــدة 

ن اجلنسية قبل طرد الشخص املزدوج اجلنسـية أو تقضي بالتجريد م
 املتعدد اجلنسيات.

وذكر املقرر اخلـاص أن املشـاكل القانونيـة الـيت يثريهـا طـرد  -١٨١
مزدوجي اجلنسية أو متعددي اجلنسيات قد تزداد تعقيداً تبعاً ملا إذا  
كانت الدولة الطاردة هي دولة اجلنسية الغالبة أو الفعلية للشخص 

مل تكــن كـــذلك. وال يــزال املقــرر اخلـــاص يشــك يف فائـــدة  املعــين أو
اخلــوض يف هــذه االعتبــارات وجــدواه العمليــة يف هــذه املرحلــة. غــري 
أنه رحب بالنظر يف هذه االفرتاضات املتنوعة يف إطار دراسة محاية 
احلقـــوق املاليـــة للشـــخص املطـــرود، وهـــي الدراســـة الـــيت يعتـــزم املقـــرر 

 اخلاص إجراءها يف وقت الحق.
ومن ناحية أخرى، تظل مسألة حتديد ما إذا كانت هناك  -١٨٢

إمكانيــات لالســتثناء مــن القاعــدة الــيت حتظــر طــرد املــواطنني مســألة 
غــري حمســومة. وباســتثناء بعــض األمثلــة التارخييــة مثــل حــاالت طــرد 
امللوك املخلوعني، ميكن تصور حاالت معاصرة حيق فيها لدولة من 

أحد مواطنيها، شرط قبـول دولـة أخـرى  الدول بصفة استثنائية طرد
اســتقباله واحتفــاظ الفــرد املعــين حبقــه يف العــودة إىل بلــده بنــاًء علــى 
طلب الدولـة املضـيفة. فعلـى سـبيل املثـال، قـد جيـوز لدولـة تعرضـت 
ـا أحـد مواطنيهـا أن تطـرد هـذا الشـخص إىل  ألنشطة جتسس قـام 

ا، إذ ا مــــا كانــــت هــــذه الدولــــة الــــيت قــــام باألنشــــطة املــــذكورة حلســــا
الدولــــة األخــــرى علــــى اســــتعداد الســــتقباله. ويف هــــذه احلالــــة تنشــــأ 
مسألة ما إذا كانت اللجنة ترغب يف فـرض حظـر مطلـق علـى طـرد 
املـواطنني أو مــا إذا كانــت عوضــاً عــن ذلــك علــى اســتعداد للســماح 

 باستثناءات من القاعدة يف حاالت استثنائية.
وُخصــص اجلــزء الثــاين مــن التقريــر الرابــع حتديــداً إلشــكالية  -١٨٣

فقــدان اجلنســية والتجريــد مــن اجلنســية يف إطــار الطــرد. وقــال املقــرر 
اخلاص إنه على الرغم من أن فقدان اجلنسية والتجريد مـن اجلنسـية 

للشـــخص فيمـــا يتعلـــق بالوضـــع القـــانوين  متماثلـــةيؤديـــان إىل نتـــائج 
ارة إىل أن فقدان اجلنسية هو نتيجـة فعـل ، ينبغي اإلشاجلاري طرده

إرادي للفرد، يف حني أن التجريد من اجلنسية ينتج عن قرار تتخذه 
 الدولة، سواء أكان فردياً أم مجاعياً.

وال يــزال املقــرر اخلــاص غــري مقتنــع بصــواب قيــام اللجنــة،  -١٨٤
حــىت يف إطــار التطــوير التــدرجيي للقــانون الــدويل، بصــياغة مشــاريع 

تعــاجل املســائل الــيت تطــرق إليهــا يف إطــار تقريــره الرابــع. فهــذه مــواد 
 املسائل أكثر ارتباطاً بنظام اجلنسية منها مبوضوع طرد األجانب. 

 موجز املناقشة  -٢
 تعليقات عامة  (أ)

لوحظ أنـه جيـب علـى كـل دولـة، يف إطـار ممارسـتها حلقهـا  -١٨٥
السيادي يف جمال منح اجلنسية وسحبها، أن حترتم القـانون الـدويل، 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

مبا يف ذلك بعض القواعد األساسية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان 
ــــــة منهــــــا  واملكرســــــة يف عــــــدد كبــــــري مــــــن الصــــــكوك الدوليــــــة، العاملي

ض األعضــاء أنــه ينبغــي للجنــة واإلقليميـة علــى حــد ســواء. ورأى بعـ
أن تعيد تأكيد حـق كـل شـخص يف أن تكـون لـه جنسـية، وكـذلك 
حــق كــل شــخص يف عــدم حرمانــه تعســفاً مــن جنســيته. وذُكــر أن 
ــــع، للتطــــورات  ــــره الراب ــــة كافيــــة، يف تقري املقــــرر اخلــــاص مل يعــــط أمهي

 املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان.
ــا حــق وذُكـــر أيضــاً أنــه يـــجب النظــر إىل ا -١٨٦ جلنســية علــى أ

للفرد، وليس جمرد أداة لسياسة الدولة. وُأشري أيضاً إىل أنه ال ميكن 
أن يكــــون هنــــاك اخــــتالف بــــني اجلنســــية األوىل للفــــرد واجلنســــيات 
األخرى املكتسبة الحقاً. ومن مث فإن حظـر طـرد مزدوجـي اجلنسـية 
ومتعــددي اجلنســيات، وكــذلك التجريــد مــن اجلنســية، ال ميكـــن أن 

صر فحسب على احلاالت اليت قد ينشأ عنها انعـدام للجنسـية، يقت
وتلـــــك الـــــيت ال توجـــــد فيهـــــا أي دولـــــة ملزمـــــة باســـــتقبال الشـــــخص 
املطرود، واحلاالت اليت قد تُنتهك فيها قواعد حظر التعسف ومبدأ 

 عدم التمييز.
وأيَّد بعض األعضاء النتيجة اليت خلص إليها املقرر اخلـاص  -١٨٧

صياغة مشاريع مواد تعـاجل حتديـداً املسـائل الـيت وهي استصواب عدم 
تطــــرق إليهــــا يف تقريــــره الرابــــع. غــــري أن بعــــض األعضــــاء أيــــدوا هــــذه 

 النتيجة لكنهم مل يؤيدوا التحليالت اليت شكلت أساساً هلا.
ورأى أعضـــاء آخـــرون أنـــه جيـــب أن تعكـــف اللجنـــة علـــى  -١٨٨

ي صـــــياغة مشـــــاريع مـــــواد بشـــــأن طـــــرد مزدوجـــــي اجلنســـــية ومتعـــــدد
اجلنســـيات، وكـــذلك بشـــأن التجريـــد مـــن اجلنســـية كتمهيـــد للطـــرد. 
وأوضحوا أن من الضروري النص علـى بعـض القواعـد الـدنيا لـتاليف 
التعســف والتجــاوزات. واقــُرتح أيضــاً التفكــري يف حلــول بديلــة، مثــل 
صياغة مشاريع مبادئ توجيهية أو توصيات تدرج يف مرفق ملشاريع 

 من الناحية العملية. املواد، إن كان ذلك جمدياً 
ــــأثر كثــــرياً مبمارســــة بعــــض  -١٨٩ وذُكــــر أن املقــــرر اخلــــاص قــــد ت

الــدول، يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب علــى ســبيل املثــال، وأنــه اســتند 
ــــة أو إىل حــــاالت خمتلفــــة عــــن  ــــاً يف حتليالتــــه إىل أمثلــــة تارخيي أحيان

 حاالت الطرد.
 ورأى عــــدة أعضــــاء أن مــــن املناســــب إنشــــاء فريــــق عامــــل -١٩٠

 لدراسة املسائل اليت تطرق إليها التقرير الرابع للمقرر اخلاص. 

حالة مزدوجي اجلنسية ومتعددي اجلنسـيات  (ب)
 فيما يتعلق بالطرد

رأى بعـــــض األعضـــــاء أنـــــه ال ميكـــــن أن تتجاهـــــل اللجنـــــة  -١٩١
مسـألة ازدواج اجلنسـية أو تعـددها، وهـي ظـاهرة آخـذة يف االنتشـار 

 أنـه ال ميكـن الـنص علـى قاعـدة حتظـر يف عصرنا الـراهن. وُأشـري إىل
طــرد املــواطنني دون حتديــد مــا إذا كانــت هــذه القاعــدة تســري علــى 
مزدوجــي اجلنســية ومتعــددي اجلنســيات. وبصــرف النظــر عــن إدراج 

أو عدم إدراج نص يشري إىل عدم طرد املـواطنني يف مشـاريع املـواد، 
عتــــرب رئــــي أن مــــن الضــــروري حتديــــد مــــا إذا كــــان حيــــق للدولــــة أن ت

 شخصاً مزدوج اجلنسية أو متعدد اجلنسيات أجنبياً ألغراض طرده.
وخالفــاً ملــا يؤكــده املقــرر اخلــاص، رأى عــدة أعضــاء أنــه، يف  -١٩٢

جمـــال الطـــرد، ال يســـمح القـــانون الـــدويل للدولـــة بـــأن تعتـــرب مواطنيهـــا 
احلاملني جلنسـية أخـرى أو أكثـر أجانـب. وأشـار بعـض األعضـاء إىل 

واطنني، املكـرس يف عـدة صــكوك عامليـة وإقليميــة يف أن حظـر طـرد املــ
جمـــال محايـــة حقـــوق اإلنســـان، يســـري أيضـــاً علـــى األشـــخاص الـــذين 
حيملــــون جنســــية مزدوجــــة أو عــــدة جنســــيات، مــــن ضــــمنها جنســــية 
ـــة الطـــاردة. وباإلضـــافة إىل ذلـــك، أُشـــري إىل االتفاقيـــة األوروبيـــة  الدول

، واليت تـنص ١٩٩٧نوفمرب تشرين الثاين/ ٦املتعلقة باجلنسية املؤرخة 
) منهــــا علــــى أن "تكــــون لرعايــــا الدولــــة الطــــرف الــــذين ١(١٧املــــادة 

حيملــون جنســية أخــرى، يف أراضــي هــذه الدولــة الطــرف الــيت يقيمــون 
ـــة  ـــا هـــذه الدول ـــا غـــريهم مـــن رعاي فيهـــا، نفـــس احلقـــوق الـــيت يتمتـــع 
الطــرف وتقــع علــيهم نفــس الواجبــات الــيت تقــع علــى هــؤالء الرعايــا". 

 ثريت أيضاً احلالة اخلاصة للنساء الاليت حيملن جنسيتني أو أكثر.وأُ 
ورأى بعض األعضاء أن عناصر املمارسة اليت ذكرهـا املقـرر  -١٩٣

اخلــاص للتمييـــز بــني احلـــاملني جلنســية واحـــدة، مــن جهـــة، ومزدوجـــي 
اجلنســـــية ومتعـــــددي اجلنســـــيات، مـــــن جهـــــة أخـــــرى، ليســـــت مقنعـــــة 

ذُكــر أن هــذا يســري علــى االتفاقـــات يتعلــق بإشــكالية الطــرد. و  فيمــا
املتعلقــة مبجــال احلمايــة القنصــلية ملزدوجــي اجلنســية كمــا يســري علــى 
بعــــــض القيــــــود املطبقــــــة علــــــى مزدوجــــــي اجلنســــــية يف جمــــــال احلقــــــوق 
السياسـية، فيمـا يتعلــق بصـورة خاصــة باألهليـة لتقلــد بعـض الوظــائف 

ريعات احلكومية. وباإلضـافة إىل ذلـك، أشـار بعـض األعضـاء إىل تشـ
م شـأن  وطنية متنع طرد مزدوجي اجلنسية أو متعددي اجلنسيات شأ

 األشخاص الذين ال حيملون سوى جنسية الدولة الطاردة.
وذهـــب رأي آخـــر إىل أن االمتنـــاع عـــن إجـــراء أي متييـــز،  -١٩٤

ألغـــراض الطـــرد، بـــني حـــاملي اجلنســـية الواحـــدة ومزدوجـــي اجلنســـية 
ــــــؤدي إىل املطاب ــــــني حقــــــائق قانونيــــــة ومتعــــــددي اجلنســــــيات ي قــــــة ب

 خمتلفة. وواقعية
وذُكــر أنــه ليســت هنــاك ضــرورة لتخصــيص مشــروع مــادة  -١٩٥

حلالــة مزدوجـــي اجلنســـية ومتعـــددي اجلنســـيات فيمـــا يتعلـــق بـــالطرد، 
م خيضعون للقاعـدة الـيت متنـع طـرد املـواطنني. وذهـب رأي آخـر  أل

علــى إىل أمهيــة اإلشــارة بوضــوح إىل أن حظــر طــرد املــواطنني يســري 
مزدوجــي اجلنســية ومتعــددي اجلنســيات. واقــُرتح أيضــاً أن يُــذكر يف 
مشـــروع مـــادة أن مزدوجـــي اجلنســـية ومتعـــددي اجلنســـيات يتمتعـــون 

ا حاملو جنسية الدولة الطاردة فقط.  بنفس احلقوق اليت يتمتع 
وأيد بعض األعضاء رأي املقرر اخلـاص الـذي يـذهب إىل أن  -١٩٦

مفهــوم اجلنســية الغالبــة أو الفعليــة ميكــن أن يلعــب دوراً يف ســياق طــرد 
مزدوجي اجلنسية أو متعددي اجلنسيات. وخالفاً لذلك، أشـار أعضـاء 
آخـرون إىل أن حظــر طــرد املــواطن يكـون ســاري املفعــول بصــرف النظــر 



طرد األجانب

غالبـة أو الفعليـة للشـخص املعـّرض للطـرد هـي عما إذا كانـت اجلنسـية ال
جنســية الدولــة الطــاردة. وبعبــارة أخــرى، فــإن معيــار اجلنســية الغالبــة أو 
الفعلية املالئم يف سياق احلماية الدبلوماسية أو يف جمال القـانون الـدويل 
اخلـاص ألغــراض تســوية تنــازع اجلنسـيات أو تنــازع القــوانني ال ميكــن أن 

عاملة مواطنيها الـذين حيملـون جنسـية أخـرى أو أكثـر يربر قيام الدولة مب
م أجانب ألغراض الطرد.  على أ

وأخــــرياً، لــــوحظ أن وجــــود دولــــة اســــتقبال، وعلــــى ســــبيل  -١٩٧
املثــال إحــدى الــدول الــيت حيمــل الشــخص املطــرود جنســيتها، لــيس 

 عنصراً حامساً للحكم على شرعية الطرد.

 اجلنسية والطردفقدان اجلنسية والتجريد من   (ج)
رأى بعــــــض األعضــــــاء أن طــــــرد شــــــخص حيمــــــل جنســــــية  -١٩٨

مزدوجة أو جنسيات متعددة، من ضـمنها جنسـية الدولـة الطـاردة، 
غــري جــائز مــا مل يكــن الشــخص املعــين قــد جــرِّد مــن جنســيته قبــل 
ذلـــك. أمـــا احلـــل املخـــالف فيعــــين توصـــية الـــدول مبعاملـــة مزدوجــــي 

ــــار  هم أجانــــب. ورئــــي أنــــه إذا  اجلنســــية ومتعــــددي اجلنســــيات باعتب
كانت حاالت طـرد مزدوجـي اجلنسـية أو متعـددي اجلنسـيات دون 
ــــاألمر النــــادر يف املمارســــة  جتريــــدهم مــــن اجلنســــية مســــبقاً ليســــت ب
العمليـة فــإن ذلـك ال يكفــي العتبـار حــاالت الطـرد هــذه مشــروعة. 
ورأى أعضـــــاء آخـــــرون أنـــــه ال جيـــــوز مطلقـــــاً التجريـــــد مـــــن اجلنســـــية 

، وذهب بعضهم إىل أن التجريد من اجلنسية حمظور ألغراض الطرد
 حظراً مطلقاً يف القانون الدويل.

لوحظ أن الفرق بني فقدان اجلنسية والتجريد من اجلنسية  -١٩٩
لــيس واضــحاً ألنــه ميكــن اعتبــار فقــدان اجلنســية شــكًال تلقائيــاً مــن 

 أشكال التجريد من اجلنسية.
ن الـدويل جييـز للـدول وأشار بعض األعضـاء إىل أن القـانو  -٢٠٠

ا علـــــــى فقـــــــدان اجلنســـــــية يف حالـــــــة اكتســـــــاب  الـــــــنص يف تشـــــــريعا
الشــخص جنســية دولــة أخــرى. وباإلضــافة إىل ذلــك، ذُكــر أن مــن 
حــــق الــــدول أن تعاقــــب علــــى إســــاءة اســــتخدام ازدواج اجلنســــية أو 

ال.  تعدد اجلنسيات أو على التدليس يف هذا ا
 بأنـــه الشـــخص الـــذي ولـــوحظ أنـــه عنـــدما يعـــرَّف األجنـــيب -٢٠١

ـــة الطـــاردة، ينبغـــي حتديـــد مـــا إذا كـــان حـــق  ال حيمـــل جنســـية الدول
الدولة يف طرد األجانب يشـمل أيضـاً احلـق يف طـرد شـخص أصـبح 

 أجنبياً بعد جتريده من اجلنسية.
وُأشــري إىل أنــه كثــرياً مــا مت اســتخدام التجريــد مــن اجلنســية  -٢٠٢

م اســــتخداماً تعســــفياً النتهــــاك حقــــوق بعــــض األ شــــخاص وحرمــــا
بدون حق من أمواهلم وطردهم بعد ذلـك. وذُكـر أيضـاً أن التجريـد 
تمعـــات غـــري الدميقراطيـــة   مـــن اجلنســـية حيـــدث بصـــورة خاصـــة يف ا
كعقوبة سياسية، أو يف ظروف معينة مثل خالفة الدول أو نشوب 
نــــزاع مســــلح. وباإلضــــافة إىل ذلـــــك، ُأشــــري إىل بعــــض التشـــــريعات 

 التجريد من اجلنسية يف مجيع األحوال. الوطنية اليت حتظر

ورأى بعــض األعضــاء أن التجريــد مــن اجلنســية غــري جــائز  -٢٠٣
إال يف ظروف استثنائية، وأنه ال جيوز أن يؤدي إىل انعدام اجلنسية، 
وال جيـــــوز أن يكـــــون متييزيـــــاً وال تعســـــفياً، وجيـــــب أن يتقيـــــد بـــــبعض 

تعكف اللجنة على الضمانات اإلجرائية. واقُرتح يف هذا الصدد أن 
ــا يف حالــة التجريــد مــن  حتديــد الشــروط الــدنيا الــيت جيــب االلتــزام 
اجلنسية، يف ضوء املبادئ األساسية للقانون الدويل واملبادئ املتعلقة 

 حبقوق اإلنسان.
واقُرتح صياغة مشروع مادة حتظر التجريد من اجلنسية إذا  -٢٠٤

 ما كان سيجعل الشخص عدمي اجلنسية.
ـــــد شـــــخص مـــــن جنســـــيته ور  -٢٠٥ أى بعـــــض األعضـــــاء أن جتري

لتيسـري طــرده أمــر خمـالف للقــانون الــدويل. فـالواقع أنــه إذا كــان طــرد 
املــواطنني حمظــوراً، فــإن ذلــك يعــين بالضــرورة أنــه ال جيــوز لدولــة مــن 
الدول التحايل على هذا احلظر بتجريد أحد مواطنيهـا مـن جنسـيته 

قطــة يف التعليــق. واقــرتح لطــرده بعــد ذلــك. واقــُرتح توضــيح هــذه الن
أعضــاء آخــرون صــياغة مشــروع مــادة حتظــر صــراحة جتريــد شــخص 

 من جنسيته بغرض طرده.
وقلــل عــدة أعضــاء مــن أمهيــة احلكــم اجلزئــي الصــادر عــن  -٢٠٦

، والذي أشار إليه املقرر )٥٩٣(جلنة املطالبات اخلاصة بإثيوبيا وإريرتيا
م صــدر يف حالــة اخلــاص يف تقريــره الرابــع. وأوضــحوا أن هــذا احلكــ

حمــددة للغايــة، تتعلــق حبالــة خالفــة دول ونــزاع مســلح ومــن مث فإنــه 
ميكــــن أن ُتســــتخلص منهــــا قواعــــد عامــــة حلــــاالت التجريــــد مــــن  ال

اجلنسية اليت يليها الطرد، وخباصـة ألن جلنـة املطالبـات خلصـت إىل 
نتــائج متباينــة فيمــا يتعلــق مبختلــف حــاالت الطــرد الــيت طُلــب إليهــا 

. وباإلضافة إىل ذلك، لوحظ أن األفراد املعنيـني مل يُنظـر البت فيها
ـــم  ـــم مزدوجـــو اجلنســـية بقـــدر النظـــر إلـــيهم علـــى أ ـــيهم علـــى أ إل

 مواطنو دولة معادية يشكلون خطراً على أمن الدولة الطاردة. 

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص -٣
يف  أشار املقرر اخلاص إىل أنه ليس على استعداد للشروع -٢٠٧

دراســة املســائل املتصــلة بنظــام اجلنســية. وباإلضــافة إىل ذلــك، ذكــر 
أنه بعد استماعه إىل مداخالت األعضاء الذين شاركوا يف املناقشـة 
مل يقتنع مبالءمـة صـياغة مشـاريع مـواد بشـأن املسـائل الـيت حبثهـا يف 

 تقريره الرابع.
أ وذكر املقرر اخلاص أنه اقرتح ختصـيص مشـروع مـادة ملبـد -٢٠٨

عــدم طــرد املــواطنني بغيــة التـــذكري بقاعــدة تبــدو راســخة. وقــال إنـــه 
ينتظــر يف هــذا الشــأن توجيهــات مــن اللجنــة لتحديــد مــا إذا كانــت 
القاعــدة الــيت حتظــر طــرد املــواطنني جيــب أن تكــون مطلقــة أو مــا إذا  

 كان ينبغي النظر يف وضع استثناءات.
__________ 

)٥٩٣(

.



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

الذي أعرب عنه وأشار املقرر اخلاص إىل أنه خالفاً للرأي  -٢٠٩
بعض األعضاء، فإن مفهوم اجلنسية الغالبة أو الفعلية الـذي اسـتند 
إليه يف تقريره الرابع مفهوم راسخ ومكرس يف حاالت كثرية وخباصة 

 يف السوابق القضائية والفقه. 

ورأى املقــــــرر اخلــــــاص أنــــــه ال توجــــــد يف القــــــانون الـــــــدويل  -٢١٠
اجلنســـية أو متعـــددي بـــاملعىن احلقيقـــي حتظـــر طـــرد مزدوجـــي  قاعـــدة

اجلنســيات الــذين حيملــون جنســية الدولــة الطــاردة. وقــال مــع ذلــك 
إذا قررت اللجنة أن متد نطاق القاعدة اليت حتظر طرد املـواطنني  إنه

 ٤إىل هــــــــــذه الفئــــــــــات مــــــــــن األشــــــــــخاص فــــــــــإن مشــــــــــروع املــــــــــادة 
يكفـــي، دون حاجـــة إىل التطـــرق إىل مســـألة اجلنســـية الغالبـــة  احلـــايل

 الفعلية. أو

وذكــر املقــرر اخلـــاص أنــه ال يــرى ضـــرورة لصــياغة مشـــروع  -٢١١
مادة تنص علـى حظـر جتريـد شـخص مـن جنسـيته إذا مـا كـان هـذا 
التجريـــــد ســـــيجعله عـــــدمي اجلنســـــية، مبـــــا أن هـــــذا احلظـــــر راســـــخ يف 

 الدويل.  القانون

وأشــــار املقــــرر اخلــــاص إىل أنــــه ال قــــانون املعاهــــدات الـــــدويل  -٢١٢
ريف ينصـان علـى قاعـدة حتظـر قيـام الدولـة بتجريـد القانون الدويل الع وال

ا  شخص مـن جنسـيته بغـرض طـرده. بـل تـذهب عـدة دول يف ممارسـا
يف االجتاه العكسي، حيث يكون اهلدف النهـائي للتجريـد مـن اجلنسـية 
عـادة هــو طــرد األشــخاص املعنيــني. وأشــار املقــرر اخلــاص إىل أنــه ميكــن 

إىل أنـــه ينبغـــي  ٤شـــروع املـــادة علـــى األكثـــر اإلشـــارة يف التعليـــق علـــى م
للدول، قدر املستطاع، أن متتنع عن جتريد شخص من جنسيته بغـرض 
ا الوطنية  طرده وأنه، يف حال قيامها بذلك، ينبغي هلا أن حترتم تشريعا

 باإلضافة إىل بعض املعايري اليت ميكن حتديدها يف التعليق.
دار حـول  وأبدى املقرر اخلاص دهشـته إزاء النقـاش الـذي -٢١٣

ـــا  صـــلة احلكـــم اجلزئـــي الصـــادر عـــن جلنـــة املطالبـــات اخلاصـــة بإثيوبي
وإريرتيا والذي كـان قـد أشـار إليـه يف تقريـره الرابـع. وأكـد أنـه ميكـن 
انتقاد هذا احلكم، ولكن ال جيوز التقليل من أمهيتـه إىل حـد إنكـار 
ــــه يف إطــــار هــــذا املوضــــوع. وقــــال إن الســــؤال احلقيقــــي  أي أمهيــــة ل

يتعلـــــق بتحديـــــد مـــــا إذا كـــــان اســـــتدالل جلنـــــة املطالبـــــات  املطـــــروح
ا تستند إىل أساس كاٍف يف القانون الدويل.  واستنتاجا


