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    الفصل الرابع    
  طرد األجانب

  مقدمة  -ألف  
طـرد  "إدراج موضـوع    ) ٢٠٠٤(قررت اللجنة يف دورهتا السادسة واخلمـسني          -٣٥

يف برنامج عملها، وتعيني السيد موريس كـامتو مقـرراً خاصـاً معنيـاً هبـذا                " األجانب
 كـانون   ٢ املـؤرخ    ٥٩/٤١ من قرارها    ٥ية العامة، يف الفقرة     ووافقت اجلمع . )٥(املوضوع
  .، على قرار اللجنة إدراج املوضوع يف جدول أعماهلا٢٠٠٤ديسمرب /األول
، )٢٠١٢(إىل الدورة الرابعـة والـستني     ) ٢٠٠٥(ومن الدورة السابعة واخلمسني       -٣٦

ريع املواد املتعلقة حبماية    شانص جديد مل  ؛ و )٦(لمقرر اخلاص لمثانية تقارير   وحبثت  تلقت اللجنة   
من املقرر اخلـاص بعـد إعـادة        مقدم  حقوق اإلنسان للشخص املطرود أو اجلاري طرده،        

؛ ومشروع خطة جديدة مقدمة من )٧(يف ضوء املناقشات اليت جرت يف اجللسة العامة       تنظيمها  
يقـات  ؛ وتعل)٩(؛ ومـذكرة مـن األمانـة   )٨(مشاريع املوادتنظيم املقرر اخلاص بشأن إعادة   

  .)١٠(ومعلومات وردت من احلكومات

__________ 

. ٣٦٤، الفقـرة    )A/59/10 (١٠ العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحـق رقـم          الوثائق الرمسية للجمعية   ) ٥(
، بتقرير فريق التخطيط الذي حدد فيه بـصورة خاصـة           )١٩٩٨(وأحاطت اللجنة علماً يف دورهتا اخلمسني       

 املرجع نفسه، الدورة الثالثة واخلمـسون،     (إلدراجه يف برنامج عملها الطويل األجل       " طرد األجانب "موضوع  
) ٢٠٠٠(، وأيدت هذا اإلدراج يف دورهتـا الثانيـة واخلمـسني            )٥٥٤، الفقرة   )A/53/10 (١٠امللحق رقم   

وأُرفق بتقرير اللجنـة    ). ٧٢٩الفقرة  ) A/55/10 (١٠املرجع نفسه، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم        (
 املرجـع نفـسه،   (اسة املوضوع   عن أعمال تلك الدورة خمطط موجز يعرض اهليكل العام والنهج احملتملني لدر           

، أحاطـت   ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ١٢ املؤرخ   ٥٥/١٥٢ من قرار اجلمعية العامة      ٨ويف الفقرة   ). املرفق
  .اجلمعية العامة علماً بإدراج املوضوع يف برنامج العمل الطويل األجل

)٦( A/CN.4/554)  التقرير األويل(  ،A/CN.4/573 و Corr.1،)  التقرير الثاين(  ،A/CN.4/581)   التقرير الثالـث( ،
A/CN.4/594) التقريـــر الرابـــع( ،A/CN.4/611و Corr.1) التقريـــر اخلـــامس( ،A/CN.4/625 

، )التقريــر الــسابع (A/CN.4/642، )الــسادسالتقريــر  (A/CN.4/625/Add.2 وA/CN.4/625/Add.1و
A/CN.4/651) التقرير الثامن.( 

)٧( A/CN.4/617 .  
)٨( A/CN.4/618 .  
)٩( A/CN.4/565و Corr.1) من األمانةمذكرة .(  
  .A/CN.4/628 وA/CN.4/604 ، انظراحلكوماتلالطالع على التعليقات واملعلومات الواردة من  )١٠(
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، اعتمدت اللجنة يف القراءة األوىل جمموعـة        )٢٠١٢(الرابعة والستني   الدورة  ويف    -٣٧
وقررت اللجنة، وفقاً   . )١١(التعليقات عليها  مشروعاً للمواد املتعلقة بطرد األجانب مع        ٣٢ من

د عن طريق األمني العام إىل       من نظامها األساسي، إحالة مشاريع املوا      ٢١ إىل   ١٦ للمواد من 
  .احلكومات إلبداء تعليقاهتا ومالحظاهتا

  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -باء  
) A/CN.4/670(ُعرض على اللجنة يف هذه الدورة التقرير التاسع للمقـرر اخلـاص               -٣٨

ىل يف ضوء   الذي يتضمن مقترحاته بشأن إعادة صياغة مشاريع املواد املعتمدة يف القراءة األو           
 ٣١٩٩اجللسة  ويف  ). Add.1 و A/CN.4/669(التعليقات واملالحظات الواردة من احلكومات      

 ٨ املعقودة يف الفترة من      ٣٢٠٤ إىل   ٣٢٠١، واجللسات من    ٢٠١٤مايو  / أيار ٦املعقودة يف   
، نظرت اللجنة يف التقرير التاسع للمقرر اخلاص وكلفـت جلنـة            ٢٠١٤مايو  / أيار ١٤إىل  

القراءة الثانية جململ مشاريع املواد على أساس مقترحات املقرر اخلاص، مـع            اشرة  مببالصياغة  
عامـة  اللسة  اجليف  جرت  مراعاة التعليقات واملالحظات الواردة من احلكومات واملناقشة اليت         

  .تقرير املقرر اخلاصبشأن 
عقودة  امل ٣٢١٧يف جلستها   ) A/CN.4/L.832(ونظرت اللجنة يف تقرير جلنة الصياغة         -٣٩
، واعتمدت جممل مشاريع املواد املتعلقة بطرد األجانب يف القراءة          ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٦يف  

  ). أدناه١-الفرع هاء(الثانية 
التعليقات ، اعتمدت اللجنة    ٢٠١٤أغسطس  /آب ٥املعقودة يف    ٣٢٣٨اجللسة  ويف    -٤٠

  ).  أدناه٢-الفرع هاء(مشاريع املواد املذكورة أعاله على 
وفقاً لنظامها األساسي، مشاريع املواد إىل اجلمعية العامة، مشفوعة          اللجنة،   قدمتو  -٤١

  .بالتوصية الواردة أدناه

  توصية اللجنة  -جيم  
، قـررت اللجنـة، عمـالً    ٢٠١٤أغسطس  / آب ٥ املعقودة يف    ٣٢٣٨يف اجللسة     -٤٢

  : من نظامها األساسي، توصية اجلمعية العامة مبا يلي٢٣ باملادة
علماً مبشاريع املواد املتعلقة بطرد األجانب، يف قرار ترفق به املواد،           أن حتيط     )أ(  

  وأن تشجع نشرها على أوسع نطاق ممكن؛
  .أن تنظر الحقاً يف وضع اتفاقية باالستناد إىل مشاريع املواد  )ب(  

__________ 

  .٤٣ إىل ٤١ من الفقرات، )A/67/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم  ) ١١(
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  إشادة باملقرر اخلاص  -دال  
ليق علـى   التع، بعد اعتماد    ٢٠١٤أغسطس  / آب ٥ املعقودة يف    ٣٢٣٨يف اجللسة     -٤٣

  : مشاريع املواد املتعلقة بطرد األجانب، اعتمدت اللجنة القرار التايل بدون تصويت
  إن جلنة القانون الدويل،"  
  مشاريع املواد املتعلقة بطرد األجانب،وقد اعتمدت   
 عن تقديرها البالغ وهتانيها احلارة للمقرر اخلاص، الـسيد مـوريس          ُتعرب  

عداد مشاريع املواد جبهوده املتواصلة وتفانيه يف العمـل،     كامتو، ملسامهته الرائعة يف إ    
  ".وللنتائج اليت حتققت يف وضع مشاريع املواد املتعلقة بطرد األجانب

  نص مشاريع املواد املتعلقة بطرد األجانب  -هاء  

  نص مشاريع املواد   -١  
نية، يف دورهتـا    الثايرد فيما يلي نص مشاريع املواد اليت اعتمدهتا اللجنة يف القراءة              -٤٤

   .السادسة والستني
  طرد األجانب  

    الباب األول
  أحكام عامة

    ١املادة 
  نطاق التطبيق

تسري مشاريع املواد هذه على قيام دولة بطرد أجانب موجودين            -١  
  .يف إقليمها
يتمتعـون  ال تسري مشاريع املواد هذه على األجانـب الـذين             -٢  

  .ويلبامتيازات وحصانات مبوجب القانون الد
   ٢املادة 

 استخدام املصطلحات

  :ألغراض مشاريع املواد هذه  
رب بـه  جيو، منسوب إىل دولةسلوك   أو  عمل رمسي  "الطرد"  ُيقصد ب   )أ(  

 ،دولـة أخـرى   إىل  التسليم   الطرد   يشمل أجنيب على مغادرة إقليم تلك الدولة؛ وال      
  خول أجنيب إىل الدولة؛عدم السماح بد ، أوجنائية دوليةهيئة  تسليم إىل حمكمة أوال أو

  .الدولة اليت يوجد يف إقليمهاحيمل جنسية   ال فرد"جنيباأل"  ُيقصد ب  )ب(  
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   ٣املادة 
 حق الطرد

وجيب أن يتم الطرد وفقاً ملـشاريع  . حيق للدولة أن تطرد أجنبياً من إقليمها   
اصـة  وخبقواعد القانون الدويل األخرى الواجبة التطبيق،   ، دون اإلخالل ب   املواد هذه 

  .القواعد املتعلقة حبقوق اإلنسان
   ٤املادة 

 التقيد بالقانونواجب 

  .تنفيذاً لقرار يتخذ وفقاً للقانون ال جيوز طرد أجنيب إال  
   ٥املادة 

  أسباب الطرد
  . مسبباًجيب أن يكون كل قرار طرد  -١  
لألسـباب الـيت يـنص       يـاً إال  أجنب أن تطـرد     جيوز لدولة ال    -٢  

   .القانون عليها
 يف ضـوء    ، تقييماً معقوالً وحبسن نية    الطردأن تقّيم أسباب    جيب    -٣  

سـلوك    أو طورة الوقائع خل إيالء اعتبار خاص، عند االقتضاء،     مع   مجيع الظروف، 
  . الراهن للتهديد املترتب على تلك الوقائعالطابع األجنيب املعين أو

 ا مبوجـب  التزاماهت معيتناىف لسببال جيوز للدولة أن تطرد أجنبياً      -٤  
  .القانون الدويل

    الباب الثاين
  حاالت الطرد احملظور

   ٦املادة 
 طرد الالجئنيالقواعد املتعلقة ب

ال ختل مشاريع املواد هذه بقواعد القانون الـدويل املتعلقـة بـالالجئني،               
  :سيما القواعد التالية ممارسات أنسب حلماية الالجئني، وال بأي قواعد أو وال

 بصورة قانونيـة    لة أن تطرد الجئاً موجوداً يف إقليمها      ال جيوز لدو    )أ(  
  ؛النظام العام  أوقوميألسباب تتعلق باألمن ال إال

أقاليم حدود   بأي شكل إىل  ترده   ولة أن تطرد الجئاً أو    دال جيوز ل    )ب(  
انتمائه إىل فئة    جنسيته أو  دينه أو  بسبب عرقه أو  هددة فيها   حريته م  حياته أو  تكون

 معقولة العتباره خطراً     أسباب توجد مل بسبب آرائه السياسية، ما    ة أو اجتماعية معين 
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بـسبب  العتباره خطراً على جمتمع ذلك البلـد          أو ،على أمن البلد الذي يوجد فيه     
  .جرمية بالغة اخلطورةصدور حكم هنائي عليه الرتكابه 

   ٧املادة 
 طرد عدميي اجلنسيةالقواعد املتعلقة ب

ذه بقواعد القانون الدويل املتعلقة بعدميي اجلنـسية،        ال ختل مشاريع املواد ه      
يكون نسية  اجلعدمي  شخصاً  لدولة أن تطرد    جيوز مبقتضاها    سيما القاعدة اليت ال    وال

  .النظام العام  أوميوقألسباب تتعلق باألمن ال وجوده يف إقليمها قانونياً إال

   ٨املادة 
  التجريد من اجلنسية لغرض الطرد 

 أن جتعل أحد مواطنيها أجنبياً، بتجريده من جنسيته، لغرض          ال جيوز لدولة    
 .طرده فقط

   ٩ املادة
 الطرد اجلماعيحظر 

الطرد اجلماعي طـرد    ألغراض مشروع املادة هذا، يقصد بعبارة         -١  
  . بوصفهم جمموعةاألجانب
  . الطرد اجلماعي لألجانبحيظر  -٢  
 ن األجانـب،  جمموعة م  أفراد   جيوز للدولة أن تطرد يف آن واحد        -٣  

 تقييم للحالة اخلاصة لكل فرد من أفراد اجملموعة وفقاً ملشاريع            الطرد بعد  مأن يت على  
  .املواد هذه واستناداً إىل ذلك التقييم

ُيخل مشروع املادة هذا بقواعد القانون الدويل الواجبة التطبيق         ال    -٤  
  .يشمل الدولة الطاردةمسلح على طرد األجانب يف حال نشوب نزاع 

    ١٠ املادة
 عحظر الطرد املقّن

  .ع ألجنيبقّناملطرد أي شكل من أشكال الظر حي  -١  
الطرد املقنـع مغـادرة     بعبارة   يقصدألغراض مشروع املادة هذا،       -٢  

، امتناع منسوب إىل الدولة  مىت كانت نتيجة غري مباشرة لفعل أوجنيب لدولة قسراً، أ
أشـخاص   أعماالً يرتكبها مواطنوهـا أو    تؤيد فيها الدولة     اليت   االتيف ذلك احل   مبا

 يتفـق مـع القـانون،      ال  مبا جانب إقليمها األمغادرة  احلفز على    قصد ب ،آخرون
  . تلك األعمالتتغاضى عن أو
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     ١١ املادة
  لغرض مصادرة األموالطرد حظر ال

  .حيظر طرد األجنيب لغرض مصادرة أمواله  

    ١٢ املادة
  راءات تسليم جاريةلاللتفاف على إجطرد حظر اللجوء إىل ال

ال جيوز لدولة أن تلجأ إىل طرد أجنيب لاللتفاف على إجـراءات تـسليم                
  .جارية

    الباب الثالث
  محاية حقوق األجانب اخلاضعني للطرد

    الفصل األول
  أحكام عامة

     ١٣املادة 
  االلتزام باحترام الكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان لألجانب اخلاضعني للطرد

يع األجانب اخلاضعني للطرد معاملة إنسانية حتترم الكرامة       يعامل مج   -١  
  .األصيلة لإلنسان يف مجيع مراحل عملية الطرد

ية،  اإلنـسان  هماحترام حقـوق  لألجانب اخلاضعني للطرد احلق يف        -٢  
  .ه املواد هذمشاريعاحلقوق املنصوص عليها يف سيما  وال

    ١٤املادة 
   التمييزحظر

 متييـز علـى      أي دونحقوق األجنيب اخلاضع للطرد     حتترم الدولة الطاردة      
غريه مـن     السياسي أو  الرأي الدين أو  اللغة أو  اجلنس أو  اللون أو  أساس العرق أو  

 وضـع   أي النسب أو  الثروة أو  االجتماعي أو   أو اإلثين  أو األصل القومي  ، أو اآلراء
  .لغري ذلك من األسباب اليت حيظرها القانون الدويل آخر، أو

    ١٥ املادة
  األشخاص املستضعفون

، ، واحلوامـل  وذوي اإلعاقـة  ألطفال، واملـسنني،    جيب مراعاة ا    -١  
وجيـب  ،  يتناسب مع حاهلم   واألشخاص املستضعفني اآلخرين اخلاضعني للطرد مبا     
  .معاملتهم ومحايتهم مع إيالء االعتبار الواجب لضعفهم
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ىل االعتبـار    اخلاضع للطرد، يو    املتعلقة بالطفل  اإلجراءاتيف مجيع     -٢  
 . على وجه اخلصوصالفضلىالطفل ملصلحة األول 

    الفصل الثاين
  احلماية الالزمة يف الدولة الطاردة

    ١٦ املادة
  حق األجنيب اخلاضع للطرد يف احلياةااللتزام حبماية 

  .الطاردة حق األجنيب اخلاضع للطرد يف احلياةحتمي الدولة   

    ١٧ املادة
الالإنـسانية   العقوبة القاسـية أو    ب املعاملة أو  غريه من ضرو   حظر التعذيب أو  

  املهينة أو
لغريه  للتعذيب أو الطاردة أن تعرض األجنيب اخلاضع للطرد       لدولة  لال جيوز     

  .املهينة لالإنسانية أوا العقوبة القاسية أو من ضروب املعاملة أو

    ١٨املادة 
  االلتزام باحترام احلق يف احلياة األسرية

. طاردة حق األجنيب اخلاضع للطـرد يف احليـاة األسـرية          حتترم الدولة ال    
  . بصورة غري قانونية يف ممارسة هذا احلق تتدخل تعسفاً أو وال

    ١٩املادة 
  لطرد لغرض ااحتجاز األجنيب

 تعـسفي    ذا طابع  نيب لغرض الطرد  ال يكون احتجاز األج     )أ(  -١  
  ؛عقايب أو

يف احلـاالت   عـدا    لطـرد، مـا   ا احملتجز لغرض  نيباألجيفصل    )ب(  
  .لحرية بعقوبات سالبة لاألشخاص احملكوم عليهماالستثنائية، عن 

. الالزمة لتنفيذ الطرد  على الفترة املعقولة     االحتجاز   يقتصر  )أ(  -٢  
  ؛وحيظر أي احتجاز ملدة مفرطة الطول

، رهنـاً   بقرار من احملكمـة أو      االحتجاز إال   مدة ال يكون متديد    )ب(  
  .ن سلطة خمتصة أخرىمبراجعة قضائية، بقرار م

األجنيب اخلاضع للطرد على فترات     احتجاز  يعاد النظر يف      )أ(  -٣  
  ؛القانونحمددة ينص عليها  استناداً إىل معايري منتظمة
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استحالة تنفيذ  عند    لغرض الطرد   االحتجاز ينتهي،  ٢رهناً بالفقرة     )ب(  
  .إذا كانت أسباب ذلك تعزى إىل األجنيب املعين الطرد إال

    ٢٠ة املاد
  محاية ممتلكات األجنيب اخلاضع للطرد

تتخذ الدولة الطاردة التدابري املناسبة حلماية ممتلكات األجنيب اخلاضع للطرد،            
  .وتسمح له، وفقاً للقانون، بالتصرف فيها حبرية، حىت لو كان ذلك من اخلارج

    الفصل الثالث
  احلماية املتعلقة بدولة املقصد

    ٢١املادة 
  دولة املقصداملغادرة إىل 

تتخذ الدولة الطاردة التدابري الالزمة لتيسري مغادرة األجنيب اخلاضع           -١  
  .طواعية للطرد

يف حالة التنفيذ القسري لقرار الطرد، تتخذ الدولة الطاردة التدابري            -٢  
الالزمة حىت تضمن، بقدر اإلمكان، نقل األجنيب اخلاضع للطرد إىل دولة املقـصد             

 .د القانون الدويلبأمان، وفقاً لقواع

الطاردة األجنيب اخلاضع للطرد مهلة زمنيـة معقولـة         متنح الدولة     -٣  
 .إلعداد رحيله، مع إيالء االعتبار جلميع الظروف

    ٢٢املادة 
  دولة مقصد األجنيب اخلاضع للطرد

أي دولة أخرى    يطرد األجنيب اخلاضع للطرد إىل دولة جنسيته أو         -١  
أي دولة أخرى توافق علـى اسـتقباله         انون الدويل، أو  ملزمة باستقباله مبوجب الق   

على طلب الدولة الطاردة أو، حيثما كان ذلك مناسباً، بنـاء علـى طلـب                بناء
  .املعين األجنيب

أي دولة أخرى ملزمة     يف حالة عدم حتديد دولة جنسية األجنيب أو         -٢  
ـ            رى علـى   باستقبال األجنيب مبوجب القانون الدويل، وعدم موافقة أي دولـة أخ

استقبال األجنيب، جيوز طرد ذلك األجنيب إىل أي دولة يكون لـه حـق الـدخول                
اإلقامة فيها أو، إذا كان ذلك قابالً للتطبيق، إىل الدولة اليت دخل منـها إىل             أو إليها

  .الدولة الطاردة
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    ٢٣املادة 
  االلتزام بعدم طرد أجنيب إىل دولة تكون حياته فيها معرضة للخطر

ـ  افيه حياته   كوندولة ت  إىل   أجنيبز طرد   ال جيو   -١   خطـر   لل ة معرض
 مـن   غريه الرأي السياسي أو   الدين أو  اللغة أو  اجلنس أو  اللون أو  العرق أو بسبب  
 وضـع   أي النسب أو  الثروة أو  االجتماعي أو   أو اإلثين  أو األصل القومي  ، أو اآلراء

  .لغري ذلك من األسباب اليت حيظرها القانون الدويل آخر، أو
 إىل أجنبيـاً عقوبة اإلعدام أن تطـرد    تطبق   ال جيوز للدولة اليت ال      -٢  

يوجد فيها خطر حقيقي بأن ُيحكم عليـه         ُحكم عليه فيها بعقوبة اإلعدام أو     دولة  
تنفذ   لنتوقع عليه أو حتصل مسبقاً على تأكيد بأن عقوبة اإلعدام لن مل باإلعدام، ما

  .يف حال توقيعها

    ٢٤املادة 
غريه من ضروب   ل لتعذيب أو عدم طرد أجنيب إىل دولة قد يتعرض فيها ل        االلتزام ب 
  املهينة الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو املعاملة أو
دولة عند وجود أسباب قوية لالعتقـاد        إىل   أجنبياًال جيوز لدولة أن تطرد        
ـ  لغريه من ضروب املعاملة أو     لتعرض للتعذيب أو  ا خطر   اواجه فيه بأنه سي  ة العقوب

  .املهينة الالإنسانية أو القاسية أو

    الفصل الرابع
  احلماية يف دولة العبور 

    ٢٥املادة 
  محاية حقوق اإلنسان لألجنيب اخلاضع للطرد يف دولة العبور

حتمي دولة العبور حقوق اإلنسان لألجنيب اخلاضع للطرد، وفقاً اللتزاماهتـا     
  .مبوجب القانون الدويل

    الباب الرابع
  اإلجرائية اخلاصةالقواعد 

    ٢٦املادة 
  لطرد اخلاضعني لاحلقوق اإلجرائية لألجانب

  :لطرد باحلقوق اإلجرائية التاليةاخلاضع ليتمتع األجنيب   -١  
  بقرار الطرد؛أن ُيخطر   يفقاحل  )أ(  
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، باستثناء احلاالت اليت تقتضي فيهـا       قرار الطرد الطعن يف    يفق  احل  )ب(  
  ؛ضرورات األمن القومي خالف ذلك

   خمتصة إىل أقواله؛ سلطةاحلق يف استماع  )ج(  
  قرار الطرد؛للطعن يف فعالة  وسائل احلق يف أن ُتتاح له  )د(  
   املختصة؛ السلطة أمامأن ُيمثّل احلق يف   )ه(  
مساعدة مترجم شـفوي إذا كـان        على   جماناًاحلق يف احلصول      )و(  

  . املختصة السلطةللغة اليت تستخدمهايتكلم ا يفهم أو ال
بـاحلقوق   ١الفقـرة   نـصوص عليهـا يف      خل احلقـوق امل   ال تُ   -٢  

  .الضمانات اإلجرائية األخرى اليت ينص عليها القانون أو
. لألجنيب اخلاضع للطرد احلق يف التمـاس املـساعدة القنـصلية            -٣  

  .توفري املساعدة القنصلية جيوز للدولة الطاردة أن تعوق ممارسة هذا احلق أو وال
قوق اإلجرائية املنصوص عليها يف هذه املـادة بتطبيـق          ال ختل احل    -٤  

قانون للدولة الطاردة يتعلق بطرد األجانب املوجودين يف إقليمها بصورة غـري             أي
 .وجيزة قانونية لفترة

    ٢٧املادة 
  األثر اإليقايف الستئناف قرار الطرد

يف لالستئناف الذي يقدمه األجنيب اخلاضع للطرد املوجود بصورة قانونيـة             
قرار الطرد عند وجود خطر حقيقي حبـدوث        على  إقليم الدولة الطاردة أثر إيقايف      

  .إصالحه ميكن ضرر شديد ال

    ٢٨املادة 
  إجراءات االنتصاف الفردي الدولية

جيوز لألجنيب اخلاضع للطرد اللجوء إىل أي إجراء متاح لالنتصاف الفردي             
  .أمام هيئة دولية خمتصة

    الباب اخلامس
  القانونية للطردالنتائج 
    ٢٩املادة 

  السماح بالدخول من جديد إىل الدولة الطاردة
، والذي تطرده تلك    جود بصورة قانونية يف إقليم دولة     لألجنيب املو   -١  

الدولة، احلق يف أن يسمح له بالدخول من جديد إىل الدولة الطاردة إذا أثبتت سلطة              
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 هتديـداً لألمـن القـومي       تشكل عودته  مل خمتصة أن طرده كان غري مشروع، ما      
يصبح األجنيب لسبب آخر غري مستوف لشروط الدخول مبوجب          النظام العام، أو   أو

  .قانون الدولة الطاردة
ال جيوز يف مجيع األحوال، استخدام قرار الطـرد الـسابق غـري               -٢  

  .املشروع ذريعة لعدم السماح بدخول األجنيب من جديد

    ٣٠املادة 
   الطرد غري املشروعمسؤولية الدول يف حاالت

خيالف التزامات الدولة الطاردة املنصوص عليهـا يف         طرد األجنيب مبا  يؤدي    
إىل قيـام   يف أي قاعدة أخرى من قواعد القـانون الـدويل            مشاريع املواد هذه أو   

  .املسؤولية الدولية لتلك الدولة
    ٣١املادة 

  احلماية الدبلوماسية
يتعلـق    فيما ممارسة احلماية الدبلوماسية   طردلل  اخلاضع جيوز لدولة جنسية األجنيب     

  .بذلك األجنيب

  نص مشاريع املواد والتعليقات عليها  -٢  
فيما يلي نص مشاريع املواد والتعليقات عليها اليت اعتمدهتا اللجنة يف القراءة الثانيـة      -٤٥

  .يف دورهتا السادسة والستني

  طرد األجانب    

  التعليق العام    
 من احلقوق السيادية للدولة لكنه يثري تساؤالت بـشأن حقـوق            طرد األجانب حق    )١(

ولذا ال ختـرج    . األجنيب اخلاضع للطرد وعالقة الدولة الطارِدة بالدولة مقصد الشخص املطرود         
ومنذ القرن التاسع عشر على األقل، أخـذت ممارسـة          . هذه املسألة عن نطاق القانون الدويل     

ويتضمن عدد من املعاهدات    .  موضوع طرد األجانب   الدول تتطور فيما يتعلق مبختلف جوانب     
برحت األحكـام    وما. آخر من جوانب هذا املوضوع     الدولية أيضاً أحكاماً متعلقة جبانب أو     

القضائية الدولية املتصلة هبا تزداد منذ منتصف القرن التاسع عشر وقد سامهت يف تدوين خمتلف               
 )١٢(عّززها مؤخراً حكم حملكمة العدل الدوليـة      وهذه القاعدة القضائية    . جوانب القانون الدويل  

__________ 

)١٢( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639. 
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يستند املوضوع برمته    وهكذا ال . يوّضح القانون ذي الصلة فيما يتعلق بنقاط خمتلفة من املسألة         
تزال املمارسـة    وال. إىل أحكام التفاقيات عاملية الطابع     إىل أساس من القانون الدويل العريف أو      
ري إىل اجتاهات تسمح بتطوير حذر لقواعـد القـانون          املتعلقة ببعض جوانبه حمدودة لكنها تش     

ولذا فإن مشاريع املواد هذه تشمل تدوين القواعد األساسية يف جمال طرد            . الدويل يف هذا اجملال   
  . األجانب كما تشمل التطوير التدرجيي هلذه القواعد

" ام عامة أحك"وُيحدد الباب األول املعنون     . وتنقسم مشاريع املواد إىل مخسة أبواب       )٢(
، "األجنيب"و" الطرد"مشاريع املواد، وُيعّرف لذلك الغرض املصطلحني الرئيسيني        تطبيق  نطاق  

مث يبّين عدداً من القواعد العامة املتعلقة باحلق يف الطرد، وواجب التقيد بالقانون، وأسـباب               
وُيخـصص  . ويتناول الباب الثاين من مشاريع املواد العديد من حاالت الطرد احملظور          . الطرد

مث ) الفـصل األول  (أوالً  بشكل عام   الباب الثالث حلماية حقوق األجانب اخلاضعني للطرد،        
، واحلمايـة   )الفـصل الثـاين   (يتناول على وجه التحديد احلماية الالزمة يف الدولة الطارِدة          

ـ ). الفصل الرابع (واحلماية يف دولة العبور     ) الفصل الثالث (يتعلق بدولة املقصد     فيما اول ويتن
الباب الرابع من مشاريع املواد القواعد اإلجرائية اخلاصة، بينما ُيكرس الباب اخلامس للنتائج             

  . القانونية للطرد
، املستخَدمة يف عموم هذا املشروع هلا       "اخلاضع للطرد ] األجانب[األجنيب  "وعبارة    )٣(

عمليـة  شمل، حبسب السياق، كل أجنيب يف أي مرحلة من مراحـل            تمدلول واسع حبيث    
تبدأ تلك العملية بإجراءات قد ُتفضي إىل اختاذ قرار بالطرد، ميكن أن تليه،              وعادة ما . الطرد

حبسب احلالة، مرحلة قضائية؛ وتنتهي العملية من حيث املبدأ بتنفيذ قـرار الطـرد، سـواء                
 املقصود وبعبارة أخرى، فإن. لقرار الطردالقسري بالتنفيذ  باملغادرة الطوعية لألجنيب املعين أو  

هبذه الصيغة أن تشمل حالة األجنيب، ليس فيما يتعلق بقرار الطرد الذي ُيتخذ بشأنه فحسب،       
الالحقة الختاذ القرار واليت ميكن      فيما يتعلق مبختلف مراحل عملية الطرد السابقة أو       أيضاً  بل  
جـازه  يف ذلك إمكانية احت    ، حبسب احلالة، تدابري تقييدية تتخذ ضده، مبا       كذلكتشمل  أن  

  .لغرض الطرد

    الباب األول
  أحكام عامة

   ١املادة 
  نطاق التطبيق

تسري مشاريع املواد هذه على قيام دولة بطرد أجانب موجودين            -١  
  .يف إقليمها
ال تسري مشاريع املواد هذه على األجانـب الـذين يتمتعـون              -٢  

  .بامتيازات وحصانات مبوجب القانون الدويل
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  التعليق    
وبينمـا ُتحـدد   . شروع املادة هو حتديد نطاق تطبيق مشاريع املـواد      الغرض من م    )١(

 سريان مشاريع املواد علـى فئـات        ٢، بشكل عام، نطاق التطبيق، تستبعد الفقرة        ١ الفقرة
  .١بعينها من األشخاص كانت لوال هذا االستثناء ستنطبق عليها أحكام الفقرة 

 قيام دولة بطرد أجنيب موجـود يف         أن مشاريع املواد تسري عند     ١وبإعالن الفقرة     )٢(
إقليمها، فإهنا حتدد يف الوقت نفسه نطاق التطبيق من حيث املوضوع ونطاق التطبيـق مـن                

وفيما يتعلق باجلانب األول، املتصل بالتدابري املشمولة مبـشاريع املـواد،           . حيث األشخاص 
يع تـدابري الطـرد     يعين أنه يشمل مج    ، ما "قيام دولة بطرد  "اكتفى النص باإلشارة فقط إىل      

ُمعّرفـاً يف مـشروع     " الطرد"دام   تقّدم أية إشارة إضافية هبذا اخلصوص، ما       تفرقة؛ ومل  بال
بالنسبة لنطاق التطبيق من حيث األشخاص، أي األشـخاص الـذين            أما. أدناه) أ(٢ املادة

 أجنيب على كل  تبني أن مشاريع املواد تسري بوجه عام ١تشملهم مشاريع املواد، فإن الفقرة      
موجود يف إقليم الدولة الطارِدة دون متييز بني خمتلف فئات األشخاص املشار إليهم، وخباصة              

األجانب املوجودون بصورة    األجانب املوجودون بصورة قانونية يف إقليم الدولة الطارِدة، أو        
 احلاصلون علـى اللجـوء،     ملتمسو اللجوء أو   املشردون، أو  الالجئون، أو  غري قانونية، أو  

  ). ب(٢مشروع املادة يف " األجنيب"ويرد تعريف مصطلح . عدميو اجلنسية أو
وتشمل مشاريع املواد طرد األجنيب املوجود بصورة قانونية يف إقليم الدولة الطارِدة              )٣(

 من  ١وهذا هو املقصود يف الفقرة      . واألجنيب املوجود فيه بصورة غري قانونية على حد سواء        
 فئة األجانب املوجودين بصورة غري قانونية يف إقليم الدولة الطارِدة           وتشمل. ١مشروع املادة   

األجانب الذين دخلوا هذا اإلقليم بصورة غري قانونية واألجانب الذين أصـبح فيمـا بعـد                
وجودهم يف اإلقليم غري قانوين ألسباب منها على وجه التحديد انتهاك قانون الدولة الطارِدة              

علـى طـرد األجانـب      غري أن مشاريع املواد تسري بوجه عام       .)١٣(املتعلق بشروط اإلقامة  
__________ 

متيز بعض املعاهدات بني األجانب املوجودين بصورة قانونية واألجانب املوجودين بصورة غري قانونية؛ غري أهنا                )١٣(
 اخلـاص   العهد الـدويل  انظر بصورة خاصة    " (أجانب موجودين بصورة غري قانونية    "تقّدم تعريفاً ملصطلح     ال

؛ واالتفاقيـة  United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, art. 13باحلقوق املدنية والـسياسية،  
؛ واالتفاقية املتعلقة )United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545, art. 32اخلاصة بوضع الالجئني، 

 1955؛ وUnited Nations, Treaty Series, vol. 360, p. 117, art. 31بوضع األشخاص عدميي اجلنـسية،  

European Convention on Establishment . ًوانظر أيضاA/CN.4/565 ١٧٦٠، احلواشي من ٧٥٥، الفقرة 
وتتضمن بعض التشريعات الوطنية عناصر لتعريف فئة األجانب هذه اليت يتفاوت حتديـدها             ). ١٧٦٣إىل  

فاألجنيب املوجود بصورة غري نظامية ميكن أن يعين الشخص الذي يكون وجوده           . تباختالف هذه التشريعا  
إقامتـهم    يف جمال الـسماح بـدخول األجانـب أو         الدولةيف إقليم الدولة املضيفة خمالفاً لتشريعات تلك        

وهكذا يـسري وصـف     . من حيث شروط الدخول   الوضع غري القانوين    فأوالً، ميكن حتديد    . سكنهم أو
وجود بصورة غري قانونية على األجنيب الذي يعرب حدود الدولة الطارِدة باملخالفة للقواعد املتعلقة              الشخص امل 

، ليس من زاوية شروط الدخول، وإمنا مـن         الوضع غري النظامي  وثانياً، ميكن أيضاً حتديد     . بقبول األجانب 
نيب، رغم عبـوره حـدود الدولـة        هذا احلالة يكون األج    ويف. زاوية شرط اإلقامة يف إقليم الدولة الطارِدة      
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وينبغي اإلشارة يف الوقـت    . غري قانونية يف إقليم الدولة الطارِدة      املوجودين بصورة قانونية أو   
بني هاتني الفئتني من األجانـب،  جتري التمييز الالزم   ذاته إىل أن بعض أحكام مشاريع املواد        

وجيب اإلشارة إىل أن إدراج األجنيب      . )١٤( املعترف هلم هبا   فيما يتعلق بصورة خاصة باحلقوق    
املوجود بصورة غري قانونية يف إقليم الدولة الطارِدة يف نطاق تطبيق مشاريع املواد ينبغي فهمه               

الذي يستبعد من نطاق تطبيق     ) أ(٢يف ضوء الشرط الوارد يف اجلزء األخري من مشروع املادة           
  .)١٥(ة بعدم السماح بدخول أجنيب يف إقليم دولة من الدولمشاريع املواد املسائل املتصل

 من نطاق تطبيق مشاريع املواد فئات بعينها من         ١ من مشروع املادة     ٢وتستبعد الفقرة     )٤(
واهلدف . األجانب، وهي األجانب الذين يتمتعون بامتيازات وحصانات مبوجب القانون الدويل         

ذين تنظم قواعد خاصة من قواعد القانون الدويل        من هذه الفقرة هو استبعاد بعض األجانب ال       
مغادرهتم القسرية إلقليم الدولة، ويعين ذلك حتديداً األشخاص امللحقني ببعثـات دبلوماسـية،             
ومناصب قنصلية، وبعثات خاصة، ومنظمات دولية وامللحقني بالقوات املسلحة لدولة وكذلك           

 هؤالء األجانب من نطاق تطبيق مشاريع       وبعبارة أخرى، يستثىن  . أفراد أسرهم حبسب االقتضاء   
الشروط اليت تسمح بإرغامهم    حتدد  املواد بسبب وجود قواعد خاصة من قواعد القانون الدويل          
  .)١٦(على مغادرة إقليم الدولة اليت يوجدون فيها ملمارسة وظائفهم

 تستثىن منه فئات أخرى من األجانب الـذين        بيد أن نطاق تطبيق مشاريع املواد ال        )٥(
يتمتعون حبماية خاصة مبوجب القانون الدويل، مثل الالجئني وعـدميي اجلنـسية والعمـال              

ومن املتفق عليه مع ذلك أن تطبيق أحكام مشاريع املواد على           . )١٧(املهاجرين وأفراد أسرهم  
آخـر مـن     تنظم جانبـاً أو   اليت  اصة  اخلقواعد  الُيخل بتطبيق    هذه الفئات من األجانب ال    

__________ 

بصورة قانونية ومن مثّ قبوله بصورة قانونية يف هذه الدولة، غري مستوٍف بعد ذلك لشروط اإلقامة املنصوص                 
ويصدق هذا على سبيل املثال عندما ميّدد األجنيب الذي ُسـمح بدخولـه             . عليها يف قانون الدولة املضيفة    
. املذكورة بعد انتهاء الفترة اليت حددهتا السلطات املختصة لتلك الدولة         الدولة  بصورة قانونية إقامته يف إقليم      

ويصدق هذا  . وثالثاً، قد جيمع األجنيب بني السببني اللذين جيعالن وجوده يف إقليم الدولة الطاردة غري قانوين              
ذلك من تـسوية    يتمكن بعد    يف احلالة اليت يعرب فيها األجنيب بصورة غري قانونية حدود الدولة املضيفة وال            

 .شروط اإلقامة يستويف يف هذه احلالة شروط القبول وال فهو ال: وضعه
 . والتعليقات عليها٢٩ و٢٧ و٢٦ و٧ و٦انظر أدناه، مشاريع املواد  )١٤(
 .٢ على مشروع املادة التعليقمن ) ٥(انظر أدناه، الفقرة  )١٥(
أبريـل  / نيـسان  ١٨فيينـا،   (دبلوماسية  انظر على وجه اخلصوص القواعد الواردة يف اتفاقية فيينا للعالقات ال           ) ١٦(

١٩٦١ ،United Nations, Treaty Series, vol. 500, No. 7310, p. 95(   واتفاقية فيينا للعالقـات القنـصلية ،
) United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638, p. 261، ١٩٦٣أبريل / نيسان٢٤فيينا،  (١٩٦٣ لعام

 .United Nations, Treaty Series, vol، ١٩٦٩ديـسمرب  / كانون األول٨ويورك، ني(واتفاقية البعثات اخلاصة 

1400, No. 23431, p. 235.( 
يوليه / متوز ٢٨جنيف،  ( القواعد املنصوص عليها يف االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني          اخلصوصانظر على وجه     ) ١٧(

١٩٥١ ،United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545, p. 150( واالتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص ،
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 360, No. 5158، ١٩٥٤سبتمرب / أيلول٢٨نيويورك، (عدميي اجلنسية 

p. 117(         واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ، )  ،كانون األول  ١٨نيويورك / 
 ).٥٢، الصفحة ٣٩٤٨١، رقم ٢٢٢٠تحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد ، األمم امل١٩٩٠ديسمرب 
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ووفقاً للقرارات ذات الصلة الـصادرة عـن        . )١٨(ة بطردهم من إقليم الدولة    اجلوانب املتعلق 
  .ُيستثىن املشردون أيضاً من نطاق تطبيق مشاريع املواد  ال)١٩(اجلمعية العامة لألمم املتحدة

   ٢املادة 
  استخدام املصطلحات

  :ألغراض مشاريع املواد هذا  
 دولة، وُيجرب بـه     سلوك منسوب إىل   عمل رمسي أو  " الطرد  "  بُيقصد    )أ(  

يشمل الطرد التـسليم إىل دولـة أخـرى،          أجنيب على مغادرة إقليم تلك الدولة؛ وال      
  عدم السماح بدخول أجنيب إىل الدولة؛ هيئة جنائية دولية، أو التسليم إىل حمكمة أو أو

  .حيمل جنسية الدولة اليت يوجد يف إقليمها فرد ال" األجنيب " بُيقصد   )ب(  

  التعليق    
، ألغراض مشاريع املواد هذه، مصطلحني أساسـيني مهـا          ٢يعرف مشروع املادة      )١(
  ".األجنيب"و" الطرد"
ويعكس هذا التعريف التمييز بني     ". الطرد"تعريفاً ملصطلح   ) أ(وتقدم الفقرة الفرعية      )٢(

 ومن مث ترغمه على ذلك    غادرة إقليمها   مبمبوجبه دولة شخصاً    تأمر   )formal act(عمل رمسي   
من جهة، وسلوك منسوب إىل الدولة يفضي )  كانت تسمية هذا العمل يف القانون الوطين     أياً(

وقد رأت اللجنة بالفعل أن من املناسب إدراج هـاتني       . )٢٠(إىل النتيجة نفسها، من جهة أخرى     
ومع ذلك ينبغي اإلشارة إىل أن مـشروع        . ألغراض مشاريع املواد  " الطرد"احلالتني يف تعريف    

__________ 

فيما يتعلق بالالجئني   أدناه   ٧ و ٦الواردين يف مشروعي املادتني     " عدم اإلخالل " شرطي   الصددانظر يف هذا     )١٨(
 .وعدميي اجلنسية

وف فـإن وضـعه   يرجع إىل الظردولة جنسيته  املشرد يف إقليم أجنيب، خارج دولته األصلية أو      إذا كان وجود     ) ١٩(
ميكن تشبيه املشرد بالالجئ رغم أن حاجته للحماية مطابقـة بوجـه             ومع ذلك ال  . وضع الالجئ يتشابه مع   

فوجـود املـشردين    . ويكمن وجه االختالف بني احلالتني يف أسباب اللجوء إىل اخلارج         . حلاجة الالجئ  عام
باب خمتلفة عن األسباب املنصوص عليهـا يف        بلدن جنسيتهم إمنا يرجع إىل أس      خارج إقليم بلداهنم األصلية أو    

مـن   فهؤالء األشخاص موجودون خارج بلداهنم بسبب كوارث طبيعية أو     . تعريف الالجئ يف القانون الدويل    
 من ضحايا تلك الكوارث الـذين ُيطلـق         ، وبصورة رئيسية  ،وتتألف هذه الفئة من األشخاص    . صنع اإلنسان 

وهؤالء هم األشخاص الذين    ". البيئيني" أو" الالجئني اإليكولوجيني  "عليهم لدواعي السهولة يف التعبري وصف     
انظر، على سبيل املثـال،     ". واملشردين الالجئني" حينما تتحدث عن     ١٩٧٧ تقصدهم اجلمعية العامة منذ عام    

 .١٠، الفقرة ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٥٩/١٧٠قرار اجلمعية العامة 
ويتخذ شـكل العمـل     تقوم به الدولة،    قانوين   الدول، يتخذ الطرد شكل عمل       يف القانون الداخلي ملعظم    )٢٠(

وهو عمل رمسي جيوز الطعن فيه أمام حماكم الدولة الطاردة،          . تتخذه السلطات اإلدارية  اإلداري مبا أنه قرار     
علـى  ي،  وينبغي أيضاً اعتبار الطرد قائماً مع عدم وجود عمل قانوين رمس          . أن الطرد هو عملية إجرائية     مبا

 .١٠النحو الذي ترد مناقشته أدناه يف التعليق على مشروع املادة 
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ُيطلق بأي حال من األحوال حكمـاً مـسبقاً علـى     وال" الطرد"صر على تعريف     يقت ٢املادة  
ومن املؤكد يف هذا الصدد أن أساليب الطرد اليت         . شرعية خمتلف أساليب الطرد اليت يشري إليها      

. باملعىن املقصود يف مشاريع املواد    " الطرد"يف تعريف   أيضاً  تتخذ شكل العمل القانوين تدخل       ال
  . ١٠ املنصوص عليه يف مشروع املادة" الطرد املقنع"لنظام حظر األساليب وقد ختضع هذه 

السلوك الذي يـشكل     العمل الرمسي أو  يكون  وجيب فهم الشرط الذي يقضي بأن         )٣(
يف ضوء معايري نسب التصرُّف الواردة يف الفصل الثاين من البـاب            منسوباً إىل الدولة    طرداً  

وينبغي بالتـايل   . )٢١(لية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً      األول من املواد املتعلِّقة مبسؤو    
إذا كان جيب اعتبار الطـرد فعـالً         يف املواد املذكورة لتحديد ما    املبّينة  تطبيق املعايري نفسها    

  .لدولة مبوجب القانون الدويلإىل امنسوباً 
رد ميكـن أن     الذي قد يفضي إىل ط     -يف اختاذ قرار رمسي     غري املتمثل    -والسلوك    )٤(

االمتناع عن الفعـل    وميكن أن يتمثَّل    . امتناع عن فعل من جانب الدولة      يتخذ شكل فعل أو   
كيانات بصفة شخـصية جتـاه       بصورة خاصة يف التسامح إزاء السلوك الذي يتبعه أفراد أو         

مـن أعمـال    مالئمة لألجنيب   محاية  توفري  األجنيب، عندما متتنع الدولة على سبيل املثال عن         
ويتضح أن العنصر احلاسم، ألغراض تعريـف       . )٢٢(ية تقوم هبا جهات غري تابعة للدولة      عدائ

الدولة بـسبب عمـل رمسـي        على مغادرة إقليم     مكرهاًالطرد، هو أن جيد األجنيب نفسه       
وباإلضافة إىل ذلك، لتوافر ركن     . )٢٣( منسوب إىل هذه الدولة    - سليب  إجيايب أو  -سلوك   أو

بد من إثبات نية الدولـة املعنيـة يف          ال)  دون اختاذ قرار رمسي    أي (سلوكالطرد الناشئ عن    
  .)٢٤(مغادرة األجنيب إقليمهاالتسبُّب، هبذا السلوك، يف 

وحرصاً على الوضوح، ارتأت اللجنة أن من املفيد أن توضح يف اجلملة الثانية مـن                 )٥(
جنيب إىل دولة أخرى،    يشمل تسليم أ   أن مفهوم الطرد يف مشاريع املواد ال      ) أ(الفقرة الفرعية   

وفيما يتعلق بعـدم    . عدم السماح بدخول أجنيب دولة     تسليمه إىل حمكمة جنائية دولية أو      أو
__________ 

 .٦٨-٤٧، الصفحات )اجلزء الثاين( الثاين اجمللد، ٢٠٠١... حولية انظر  )٢١(
 . عليهوالتعليق ١٠انظر أدناه مشروع املادة  )٢٢(
. له هـذا الـشخص    فعالً يقب  عمالً أو  فعالً يطلبه الشخص املطرود، وال     ال ميكن أن يكون الطرد عمالً أو       )٢٣(

. ُتقاوم ترغم الشخص املقصود على مغادرة إقليم الدولـة الطـاردة           حالة إكراه ال   فالطرد إجراء رمسي أو   
واإلجراء الرمسي الذي يقضي بالطرد هو أمر ومن مث إكراه قانوين، أما تنفيذ الطرد فهو إكراه مـن حيـث       

 مييز الطرد عن خروج األجنيب خروجاً عاديـاً         وعنصر اإلكراه هذا مهم ألنه    . اخلضوع له مادياً بصفته هذه    
اهتمام ليس فقط الدولة مقصد املطرود وإمنا        يثري انتباه أو   وهذا العنصر هو حتديداً ما    . اعتيادياً من اإلقليم   أو

أيضاً دول ثالثة فيما يتعلق باحلالة الناشئة عن ذلك، يف احلدود اليت هتدد فيها ممارسة حق الدولة املسلم بـه                    
وقبل العنف الذي يرتكبه بعض أفراد قوات األمن أثناء تنفيذ عمليات           . محاية احلقوق األساسية لإلنسان   هذا  

يشكل  الطرد، يتمثل اإلجراء الرمسي الذي يقضي بالطرد يف إصدار أمر، ومن مث يشكل إكراهاً قانونياً كما               
 . ضاًمادياً مفتر السلوك الذي يرغم األجنيب على الرحيل إكراهاً فعلياً أو

 .١٠من التعليق على مشروع املادة ) ٧(إىل ) ٣(انظر أدناه، الفقرات من  )٢٤(
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، ُيـستخدم  القانونيـة نظم بعض الالسماح بالدخول، جيب اإلشارة بوضوح إىل أنه يف إطار     
اح عـدم الـسم   " (non-admission"بدالً من مصطلح    ) الرد ("refoulement"أحياناً مصطلح   

 يف احلـاالت    وحرصاً على االتساق، تستخدم مشاريع املواد هذه املصطلح الثاين        ). بالدخول
 وهي عادةً -وهذا االستثناء يشري إىل رفض سلطات دولة . اليت مينع فيها األجنيب من الدخول

 السماح بدخول أجنيب إىل إقلـيم تلـك         -السلطات املكلّفة بضبط اهلجرة ومراقبة احلدود       
التدابري اليت تتخذها دولة إلكراه أجنيب موجود يف إقليمها، وإن كان ذلك بصورة              أما. الدولة

مـن  ) أ(مبعناه احملدد يف الفقرة الفرعيـة       " الطرد"غري قانونية، على مغادرته فيشملها مفهوم       
وجيب أن ُيفهم هذا التمييز يف ضوء حتديد نطاق تطبيق مشاريع املواد من             . ٢مشروع املادة   

خاص وهو النطاق الذي يشمل األجانب املوجودين بصورة قانونية يف إقليم الدولة  حيث األش 
وعالوةً على ذلك، فإن    . )٢٥(الطاردة واألجانب املوجودين يف هذا اإلقليم بصورة غري قانونية        

خيل بقواعد القانون    استبعاد املسائل املتصلة بعدم السماح بالدخول من نطاق مشاريع املواد ال          
 اليت  ٦من مشروع املادة    ) ب( ويرجع هذا التحفظ إىل الفقرة الفرعية     . بالالجئنيتعلقة  الدويل امل 
 ٢٨ من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني املؤرَّخة        ٣٣حظر الرد مبعناه الوارد يف املادة       تشري إىل   

  .، ومن مث تتعلق بالضرورة مبسائل السماح بالدخول)٢٦(١٩٥١يوليه /متوز
حيمـل   بأنه شخص ال  " األجنيب "٢من مشروع املادة    ) ب(فرعية  وتعرف الفقرة ال    )٦(

احلاملني جلنـسية دولـة     وهذا التعريف يشمل األفراد     . جنسية الدولة اليت يوجد يف إقليمها     
ويعـين هـذا    . )٢٧(حيملون جنسية أي دولة، وهم عدميو اجلنـسية        أخرى واألفراد الذين ال   

ميكن اعتباره أجنبياً بالنسبة     بإقليمها ال ليت يوجد   التعريف أيضاً أن فرداً حيمل جنسية الدولة ا       
أكثر، بل حىت، من باب االفتراض،       لتلك الدولة، حىت لو كان حيمل جنسية دولة أخرى أو         

لو كانت إحدى اجلنسيات األخرى ميكن اعتبارها غالبة، من الناحية الفعلية، على جنـسية              
  .الدولة اليت يوجد الفرد يف إقليمها

ألغراض مشاريع املواد، حبق الدولة يف منح فئات معينـة          " األجنيب" تعريف   وال خيلّ   )٧(
من األجانب حقوقاً خاصة فيما يتعلق بالطرد، بالسماح هلم، مبوجـب قانوهنـا الـوطين،               

ومع ذلك، ُيعترب كل فرد     . مطابق لنظام مواطنيها   باالستفادة يف هذا السياق من نظام مماثل أو       
 يوجد يف إقليمها أجنبياً ألغراض مشاريع املواد، وخيضع طرده من           حيمل جنسية الدولة اليت    ال

  .ذلك اإلقليم ملشاريع املواد هذه

__________ 

 . أعالهمن التعليق على مشروع املادة األوىل) ٣(و) ٢(انظر الفقرتني  )٢٥(
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 189، ١٩٥١يوليه / متوز٢٨االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، جنيف،  ) ٢٦(

No. 2545, p. 150. 
 . أدناه٧ املادة مشروعيما يتعلق بعدميي اجلنسية، انظر ف )٢٧(



A/69/10 

29 GE.14-13447 

   ٣املادة 
  حق الطرد
 وجيب أن يتم الطرد وفقاً ملـشاريع   .حيق للدولة أن تطرد أجنبياً من إقليمها    
  وخباصـة دون اإلخالل بقواعد القانون الدويل األخرى الواجبة التطبيق،      ،املواد هذه 

  . القواعد املتعلقة حبقوق اإلنسان
  التعليق    

 أوالً، يف مجلته األوىل، على حق الدولة يف طرد أجنيب مـن             ٣ينص مشروع املادة      )١(
القـضائية  السوابق يف  نزاع فيه سواء يف املمارسة العملية أو ويتعلق األمر هنا حبق ال . إقليمها

نابع من  للدولة  أصيل  ة خارجية للدولة؛ بل هو حق       متنحه قاعد  واحلق يف الطرد ال   . الفقه أو
 وهذا احلق اعُترِف به على وجه اخلصوص يف العديد من قرارات التحكيم وقرارات              .سيادهتا

وفضالً عن ذلك، فإنه    . )٢٩(خمتلف قرارات احملاكم واهليئات اإلقليمية     ، ويف )٢٨(جلان املطالبات 
  .مكّرس يف القانون الوطين ملعظم الدول

__________ 

 Lacoste v. Mexico (Mexican Commission), Award of 4 September 1875, in Johnانظر على سبيل املثال،  ) ٢٨(

Bassett Moore, History and Digest of the International Arbitrations to Which the United States Has 

Been a Party, vol. IV, pp. 3347–3348; the Maal case, Mixed Claims Commission Netherlands-

Venezuela, 1 June 1903, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. X, p. 731; 

the Boffolo case, Mixed Claims Commission Italy-Venezuela, 1903, United Nations, Reports of 

International Arbitral Awards, vol. X, pp. 528, 529, 531 and 532; the Oliva case, Mixed Claims 

Commission Italy-Venezuela, 1903, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. 

X, p. 608 (Ralston, Umpire); the Paquet case, Mixed Claims Commission Belgium-Venezuela, 1903, 

United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. IX, p. 325 (Filtz, Umpire); and Yeager 

v. The Islamic Republic of Iran, Iran-United States Claims Tribunal, Award of 2 November 1987, 

Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 17, pp. 92–113. 
 ,Moustaquim v. Belgiumوفيما يتعلق باحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، انظر على وجه اخلصوص قضية )٢٩(

Judgment (Merits and Just Satisfaction), 18 February 1991, Application No. 12313/86, para. 43 .
 ,Vilvarajah and others v. United Kingdom, Judgment (Merits), 30 October 1991:وانظـر أيـضاً  

Applications Nos. 13163/87, 13164/87, 13165/87 and 13448/87, para. 102; Chahal v. United 

Kingdom, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 15 November 1996, Application No. 22414/93, 

para. 73; Ahmed v. Austria, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 17 December 1996, 

Application No. 25964/94, para. 38; Bouchelkia v. France, Judgment (Merits), 29 January 1997, 

Application No. 23078/93, para. 48; and H.L.R. v. France, Judgment (Merits), 29 April 1997, 

Application No. 24573/94, para. 33 .   وفيما يتعلق باللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والـشعوب، انظـر
 communication no 159/96, Union interafricaine des droits de l’homme, Fédération: بوجه خـاص 

internationale des ligues des droits de l’homme, Rencontre africaine des droits de l’homme, 

Organisation nationale des droits de l’homme au Sénégal et Association malienne des droits de 

l’homme c. Angola, onzième rapport annuel d’activité, 1997-1998, par. 20. 
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 بأن ممارسة احلق يف الطرد هـذا تنظمـه          ٣تذكر اجلملة الثانية من مشروع املادة       و  )٢(
واإلشارة . مشاريع املواد هذه، دون اإلخالل بقواعد القانون الدويل األخرى الواجبة التطبيق          

تعين أن مشاريع املـواد تعكـس، يف    الواجبة التطبيق ال" أألخرى"إىل قواعد القانون الدويل  
فمشاريع املواد هذه تشكِّل    . باملعىن الوارد يف قانون املعاهدات    الدويل احلايل   ون  جمملها، القان 

وبعض القواعد املذكورة   . تدويناً للقانون الدويل وتطويراً تدرجيياً هلذا القانون يف الوقت ذاته         
يندرج راسخة بقوة يف القانون الدويل العريف، بينما         فيها مكّرسة يف بعض نظم املعاهدات أو      

وباإلضافة إىل ذلك، فإن ذكـر حقـوق        . التطوير التدرجيي للقانون الدويل    يف إطار    ضهابع
اإلنسان على وجه التحديد، ُيعزى ألمهية احترامها يف سياق الطرد؛ وهي األمهية اليت تؤكدها          
أيضاً األحكام العديدة الواردة يف مشاريع املواد واملكّرسة جلوانب متعدِّدة من محاية حقـوق              

" قواعد القانون الدويل األخرى الواجبة التطبيق"ومن بني . ن لألجانب اخلاضعني للطرد   اإلنسا
تتناوهلا أحكـام حمـددة مـن        اليت ختضع هلا ممارسة الدولة حقها يف طرد األجانب واليت ال          

الناشئة عـن   " التقليدية"مشاريع املواد، ينبغي اإلشارة على وجه اخلصوص إىل بعض القيود           
فيها حظر التعسُّف، وإساءة استعمال احلـق، وإنكـار          لِّقة مبعاملة األجانب، مبا   القواعد املتع 

وتشمل القواعد األخرى الواجبة التطبيق أيضاً أحكام الـصكوك املتعلِّقـة حبقـوق         . العدالة
وينبغي اإلشارة يف هذا    . اإلنسان اليت تشري إىل االستثناءات املسموح هبا يف حاالت الطوارئ         

عظم التزامات الدول مبوجب هذه الصكوك ليست مطلقة وأن هذه الصكوك           الصدد إىل أن م   
حالة الطوارئ العامة   على سبيل املثال،    معينة منها،   تنص على استثناءات يف حاالت طوارئ       

لبعض  للدولة إمكانية اختاذ تدابري خمالفة       ٣ومن مثّ حيفظ مشروع املادة      . حياة األمة اليت هتدد   
  .هذه، إذا كانت متسقة مع التزاماهتا األخرى مبوجب القانون الدويلمشاريع املواد متطلبات 

   ٤املادة 
  واجب التقيد بالقانون

  .تنفيذاً لقرار ُيتخذ وفقاً للقانون ال جيوز طرد أجنيب إال    

  التعليق    
 على شرط أساسي ختضع له ممارسة دولة حقهـا يف طـرد             ٤ينص مشروع املادة      )١(

  . للقانونثل هذا الشرط يف اختاذ الدولة الطاردة قراراً بالطرد وفقاًويتم. األجانب من إقليمها
الطرد وفقاً للقانون هـو    بقرار  باختاذ  الشرط الذي يقضي    واألثر األول املترتب على       )٢(

مغادرة إقليمها دومنـا    منع الدولة من اإلقدام على أي سلوك من شأنه أن يكره األجنيب على              
 من مـشروع    ١ حظر مجيع أشكال الطرد املقّنع يف الفقرة      ويرد   .إبالغه بقرار يف هذا الشأن    

  .١٠املادة 
فهو نتيجة منطقية لضرورة أن تكون ممارسة الطـرد يف          أما اشتراط التقّيد بالقانون،       )٣(

وحق الدولة يف تنظيم شروط الطرد يف إقليمها يف حـدود القـانون الـدويل          . إطار القانون 
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غرابة  ومن مثّ، فال  . )٣٠(لقواعد اليت سنتها وقبلتها يف هذا اجملال      ينطوي على االلتزام بالتقيد با    
األدىن الـذي يقـضي باتفـاق    التشريعات الوطنية بشأن الشرط    يف وجود توافق واسع بني      

يف القانون الـدويل حلقـوق      راسخ  وهذا الشرط   . )٣١(القانونيةمع القواعد   إجراءات الطرد   
فهو منصوص عليه، على الـصعيد    .  على حد سواء   اإلنسان على الصعيدين العاملي واإلقليمي    

فيمـا يتعلـق     ()٣٢( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ١٣العاملي، يف املادة    
 من ٢٢  من املادة٢الفقرة  ، ويف)باألجانب املوجودين بصورة قانونية يف إقليم الدولة الطاردة

، وكـذلك يف    )٣٣(املهاجرين وأفـراد أسـرهم    االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال       
 ٣١ من املادة    ٢الفقرة    ويف ،)٣٤( من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني     ٣٢ من املادة    ٢ الفقرة

ينبغـي  وعلى الصعيد اإلقليمـي،     . )٣٥(وضع األشخاص عدميي اجلنسية   ب املتعلقةمن االتفاقية   
، )٣٦( حلقوق اإلنـسان والـشعوب      من امليثاق األفريقي   ١٢ من املادة    ٤ اإلشارة إىل الفقرة  

، )٣٧()خوسـيه  ميثاق سان ( من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان       ٢٢  من املادة  ٦والفقرة  
__________ 

: فيما يتعلق بالقواعد اليت تسنها الدولة     . بقان يف هذه احلالة   ُتذكر يف هذا الشأن احلكمتان الرومانيتان اللتان تنط        ) ٣٠(
"Patere legem/regulam quam fecisti"؛ وفيما يتعلق بقواعد القانون الدويل:" Pacta sunt servanda" . 

، التـشيكية  من ميثاق احلقوق واحلريات األساسية للجمهورية ١٤ من املادة ٥انظر على سبيل املثال الفقرة      )٣١(
 من دستور اجلمهورية الـسلوفاكية،      ٢٣ من املادة    ٥ من دستور هنغاريا، والفقرة      ٥٨ من املادة    ٢قرة  والف

  . من دستور فنلندا٩ من املادة ٤والفقرة 
ال جيوز إبعاد األجنيب املقيم بصفة قانونية يف إقليم دولة طرف يف هذا العهـد    ": يلي تنص هذه املادة على ما     )٣٢(

 (International Covenant on Civil and Political Rights, New. "... للقـانون قاً لقرار اختذ وفتنفيذاً إال

York, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171.(  
 عمـالً  ال جيوز طرد العمال ملهاجرين وأفراد أسرهم من إقليم دولة طرف إال": يلي تنص هذه املادة على ما   )٣٣(

االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيع العمال املهـاجرين        . ("بقرار تتخذه السلطة املختصة وفقاً للقانون     
جمموعـة معاهـدات األمـم    مم املتحدة، األ، ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٨وأفراد أسرهم، نيويورك،   

  ).٥٢، الصفحة ٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠، اجمللد املتحدة
 تطبيقـاً  إال"يتم   صوص أن طرد الجئ يوجد بصورة قانونية يف إقليم الدولة املتعاقدة ال           تبني هذه املادة على اخل     ) ٣٤(

 (Convention relating to the Status of" لألصول اإلجرائية الـيت يـنص عليهـا القـانون    لقرار متخذ وفقاً

Refugees, Geneva, 28 July 1951, United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545, p. 150.(  
يقتضيه اختالف احلال، ملنطوق املادة املستنسخة يف احلاشية السابقة           املادة مماثل، مع مراعاة ما     همنطوق هذ  )٣٥(

 Convention relating to the Status of Stateless Persons, New York, 28 September(. بشأن الالجئني

1954, United Nations, Treaty Series, vol. 360, No. 5158, p. 117.(  
 يفطرف   ال جيوز طرد األجنيب الذي دخل بصفة قانونية إىل أراضى دولة ما           ": يلي تنص هذه املادة على ما     )٣٦(

 African Charter on Human and Peoples’ Rights, Nairobi, 27. ("بقرار مطابق للقانون هذا امليثاق إال

June 1981, United Nations, Treaty Series, vol. 1520, No. 26363, p. 217.(  
طـرف   ال جيوز طرد األجنيب الذي دخل بصفة قانونية إىل أراضى دولة مـا         : "يلي  على ما  املادةتنص هذه    )٣٧(

 American Convention on Human Rights (Pact of". (مبوجب قرار مطابق للقانون هذه االتفاقية إال يف

San José), San José, Costa Rica, 22 November 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1144, 

No.  17955, p. 143.(  
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 امللحـق باالتفاقيـة األوروبيـة حلقـوق         ٧ من الربوتوكول رقـم      ١  من املادة  ١والفقرة  
الـيت   ،)٣٩( من امليثاق العريب حلقوق اإلنـسان      ٢٦ من املادة    ٢ ، وكذلك الفقرة  )٣٨(اإلنسان

  .فيما يتعلق باألجانب املوجودين بصورة قانونية يف إقليم الدولة الطاردةتفرض الشرط نفسه 
عمـا إذا  بصرف النظر يسري على كل قرار بالطرد جيب أن التقيد بالقانون  وشرط    )٤(

به أن  ومع ذلك، فمن املُسلّم     . ال  أم كان وجود األجنيب املعين يف إقليم الدولة الطاردة قانونياً        
وفقاً لشرعية  أن تنص على قواعد وإجراءات خمتلفة يف جمال الطرد،          ميكن  التشريعات الوطنية   
  .)٤٠(عدم شرعيته وجود األجنيب أو

  اإلجرائيـة  حبيث يسري علـى الـشروط      وواجب التقيد بالقانون له مدلول عام       )٥(
نطـاق   أوسع من  وبالتايل، فإن نطاق تطبيقه  .)٤١(والشروط املوضوعية للطرد على حد سواء     

  .، بشأن أسباب الطرد٥ من مشروع املادة ٢املماثل املنصوص عليه يف الفقرة الشرط تطبيق 
 يف  ٢٠١٠نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٣٠ يفويف احلكم الصادر عن حمكمة العدل الدولية          )٦(

ـ   )مجهورية غينيا ضد مجهورية الكونغو الدميقراطية     ( أمحدو ساديو ديالو  قضية   ة ، أكدت احملكم
وأشارت احملكمة،  . القانون الدويل مبقتضى   لشرعية الطرد    واجب التقيد بالقانون باعتباره شرطاً    

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، وإىل            ١٣يف هذا السياق، إىل املادة      
  :يلي  من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، والحظت ما١٢ من املادة ٤ الفقرة

 أن طرد أجنيب موجود بـصورة       ستشف من نص احلكمني املذكورين آنفاً     ي"  
ميكن أن يتفق مع االلتزامات الدولية       قانونية يف إقليم دولة طرف يف هذين الصكني ال        

  ، أي مع القـانون     "القانون"إذا صدر قرار الطرد على حنو متسق مع          ذه الدولة، إال  هل
  

__________ 

 لقرار اختـذ    تنفيذاً ال يطرد األجنيب املقيم بصفة قانونية يف إقليم دولة ما إال          ": يلي تنص هذه املادة على ما     )٣٨(
 Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and. ("...  للقـانون وفقـاً 

Fundamental Freedoms, Strasbourg, 22 November 1984, European Treaty Series, No. 117(.  
حيمـل جنـسيتها ومتواجـد       ال جيوز ألية دولة طرف إبعاد أي شخص ال        ": يلي تنص هذه املادة على ما     )٣٩(

ق وافق عليه جملس جامعـة      ميثا ("[...] للقانون   مبوجب قرار صادر وفقاً     على أراضيها إال   شرعية بصورة
ودخل حيز النفـاذ    ) ٢٠٠٤مايو  /تونس، أيار (العربية على مستوى القمة يف دورته السادسة عشرة          الدول

؛ النسخة العربيـة متاحـة يف املوقـع الـشبكي جلامعـة الـدول العربيـة؛                 ٢٠٠٨ مارس/آذار ١٥ يف
http://www.arableagueonline.org(.  

  . أدناه٢٦ من مشروع املادة ٤  الفقرة، يف هذا الشأن،انظر )٤٠(
انظر، يف هذا الصدد، رأي اللجنة التوجيهية املعنية حبقوق اإلنسان التابعة جمللـس أوروبـا حـني بينـت،       )٤١(

 لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنـسان، أن إجـراء         ٧ من الربوتوكول رقم     ١ من املادة    ١يتعلق بالفقرة    فيما
؛ " ألحكام القانون املوضوعي وللقواعد اإلجرائيـة الـسارية        طبقاًالسلطة املختصة   "الطعن جيب أن تعتمده     

Council of Europe, Explanatory Report on Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms, par. 11.  
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سياق، يصبح احتـرام القـانون الـدويل        هذا ال  ويف. الوطين الساري يف هذا الصدد    
  .)٤٢("باحترام القانون الوطين  إىل حد مامشروطاً

ومع أن واجب التقيد بالقانون شرط إلضفاء الشرعية من وجهة نظر القانون الدويل               )٧(
مدى قدرة هيئة دولية على التحقق من احتـرام         حول  التساؤل  يثور  على أي إجراء بالطرد،     

أن جتد هيئة دولية نفـسها ملزمـة        احملتمل  ومن  .  يف سياق مثل الطرد    قواعد القانون الوطين  
وعلى سبيل املثال، ميكن أن نشري إىل املوقف الـذي          . بشيء من ضبط النفس يف هذا الصدد      

، الجئـة سياسـية     ١٩٧٧ اختذته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن طرد السويد، يف عام         
أمام اللجنـة أن قـرار الطـرد        وادعت هذه الالجئة    . لةيونانية ُيشتبه يف كوهنا إرهابية حمتم     

واعتربت اللجنة املعنية   .  من العهد  ١٣حيترم بالتايل أحكام املادة      ، ومل "وفق القانون "يتخذ   مل
الوطين هو يف األساس من األمور املتروكة اخلصوص أن تفسري القانون يف هذا حبقوق اإلنسان 

من وظائفها، تقييم    وليس يف مقدور اللجنة وال    . "يةللمحاكم ولسلطات الدولة الطرف املعن    
إذا كانت السلطات املختصة للدولة الطرف املعنية، قد فسرت وطبقت القانون الـوطين              ما

 مـا مل    تفسره وتطبقه بنية حسنة، أو     يثبت أن تلك السلطات مل     مل ، ما [...]على حنو سليم    
احملكمة و كل من حمكمة العدل الدولية     واّتبعت. )٤٣("إساءة استعمال للسلطة  يتضح أن هناك    

التحقق من احترام بسلطة كل منهما يف جمال  فيما يتعلق    مماثالً األوروبية حلقوق اإلنسان هنجاً   
   .)٤٤( يف سياق الطردوطينالدولة لقانوهنا ال

   ٥املادة 
  أسباب الطرد

  .جيب أن يكون كل قرار طرد ُمسّبباً  -١  
__________ 

)٤٢( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at p. 663, para. 65 . الـيت وباالستناد إىل الضمانات اإلجرائية 
 من التعرض للتعسف، اعتربت احملكمة أن طرد السيد ديالو          تهممينحها القانون الكونغويل لألجانب بغية محاي     

  ).٧٣قرة الف ("وفق القانون"يتم  مل
اآلراء املعتمـدة  ، Anna Maroufidou v. Sweden، ٥٨/١٩٧٩اللجنة املعينة حبقوق اإلنسان، البالغ رقـم   )٤٣(

 ٤٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والثالثون، امللحـق رقـم        ،  ١٩٨١أبريل  / نيسان ٩ يف
(A/36/40) ١-١٠، الفقرة ١٦٥، الصفحة.  

)٤٤( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, and Bozano v. France, Judgment of 18 December 1986, 

Application No. 9990/82, para. 58 :" يف  حيثما تشري االتفاقية بصورة مباشرة إىل القانون الوطين كمـا
يـصبح مـن    ومـن مث     الدول املتعاقدة،    "التزامات"يتجزأ من    ذا القانون جزءاً ال   هل، يعترب االمتثال    ٥ة  املاد

؛ غري أن نطاق مهمتها يف هـذا        )١٩املادة  (سب االقتضاء   حباختصاص احملكمة أن تتأكد من هذا االمتثال        
ملقـام األول إىل الـسلطات      الصدد، يكون خاضعاً لقيود النظام األورويب للحماية، ألن األمر يرجـع يف ا            

يقتضيه اخـتالف   انظر يف مجلة أمور، مع مراعاة ما      (الوطنية، أي احملاكم، يف تفسري وتطبيق القانون الوطين         
  .")(The Winterwerp judgment of 24 October 1979, Series A, No. 33, p. 10, § 46احلال، 
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   .القانوناليت ينص عليها لألسباب  ياً إالال جيوز لدولة أن تطرد أجنب  -٢  
يف ضـوء    وحبسن نية،     معقوالً جيب أن تقّيم أسباب الطرد تقييماً       -٣  

سـلوك   مجيع الظروف، مع إيالء اعتبار خاص، عند االقتضاء، خلطورة الوقائع أو           
  .الطابع الراهن للتهديد املترتِّب على تلك الوقائع األجنيب املعين أو

التزاماهتا مبوجـب  دولة أن تطرد أجنبياً لسبب يتناىف مع  ال جيوز لل    -٤  
  .القانون الدويل

  التعليق    
تشمل مسألة أسباب الطرد جوانب متعددة تتعلق ببيان سـبب الطـرد، ووجـود                )١(

 ٥ويتناول مـشروع املـادة      .  لذلك السبب  وجيه، وإجراء السلطات املختصة تقييماً     سبب
  .اجلوانب هذه

 إىل شرط جوهري من وجهة نظـر القـانون          ٥من مشروع املادة     ١وتشري الفقرة     )٢(
 يف   للطـرد راسـخ    فواجب تقدمي الدولة الطاردة تعليالً    . الدويل، أال وهو تعليل قرار الطرد     

ومن املسلّم به أنه إذا كانت شروط دخول األجانب يف إقليم دولة يدخل يف              . القانون الدويل 
، حترمـه جيوز للدولة أن   وحدها دون سواها، فالنطاق سيادهتا ومن مثّ يف نطاق اختصاصها    

، رأى معهد القانون الدويل أن أمر الطرد جيب         ١٨٩٢ ومنذ عام . من حق اإلقامة  تشاء،   كما
 حمكمة العدل الدولية يف     بّينت،  ديالوقضية   ويف. )٤٥(" حبكم الواقع والقانون   أن يكون معلالً  "

و الدميقراطية واجب التعليل هذا، عالوة      عدم احترام مجهورية الكونغ   ، يف املوضوع،    حكمها
 لطـرد   " مقنعاً أساساً"تبني، طوال اإلجراءات، األسباب اليت ميكن أن تشكل          على كوهنا مل  
واالحتجاز اللذين خضع   ومن مث خلصت احملكمة إىل وجود تعسف يف التوقيف          السيد ديالو؛   

  أن  يسعها إال أنه الهذا الصدد، أعلنت احملكمة  ويف. هلما السيد ديالو بغرض طرده
غـري أن   [...] يكن معلّالً بالدقة الكافية،      تالحظ أن قرار الطرد نفسه مل     "  

توفر أساساً  أسباب  من تقدمي   طوال العملية   تتمكن   مجهورية الكونغو الدميقراطية مل   
ميكـن وصـف التوقيـف       هذه الظروف، ال   ويف. [...]  السيد ديالو  مقنعاً لطرد 
يستند إىل أي أساس ميكـن       نفيذ إجراء الطرد املذكور، الذي ال     تمتهيداً ل واالحتجاز  

 ٦ من العهد واملادة     ٩ من املادة    ١ن من منظور الفقرة     اتعسفيبأهنما   الدفاع عنه، إال  
  .)٤٦("من امليثاق األفريقي

__________ 

)٤٥ ( Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des étrangers [International Regulations on the 

Admission and Expulsion of Aliens], adopted on 9 September 1892 at the Geneva session of the 

Institute of International Law, art. 30.  
)٤٦ ( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v.. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at p. 669, para. 81.  
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 رأت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنـسان       ،منظمة العفو الدولية ضد زامبيا    ويف قضية     
انتهكت حق املعين يف تلقي املعلومات عندما أغفلت إبالغـه بأسـباب            والشعوب أن زامبيا    

أسباب اإلجراء املتخذ ضدمها، يعـين      بباندا وشينوال   عدم إعالم   "ورأت اللجنة، أن    . طرده
  .)٤٧("))١(٩املادة (أهنما حرما من احلق يف احلصول على معلومات 

بأن يكون  الذي يقضي    على الشرط األساسي     ٥ من مشروع املادة     ٢وتنص الفقرة     )٣(
على أهنـا   " القانون"إىل  هنا  وجيب أن تفهم اإلشارة     .  عليه يف القانون   سبب الطرد منصوصاً  

وبعبارة أخرى، فإن القانون الدويل يرهن شـرعية        . إشارة إىل القانون الوطين للدولة الطاردة     
وتـرى  . اردةأي قرار طرد باستناد ذلك القرار إىل سبب منصوص عليه يف قانون الدولة الط             

العام القاضي بالتقيد بالقانون املـذكور يف مـشروع          للشرط   اللجنة أن هذا الشرط انعكاس    
تكون هناك جدوى من البحث يف القانون الدويل عن قائمة بأسباب الطرد              ولن .)٤٨(٤ املادة

  فاملرجع هو القانون الداخلي الذي     )٤٩(املقبولة اليت ميكن تطبيقها على األجانب بصورة عامة       
 من مشروع املـادة،  ٤ينص على أسباب الطرد وحيددها، مع التقيد بالشرط احملدد يف الفقرة     

ويتضح يف  . أي أن هذه األسباب جيب أالّ تتناىف مع التزامات الدولة مبوجب القانون الدويل            
. من أسباب الطـرد    هذا الصدد أن التشريعات الوطنية تنص على جمموعة كبرية إىل حد ما           

) قانون اهلجـرة  (ارة إىل أن انتهاك التشريعات الوطنية املتعلِّقة بالدخول واإلقامة          وينبغي اإلش 
وهذا السبب الذي تنص عليه تشريعات وطنيـة كـثرية          . يشكل أكثر أسباب الطرد شيوعاً    

وبعبارة أخرى، فإن عدم شرعية وجود أجنيب يف إقليم دولة          : مقبول من زاوية القانون الدويل    
ُيحـتج أيـضاً     وعالوةً على ذلك، كثرياً ما    .  ذاته سبباً كافياً للطرد    جيوز أن يشكل يف حد    

  . باألمن القومي والنظام العام كأسباب مربرة للطرد

فهذا .  املعايري العامة لتقييم أسباب الطرد من جانب الدولة الطاردة         ٣وحتدد الفقرة     )٤(
خطورة الوقائع يف ضوء مجيع      ويراعينية  الحبسن  ويتسم    معقوالً التقييم جيب أن يكون تقييماً    

خطـورة   ، حبسب االقتضاء،  أن تراعيها الدولة الطاردة   جيب  ومن بني العوامل اليت     . الظروف
معيـار  ويتـسم   . الوقائع وسلوك األجنيب املعين والطابع الفعلي للتهديد املترتِّب على الوقائع         

 يتمثل سبب الطرد يف هتديـد       أمهية خاصة عندما  باملشار إليه يف هناية الفقرة      " الراهنالطابع  "
  .النظام العام ألمن القومي أوا

__________ 

)٤٧( African Commission on Human and Peoples’ Rights, Communication No. 212/98, Amnesty 

International v.. Zambia, Twelfth Annual Activity Report, 1998–1999, paras. 32 and 33.  
  . أعاله٤من التعليق على مشروع املادة ) ٥(لفقرة انظر ا )٤٨(
 أدناه، ومها املشروعان اللذان يقصران أسـباب طـرد        ٧ومشروع املادة   ) أ(٦انظر مع ذلك مشروع املادة       )٤٩(

ويكـرران بـذلك القواعـد    " النظام العام أسباب تتعلق باألمن القومي أو    "الالجئني وعدميي اجلنسية على     
  . الصلةالواردة يف االتفاقية ذات
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 هو التذكري حبظر طـرد أجـنيب   ٥ من مشروع املادة  ٤والغرض الوحيد من الفقرة       )٥(
وهذا احلظر يشمل أيـضاً     . لسبب يتناىف مع التزامات الدولة الطاردة مبوجب القانون الدويل        

وينبغـي  . )٥٠( أدناه ١٤ارد يف مشروع املادة     الطرد الذي يستند إىل سبب متييزي باملعىن الو       
تعين أنه جيوز لدولة أن تفسر هذه        ال" التزاماهتا مبوجب القانون الدويل   "اإلشارة إىل أن عبارة     

القانون الـدويل ميكـن     مبوجب  االلتزامات تفسرياً ضيقاً لتعفي نفسها من التزامات أخرى         
  .االحتجاج هبا يف مواجهتها

    الباب الثاين
  الطرد احملظورحاالت 

   ٦املادة 
  القواعد املتعلقة بطرد الالجئني

ال ُتخل مشاريع املواد هذه بقواعد القانون الـدويل املتعلقـة بـالالجئني،       
  :سيما القواعد التالية ممارسات أنسب حلماية الالجئني، وال بأي قواعد أو وال

قانونيـة  ال جيوز لدولة أن تطرد الجئاً موجوداً يف إقليمها بصورة             )أ(  
  النظام العام؛  ألسباب تتعلق باألمن القومي أو إال

ترده بأي شكل إىل حدود أقاليم       ال جيوز لدولة أن تطرد الجئاً أو        )ب(  
انتمائه إىل فئة    جنسيته أو  دينه أو  حريته مهددة فيها بسبب عرقه أو      تكون حياته أو  

 معقولة العتباره خطراً    توجد أسباب  مل بسبب آرائه السياسية، ما    اجتماعية معينة أو  
العتباره خطراً على جمتمع ذلك البلـد بـسبب          على أمن البلد الذي يوجد فيه، أو      

  .صدور حكم هنائي عليه الرتكابه جرمية بالغة اخلطورة

  التعليق    
 هو طرد الالجئني الذي خيضع لتدابري تقييديـة مبوجـب           ٦موضوع مشروع املادة      )١(

وهو ينص على شرط عدم إخالل هبدف اإلبقـاء علـى           . لةقواعد القانون الدويل ذات الص    
املمارسات األخرى  خضوع الالجئني للقواعد املتعلقة بطردهم، باإلضافة إىل مجيع القواعد أو        

 ٦من مشروع املـادة     ) ب(و) أ(تربز الفقرتان   وبصورة خاصة،   . األنسب املتعلقة حبمايتهم  
  . ان بأمهية خاصةردهم تتميز قاعدتني متعلقتني بطرد الالجئني أو

__________ 

 ١١ شرعية أسباب الطرد من وجهة نظر القانون الدويل، انظر أيضاً أدناه، مـشروع املـادة                 علىللوقوف   )٥٠(
حظر اللجوء إىل الطرد لاللتفاف على إجراءات        (١٢ومشروع املادة   ) حظر الطرد لغرض مصادرة األموال    (

  ).تسليم جارية
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 ١ يف ضوء التعريف العام الوارد يف املادة     ليس فقط    "الالجئ"يفهم مصطلح   أن  وينبغي    )٢(
املكّملـة يف   ، بالصيغة   )٥١(١٩٥١يوليه  / متوز ٢٨من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني املؤرخة       

، )٥٢(١٩٦٧ينـاير   / كانون الثاين  ٣١ من الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني املؤرخ        ١ املادة
 ضـوء ، بل أيـضاً يف      ١٩٥١ أزالت القيود اجلغرافية والزمنية اليت كانت حتد تعريف عام         اليت

يف ذلك ممارسـة مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون             ، مبا التطورات الالحقة يف هذا اجملال    
 األوسـع " الالجئ"ذكر على وجه التحديد تعريف      ي، يف هذا الصدد، أن       وينبغي .)٥٣(الالجئني
ته اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اليت حتكم اجلوانب اخلاصة مبشاكل الالجـئني يف             دعتمالذي ا 

  .)٥٤(١٩٦٩ ربسبتم/ أيلول١٠أفريقيا، املؤرخة 
مجيـع  على أهنا تعـين     " الدويل املتعلقة بالالجئني  قواعد القانون   "وينبغي فهم عبارة      )٣(

العـاملي واإلقليمـي ودون اإلقليمـي،       قواعد االتفاقيات املتعلقة بالالجئني على املستويات       
ويـشري مـشروع    . ُتخل هبا مشاريع املواد    باإلضافة إىل القواعد العرفية ذات الصلة اليت ال       

من املادة األوىل من    ) و(الفرعية  ، بوجه خاص، إىل شرط االستثناء الوارد يف الفقرة          ٦ املادة
 بالشروط اإلجرائية اليت تنطبق علـى       القواعد املتعلقة   أو )٥٥(االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني   

 مـن هـذه     ٣٢ مـن املـادة      ٢، بصورة خاصة، يف الفقرة      على النحو الوارد  طرد الالجئ   
 مـن اتفاقيـة     ٣٢ مـن املـادة      ٣ويغطي مشروع املادة أيضاً أحكام الفقرة       . )٥٦(االتفاقية

__________ 

)٥١( Convention relating to the Status of Refugees, Geneva, 28 July 1951, United Nations, Treaty 

Series, vol. 189, No. 2545, p. 150, art. 1 .  
)٥٢( Protocol relating to the Status of Refugees, New York, 31 January 1967, United Nations, Treaty 

Series, vol. 606, No. 8791, p. 267, art. 1 .  
دليل اإلجراءات واملعايري الواجب تطبيقها لتحديـد       مية لشؤون الالجئني،     السا املتحدةانظر مفوضية األمم     )٥٣(

جيعـل منـه     االعتراف بوضعه كالجئ ال   " منه على أن     ٢٨، وتنص الفقرة    ١٩٧٩، جنيف،   وضع الالجئ 
  ".يصبح الجئاً بسبب االعتراف، بل ُيعترف به بسبب كونه الجئاً وهو ال. الجئاً بل يعلن كونه الجئاً

)٥٤( OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, Addis Ababa, 

10 September 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1001, No. 14691, p. 45.  
 : ال تنطبق أحكام هذه االتفاقية على أي شخص تتوفر أسباب جدية لالعتقاد بأنه: "الفقرةفيما يلي نص هذه  ) ٥٥(

جرمية ضد اإلنسانية، باملعىن املستخدم هلذه       جرمية حرب أو   ارتكب جرمية ضد السالم أو      )أ(  
  اجلرائم يف الصكوك الدولية املوضوعة للنص على أحكام بشأهنا؛

  ارتكب جرمية جسيمة غري سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله يف هذا البلد بصفة الجئ؛  )ب(  
  ".اف األمم املتحدة ومبادئهاأرتكب أفعاالً مضادة ألهد  )ج(  

أي الالجئ املوجود بصورة قانونيـة يف إقلـيم         [ال ُينفذ طرد مثل هذا الالجئ       : "فيما يلي نص هذه الفقرة     )٥٦(
وجيب أن ُيـسمح    . تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً لألصول اإلجرائية اليت ينص عليها القانون          إال] الدولة الطارِدة 

ب قاهرة تتصل باألمن الوطين، بأن ُيقدم بّينات إلثبات براءته، وبأن           تتطلب خالف ذلك أسبا    مل لالجئ، ما 
أكثر معيـنني   أمام شخص أو ميارس حق االستئناف ويكون له وكيل ميثله هلذا الغرض أمام سلطة خمتصة أو        

  ". خصيصاً من ِقبل السلطة املختصة
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 اجلنـسية  عـدمي   وهي الفقرة اليت تقضي بأن متنح الدولة الطارِدة الالجئ أو     )٥٧(١٩٥١ عام
مهلة معقولة تسمح له بأن يلتمس قبوله بصورة قانونية يف بلد آخر وحتفظ أيضاً هلذه الدولة                

  .تراه ضرورياً من التدابري الداخلية حقها يف أن تطبق، خالل هذه املهلة، ما
ختل بالقواعد    أن مشاريع املواد هذه ال     ٦وباإلضافة إىل ذلك، يضيف مشروع املادة         )٤(

إىل جانب قواعد القانون الـدويل، تتـسم        ف. ت األخرى األنسب حلماية الالجئني    واملمارسا
املمارسات الوطنية يف هذا اجملال بأمهية خاصة يف احلدود اليت ميكن أن تكون فيها مـصدراً                

وُيقصد بذلك بصورة خاصة القواعد ذات الصلة مـن قواعـد           . حلقوق هامة متنح لالجئني   
رِدة، يف حدود عدم تعارضها مع االلتزامات الدولية اليت تقع على         القانون الداخلي للدولة الطا   

  . مبوجب االتفاقياتوفقاً اللتزاماهتا هذه الدولة الصادرة عن عالنات اإلعاتقها، ومع 
 مـن   ٣٢ مـن املـادة      ١ منطوق الفقرة    ٦ من مشروع املادة     )أ(وتستنسخ الفقرة     )٥(

والقاعدة الواردة يف هـذه  . ١٩٥١يوليه / متوز٢٨االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، املؤرخة      
 على الالجئني املوجودين بصورة قانونية يف إقليم الدولة الطاردة،          الفقرة، واليت تسري حصراً   

  . النظام العام تقُصر أسباب طرد هؤالء الالجئني على األسباب املتعلقة باألمن القومي أو
رة قانونية يف إقليم الدولـة الطـاردة        وجود بصو املالجئ  الحظر طرد   ُوسِّع نطاق   و  )٦(

النظام العام ليشمل أيضاً كل الجئ موجود بصورة غري          ألسباب أخرى غري األمن القومي أو     
غري أن هذه احلماية    . قانونية يف إقليم الدولة وطلب االعتراف به كالجئ، أثناء النظر يف طلبه           

 )٥٨(ماية، اليت تعكس اجتاهاً فقهيـاً     وهذه احل . أثناء النظر يف هذا الطلب     تكون مطلوبة إال   ال
 تشكّل خروجاً علـى  )٦٠( وممارسة مفوضية شؤون الالجئني)٥٩(وتؤيدها ممارسة بعض الدول 

__________ 

الجئاً موجوداً يف إقليمها بـصورة       "أي[متنح الدولة املتعاقدة مثل هذا الالجئ       : "فيما يلي نص هذه الفقرة     )٥٧(
وحتتفظ الدولة املتعاِقدة حبقها يف أن      . مهلة معقولة ليلتمس خالهلا قبوله بصورة قانونية يف بلد آخر         "] نظامية

  ".تراه ضرورياً من التدابري الداخلية تطبق، خالل هذه املهلة، ما
 ,”Elihu Lauterpacht and Daniel Bethlehem, “Complementary forms of protection خاصـة  بصورةانظر  ) ٥٨(

Global Consultations on International Protection, UNHCR document EC/GC/01/18 of 4 September 

2001, para. 11 (g).  
 اليت حتظـر ببـساطة   ١٩٥١ فهي خالفاً التفاقية جنيف لعام .  مثرية لالهتمام يف هذا الصدد     الفرنسيةاملمارسة   ) ٥٩(

حريتـه   بأي صورة من الصور إىل حدود األقاليم اليت تكون حياته أو          "ردها لالجئ    راف املتعاقدة أو  طرد األط 
، ١٩٤٦أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٧، تقضي الفقرة الرابعة من ديباجة الدستور الفرنسي املؤرخ          "مهددتني فيها 

لس الدسـتوري الفرنـسي،      الساري، وفقاً لرأي اجمل    ١٩٥٨أكتوبر  / تشرين األول  ٤والذي حييل إليه دستور     
ُيصّرح كقاعدة عامة لألجنيب الذي يطالب هبذا احلق بالبقاء بصورة مؤقتة يف إقليم الدولة إىل أن يتم البت                   بأن

 Constitutional Council, Decision No. 93-325 DC of 13 August 1993, Journal officiel, 18(يف طلبـه  

August 1993, pp. 11722 et seq. .(هذا احلل يستند مباشرة إىل احلل الذي تبنته مجعية جملس الدولة الفرنسي و
اليت اعترفت يف حالتني أنه ينبغي التصريح مللتمس جلوء يطلب منحه وضع الالجئ بالبقاء بـصورة مؤقتـة يف                   

ة طعـون   اإلقليم الفرنسي إىل أن يفصل يف طلبه مكتب محاية الالجئني وعدميي اجلنسية أو، عند االقتضاء، جلن               
 ..Council of State, Assembly, 13 December 1991, M. Nkodia and Prefect of Hérault v(الالجـئني  

Dakoury, Revue française de droit administratif, January–February 1992, pp. 90–103.(  
  . أعاله٥٣انظر احلاشية  )٦٠(
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املبدأ الذي يكون مبقتضاه الطابع غري القانوين لوجود أجنيب يف إقليم دولة مربراً يف حد ذاتـه           
 يكون من الواضح فيها أن طلـب        ميكن استبعاد الطرد يف احلالة اليت      وال. لطرد هذا األجنيب  

احلصول على وضع الالجئ يهدف إىل إبطال مفعول قرار الطرد الذي من احملتمل اختاذه جتاه               
تشمل سوى األفراد الذين رغم عدم متتعهم بوضع الالجـئ يف            فاحلماية ال . الشخص املعين 

 أو، عنـد  ١٩٥١  عـام باملعىن الوارد يف اتفاقية" الالجئ"الدولة املعنية ينطبق عليهم تعريف      
 الـيت   ١٩٦٩ االقتضاء، صكوك أخرى ذات صلة مثل اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام          

تنظم اجلوانب اخلاصة مبشاكل الالجئني يف أفريقيا، وجيب بالتايل االعتراف هبم كالجئني من             
شـخص   أي   ٦تشمل احلماية املعترف هبا يف مشروع املادة         الو. وجهة نظر القانون الدويل   

ينطبق عليه تعريف الالجئ باملعىن الوارد يف الصكوك القانونية ذات الصلة وجيوز طـرده               ال
، وخباصة جملرد عدم شـرعية  )أ(ألسباب أخرى غري تلك األسباب املنصوص عليها يف الفقرة    

 على أي األحوال حبق الدولة يف أن تطرد،         ٦ختل املادة    وال. وجوده يف إقليم الدولة الطارِدة    
، أجنبياً تقدم بطلب خمـالف لألصـول      )أ(سباب أخرى غري األسباب املذكورة يف الفقرة        أل

  .بشكل واضح هبدف احلصول على وضع الالجئ
، وهي الفقرة املتعلقة بواجب عدم الـرد،        ٦من مشروع املادة    ) ب(وجتمع الفقرة     )٧(

ام األخـرى مـن     فخالفاً لألحك . ١٩٥١  من اتفاقية عام   ٣٣ من املادة    ٢ و ١الفقرتني   بني
الفقرة  تنص  ،)٦١(تتطرق إىل افتراض عدم قبول أجنيب يف إقليم دولة         مشاريع املواد هذه اليت ال    

علـى  على أن مشاريع املواد ال ختل هبذا االفتراض أيضاً،           ٦من مشروع املادة    ) ب(الفرعية  
باإلضافة إىل ذلك، و...". ترد  أو... جيوز لدولة أن تطرد  ال"تشري إليه العبارة األوىل  حنو ما

علـى  ) ب(، تنطبق احلماية املنصوص عليها يف الفقرة        )أ(يف الفقرة   املذكورة  خالفاً للحماية   
. عدم شرعية وجـودهم يف الدولـة املـضيفة         مجيع الالجئني، بصرف النظر عن شرعية أو      

 بيق القواعد خيل بتط  اإلشارة أيضاً إىل أن ذكر هذا االلتزام احملدد بعدم رد الالجئني ال            وينبغي
، على ٢٤ و٢٣ معينة، واملنصوص عليها يف مشروعي املادتني    العامة اليت حتظر الطرد إىل دول     

  .هؤالء الالجئني

   ٧املادة 
  القواعد املتعلقة بطرد عدميي اجلنسية 

ال ختل مشاريع املواد هذه بقواعد القانون الدويل املتعلقة بعدميي اجلنـسية،              
جيوز مبقتضاها لدولة أن تطرد شخصاً عدمي اجلنسية يكون          سيما القاعدة اليت ال    وال

  .النظام العام ألسباب تتعلق باألمن القومي أو وجوده يف إقليمها قانونياً إال

__________ 

  .أعاله) أ(٢ من مشروع املادة اجلزء األخريانظر  )٦١(
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  التعليق    
قواعد القـانون الـدويل ذات   مبوجب عدميو اجلنسية، شأهنم شأن الالجئني،     خيضع    )١(

وضـع  املتعلِّقـة ب   من االتفاقيـة     ١ملادة  فا. يفرض قيوداً على طردهم   مناسب  نظام  لالصلة،  
، تعرف عدمي اجلنسية بأنه     )٦٢(١٩٥٤سبتمرب  / أيلول ٢٨األشخاص عدميي اجلنسية، املؤرخة     

  .)٦٣(" فيها مبقتضى تشريعهاتعتربه دولة مواطناً الشخص الذي ال"
 شرط عدم إخالل يرمي إىل اإلبقاء على تطبيق القواعـد           ٧مشروع املادة   ويتضمن    )٢(

وهذه القواعد هي حتديـداً القواعـد اخلاصـة      . لقة بطرد عدميي اجلنسية على هذه الفئة      املتع
 مـن   ٢بالشروط اإلجرائية السارية على طرد عدميي اجلنسية، بصيغتها الواردة يف الفقـرة             

 مـن   ٣ويغطي مشروع املادة أيضاً أحكام الفقـرة        . )٦٤(١٩٥٤  من اتفاقية عام   ٣١ املادة
وهي الفقرة اليت تقضي بأن متنح الدولة الطاردة عدمي         . )٦٥(١٩٥٤ ام من اتفاقية ع   ٣١ املادة

__________ 

)٦٢( Convention relating to the Status of Stateless Persons, New York, 28 September 1954, United 

Nations, Treaty Series, vol. 360, No. 5158, p. 117.  
  :يلي ماتنص هذه املادة على  )٦٣(

  "تعريف مصطلح عدمي اجلنسية -١املادة "
تعتربه أيـة دولـة      ، الشخص الذي ال   "عدمي اجلنسية "ألغراض هذه االتفاقية، يعين مصطلح        -١  

  . مواطناً فيها مبقتضى تشريعها
  :ال تنطبق هذه االتفاقية  -٢  
مساعدة توفرها هلم هيئة من هيئات األمـم          حبماية أو  على األشخاص الذين يتمتعون حالياً      '١'

 اسـتمروا  وكالة من وكاالهتا غري مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، مـا           املتحدة أو 
  املساعدة املذكورة؛  يتمتعون باحلماية أو

 إلقامتهم أن هلـم      األشخاص الذين تعترب السلطات املختصة يف البلد الذي اختذوه مكاناً          ىعل  '٢'
  يالزم محل جنسية ذلك البلد؛  من احلقوق وعليهم من الواجبات ما

  :  األشخاص الذين تتوفر دواع جدية لالعتقاد بأهنمىعل  '٣'
جرمية ضد اإلنسانية، باملعىن الـذي       جرمية حرب أو    جرمية ضد السالم أو    ارتكبوا  )أ(  

  تقصده الصكوك الدولية املوضوعة للنص على أحكام بشأن هذه اجلرائم؛
  ارتكبوا جرمية جسيمة غري سياسية خارج بلد إقامتهم قبل قبوهلم فيه؛   )ب(  
  ".ارتكبوا أفعاالً مضادة ملقاصد ومبادئ األمم املتحدة  )ج(  

أي شخص عدمي اجلنسية موجود يف إقليمهـا        [ال ينفذ طرد مثل هذا الشخص       : "فيما يلي نص هذه الفقرة     )٦٤(
وجيب أن يـسمح    . تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً لألصول اإلجرائية اليت ينص عليها القانون          إال] بصورة نظامية 

ن يقدم بيانـات إلثبـات      تتطلب خالف ذلك أسباب قاهرة تتصل باألمن الوطين، بأ         مل لعدمي اجلنسية، ما  
أمـام شـخص    براءته، وبأن ميارس حق االستئناف ويكون له وكيل ميثله هلذا الغرض أمام سلطة خمتصة أو      

  ".أكثر معينني خصيصاً من قبل السلطة املختصة أو
شخص عدمي اجلنسية موجـود يف    "أي  [متنح الدولة املتعاقدة مثل هذا الشخص       : "فيما يلي نص هذه الفقرة     )٦٥(

وحتـتفظ الدولـة    . مهلة معقولة ليلتمس خالهلا قبوله بصورة نظامية يف بلد آخر         "] ا بصورة نظامية  إقليمه
  ".تراه ضرورياَ من التدابري الداخلية املتعاقدة حبقها يف أن تطبق، خالل هذه املهلة، ما
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اجلنسية مهلة معقولة ليتسىن قبوله بصورة نظامية يف بلد آخر وحتفظ أيضاً لتلك الدولة احلق               
  .تراه ضرورياً من التدابري الداخلية يف أن تطبق، خالل هذه املهلة، ما

 املتعلقة بالالجئني، يكرر مشروع املـادة  ٦ من مشروع املادة )أ(وعلى غرار الفقرة     )٣(
. األشـخاص عـدميي اجلنـسية     املتعلِّقة بوضع    من االتفاقية    ٣١ من املادة    ١منطوق الفقرة   

 باألشـخاص عـدميي      بتقييد أسباب الطرد فيما يتعلق حصراً      وباملثل، يتعلق األمر هنا أيضاً    
  .ةاجلنسية املوجودين بصورة قانونية يف إقليم الدولة الطارد

 من مشروع )ب( مماثلة لتلك الواردة يف الفقرة     أحكاماً ٧وال يتضمن مشروع املادة       )٤(
ومن هذا املنطلق، فإن عـدميي اجلنـسية   .  بشأن الالجئني، تتوخى االلتزام بعدم الرد٦املادة  

يستفيدون، شأهنم شأن أي أجنيب آخر خاضع للطرد، من احلماية اليت يقرها لألجانب بصورة 
  . أدناه٢٤ و٢٣روعا املادتني عامة مش

   ٨املادة 
  التجريد من اجلنسية لغرض الطرد

جيوز لدولة أن جتعل أحد مواطنيها أجنبياً، بتجريده من جنسيته، لغرض            ال  
  .طرده فقط

  التعليق    
ليصبح احتمال قيام دولة بتجريد أحد مواطنيها من جنسيته، ب ٨مشروع املادة   يتعلق    )١(

يكن له أي مربر آخر  مل هذا التجريد من اجلنسية، ماو. رض وحيد هو طرده، لغأجنبياًبالتايل 
 ٢ باملعىن الوارد يف الفقـرة       سوى رغبة الدولة يف طرد الشخص املعين، ميثل إساءة بل تعسفاً          

حدا باللجنة أن تقـرر،      وذلك هو ما  . )٦٦( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     ١٥من املادة   
  . للتجريد من اجلنسية لغرض الطرد فقطاً، حظر٨يف مشروع املادة 

ال جيوز لدولة أن جترد مواطنها      : " إنه ورمبا كان من األسهل القول على سبيل املثال         )٢(
املادة يف شكلها احلـايل حيـث   صياغة  لكن اللجنة فضلت   ."من جنسيته لغرض طرده فقط    

، عالوة على    تفسريياً وراًد" أن جتعل أحد مواطنيها أجنبياً، بتجريده من جنسيته       "تؤدي صيغة   
فهـي تـصف    : هنا وموضوع طرد األجانب   املشار إليه   بني االحتمال   بالربط  كوهنا تسمح   

كيف ميكن أن يصبح مواطن دولة أجنبياً يف تلك الدولة عن طريق جتريده مـن جنـسيته،                 
  .يكون اهلدف الوحيد الذي تنشده تلك الدولة هو طرد الشخص املعينو

__________ 

إلعالن  من ا  ١٥تنص املادة   و. ١٩٤٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠، املؤرخ   )٣-د(٢١٧قرار اجلمعية العامة     )٦٦(
جيوز، تعسفاً، حرمان أي      ال -٢.  لكل فرد حق التمتع جبنسية ما      -١: "يلي العاملي حلقوق اإلنسان على ما    

 مـن االتفاقيـة   ٢٠ مـن املـادة   ٣ الفقرة انظر أيضاً. "من حقه يف تغيري جنسيته  شخص من جنسيته وال   
مـن حقـه يف تغـيري        ه وال من جنسيت تعسفاً،  ال جيوز، حرمان أي شخص      ("األمريكية حلقوق اإلنسان    

لكل شخص احلق يف التمتع     (" من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان       ٢٩ من املادة    ١، وكذلك الفقرة    ")جنسيته
  ").غري قانوين جيوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو جبنسية وال
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يـسعى إىل احلـد مـن تطبيـق           ال ٨ توضيح أن مشروع املادة      مع ذلك، وينبغي    )٣(
على أنه ُيخـل حبـق      ميكن تفسريه    فقداهنا؛ ومن مث، ال    التشريعات يف جمال منح اجلنسية أو     

 وباملثـل،   .الدولة يف حرمان فرد من جنسيته لسبب منصوص عليه يف تشريعات تلك الدولة            
  .ها الفرد طوعاً عن جنسيته احلاالت اليت يتنازل في٨يغطي مشروع املادة  ال
فهي يتطرق ملسألة طرد دولة ملواطنيها،        ال ٨وعالوة على ذلك، فإن مشروع املادة         )٤(

  .تتناول سوى طرد األجانب عن نطاق مشاريع املواد هذه اليت المسألة خترج 

   ٩املادة 
  حظر الطرد اجلماعي

 طـرد   ألغراض مشروع املادة هذا، يقصد بعبارة الطرد اجلماعي         -١  
  . األجانب بوصفهم جمموعة

  . حيظر الطرد اجلماعي لألجانب  -٢  
جيوز للدولة أن تطرد يف آن واحد أفراد جمموعة من األجانـب،              -٣  

على أن يتم الطرد بعد تقييم للحالة اخلاصة لكل فرد من أفراد اجملموعة وفقاً ملشاريع               
  .املواد هذه واستناداً إىل ذلك التقييم

ع املادة هذا بقواعد القانون الدويل الواجبة التطبيـق         خيل مشرو  ال  -٤  
  .على طرد األجانب يف حال نشوب نزاع مسلح يشمل الدولة الطاردة

  التعليق    
، يف فقرته األوىل، تعريفاً للطرد اجلماعي ألغراض مـشروع          ٩يتضمن مشروع املادة      )١(

". بوصـفهم جمموعـة   "ألجانب  ووفقاً هلذا التعريف، يقصد بالطرد اجلماعي طرد ا       . املادة هذا 
وقد تـبىن املقـرر     . )٦٧(وهذه الصيغة مستوحاة من أحكام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان        

__________ 

 ,Vedran Andric v. Sweden , Decision as to the admissibility of Application No. 45917/99انظر قضية  )٦٧(

23 February 1999, para. 1 :   حيث رأت احملكمة أن الطرد اجلماعي هو أي تدبري ُيتخذ إلرغـام أجانـب
يكن هذا التدبري مبنياً على دراسة معقولـة وموضـوعية للحالـة        مل بوصفهم جمموعة على مغادرة بلد، ما     

يـسمح   ضوع عّدة أجانب لقرارات مماثلة ال     أن خ  كما. اخلاصة لكل فرد من أفراد جمموعة األجانب هذه       
دام كل شخص من األشخاص املعنيني قد متكن من تقدمي حجـج ضـد               باستنتاج حدوث طرد مجاعي ما    

 Čonka v. Belgium, Judgment (Merits and Justوانظـر أيـضاً قـضية   . طرده إىل السلطات املختـصة 

Satisfaction), 5 February 2002, Application No. 51564/99, para 59 :    حيـث أشـارت احملكمـة إىل
، هـو أي    ٤ من الربوتوكـول     ٤حكمها السابق اليت قضت فيه بأن الطرد اجلماعي، مبعناه الوارد يف املادة             

يف احلاالت اليت ُيتخذ فيها مثل هذا التدبري بعد          تدبري يكره أجانب بوصفهم جمموعة، على مغادرة بلد، إال        
حالة اخلاصة لكل فرد من األفراد األجانب الذين يشكلون اجملموعة واستناداً إىل            دراسة معقولة وموضوعية لل   

 Case of Georgia v. Russia (I), Judgmentانظـر أيـضاً   ).  القرار املذكور سابقاAndricً(هذه الدراسة 

(Merits), 3 July 2014, Application No. 13255/07, para. 167" :ا القـضائية  تعيد احملكمة تأكيد أحكامه
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اخلاص للجنة حقوق اإلنسان املعين حبقوق غري املواطنني، السيد دافيد فايسربوت، هذا املوقف             
يتناوله هذا التعريف    اهو وحده م  " اجلماعي"والعنصر  . )٦٨(٢٠٠٣ أيضاً يف تقريره النهائي لعام    

  ). أ(٢الذي ينبغي أن ُيفهم يف ضوء التعريف العام للطرد الوارد يف مشروع املادة 
وهـذا  .  على حظر الطرد اجلماعي لألجانب     ٩ من مشروع املادة     ٢وتنص الفقرة     )٢(

فعلـى  . احلظر يرد بشكل صريح يف الكثري من املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنـسان            
 ، تتضمن االتفاقية الدولية حلماية مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم نـصاً            د العاملي الصعي
جيوز أن  ال" أنه ٢٢ من مادهتا ١ حبظر الطرد اجلماعي هلؤالء األشخاص، وُتبني يف الفقرة صرحياً

وينظر وُيبت يف كل قضية     . يتعّرض العمال املهاجرون وأفراد أسرهم إلجراءات الطرد اجلماعي       
 ٩وعلى الصعيد اإلقليمي، تنص االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان يف الفقرة           ". حدة طرد على 

 مـن الربوتوكـول     ٤وتنص املادة    ".ُيحظر الطرد اجلماعي لألجانب   " على أنه    ٢٢من مادهتا   
وباملثل، يـنص    ."حيظر الطرد اجلماعي  " على أنه    )٦٩( لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان    ٤ رقم
حيـرم الطـرد    " على أنه    ١٢  من مادته  ٥ثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب يف الفقرة        املي

هـو الـذي    " وُتعّرف نفس املادة هذا الشكل من أشكال الطرد على أنه            ."اجلماعي لألجانب 
، ينص امليثاق العريب حلقوق اإلنسان وأخرياً ."يستهدف عموماً جمموعات عنصرية، عرقية ودينية

  ".ويف كل األحوال مينع اإلبعاد اجلماعي: "يلي  على ما٢٦  من مادته٢فقرة  اليف هناية

__________ 

، ينبغي أن يفهـم     ٤ من الربوتوكول    ٤السابقة اليت تنص على أن الطرد اجلماعي، باملعىن املقصود يف املادة            
على أنه أي تدبري يرغم األجانب، كمجموعة، على مغادرة بلد، إال يف احلاالت اليت يتخذ فيها هذا التدبري                  

جنيب من أفراد اجملموعة، واستناداً إىل هذه الدراسة        بعد دراسة معقولة وموضوعية للحالة اخلاصة لكل فرد أ        
كون عدد من األجانب قـد صـدرت        "وأوضحت احملكمة الحقاً أن     ). ٥٩، أعاله، الفقرة    Čonkaانظر  (

حبقهم أحكام متماثلة ال يؤدي يف حد ذاته إىل استنتاج حدوث طرد مجاعي، لو أن كل شخص قد أتيحت                   
انظر، ضـمن مجلـة أمـور،       (لسلطات املختصة على أساس فردي      له فرصة تقدمي حجج ضد طرده أمام ا       

Hirsi  and, 81§ ] 45223/05. Application No, 2007 September 20, Judgment, France. v[Sultani 

184§, ]27765/09. Application No, 2012 February 23, Judgment, Italy. v[Jamaa and Others ( . وهذا
ه يف احلاالت اليت تتم فيها دراسة احلالة اخلاصة لكل فرد دراسة معقولـة وموضـوعية   ال يعين، مع ذلك، أن  

 ٤يكون لألساس الذي استند إليه تنفيذ أو أمر الطرد دور إضايف يف حتديد ما إذا كان هناك تقيد باملادة                     ال"
  ).، املذكور آنفاً، املرجع نفسهČonkaانظر " (من الربوتوكول

يكون أي إجراء ُيلزم غري املواطنني، كجماعة، مبغادرة البلد حمظـوراً     : "يلي قريره ما ذكر املقرر اخلاص يف ت     )٦٨(
إذا اُتخذ ذلك اإلجراء استناداً إىل حبث معقول موضوعي للحالة اخلاصة لكل فرد من غـري املـواطنني                   إال

فيد فايسربوت مبوجـب  حقوق غري املواطنني، التقرير النهائي املقدم من السيد دا   ". املنتمني إىل هذه اجلماعة   
 ومقرر اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي       ٢٠٠٠/١٠٤، وقرار اللجنة    ٢٠٠٠/١٠٣مقرر اللجنة الفرعية    

٢٠٠٠/٢٨٣  ،E/CN.4/Sub.2/2003/23  ،شـارة إىل   إحيـث وردت     (١١، الفقرة   ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٦
 حتدثت احملكمة األوروبية    وقد). مرجع سبق ذكره  ،  Čonka v. Belgiumاحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،     

 هذه العبـارة    ٩يستخدم مشروع املادة     ومل". دراسة معقولة وموضوعية  "حلقوق اإلنسان يف أحكامها عن      
  .حىت ُيخضع طرد أكثر من أجنيب طرداً متزامناً لنظام القانون العام للطرد الذي تنشئه مشاريع املواد هذه

)٦٩( Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

European Treaty Series, No. 46.  
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  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية حظـراً          ١٣وال تتضمن املادة      )٣(
 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن الطرد اجلمـاعي  اعتربتومع ذلك، .  للطرد اجلماعي  صرحياً

وقالت اللجنة  .  اليت جيب أن يستفيد منها األجنيب اخلاضع للطرد        خمالف للضمانات اإلجرائية  
  :يلي  بشأن وضع األجانب مبوجب العهد ما١٥يف تعليقها العام رقم 

 بصورة مباشرة إجراءات الطرد فقـط ولـيس أسـبابه           ١٣تنظم املادة   "  
ختـذ  لقرار ا " بإجراءات الطرد اليت تنفذ طبقاً     غري أهنا بعدم مساحها إال    . املوضوعية

ومن ناحيـة  . ، يكون غرضها بوضوح هو منع حاالت الطرد التعسفي     " لقانون وفقاً
أخرى، ختول هذه املادة لكل أجنيب احلق يف أن يتخذ قرار يف قضيته اخلاصة، ومـن           

القرارات اليت تنص على الطـرد اجلمـاعي         مع القوانني أو   ١٣ تنسجم املادة  مث ال 
ي اللجنة، تؤكده أحكام أخرى تتعلـق حبـق      وهذا الفهم، يف رأ   . الطرد باجلملة  أو

أن يعاد النظر يف القرار من قبل الـسلطة          األجنيب يف تقدمي أسباب ضد الطرد، ويف      
وجيب أن تعطى لألجنيب    . أمام من تعينه   أن ميثل أمامها أو    من تعينه، ويف   املختصة أو 

هذا احلق يف   مجيع التسهيالت الالزمة ملتابعة إجراءات انتصافه من الطرد حىت يكون           
 ١٣ ميكن اخلروج عن املبادئ اليت تقضي هبا املـادة         وال. مجيع ظروف حالته فعاالً   

مىت اقتضت  واملتصلة بالطعن يف الطرد واحلق يف إعادة النظر من قبل سلطة خمتصة إال   
جيوز التمييز بني خمتلـف فئـات        وال". أسباب جربية تتعلق باألمن القومي    "ذلك  

  )اخلط املائل مضاف (.)٧٠("١٣ادة األجانب عند تطبيق امل
 مـن   ٢وينبغي أن يفهم حظر الطرد اجلماعي لألجانب، املنصوص عليه يف الفقرة              )٤(

جيـوز  ، اليت توضحه عن طريق حتديد الـشروط الـيت           ٣ يف ضوء الفقرة     ٩مشروع املادة   
 داًطرد أفراد جمموعة من األجانب يف آن واحد، دون أن يعترب ذلك اإلجـراء طـر          مبقتضاها  
أن علـى  هذا الطرد  جواز   إىل   ٣وتشري الفقرة   . مشاريع املواد هذه  باملعىن املقصود يف     مجاعياً

، واسـتناداً   وفقاً ملشاريع املواد هذه   يتم بعد تقييم للحالة اخلاصة لكل فرد من أفراد اجملموعة           
 مـن  ٣ وتشري عبارة وفقاً ملشاريع املواد هذه بصورة خاصـة إىل الفقـرة       . إىل ذلك التقييم  
 اليت تقضي بأن ُيقيَّم سبب الطرد تقييماً معقوالً وحبسن نية، يف ضوء مجيـع    ٥مشروع املادة   

سلوك األجـنيب املعـين      الظروف، مع إيالء اعتبار خاص، عند االقتضاء، خلطورة الوقائع أو         
  . )٧١(الطابع الراهن للتهديد املترتب على تلك الوقائع أو
يشري إىل حالة الـرتاع     " عدم إخالل " شرط   ٩ املادة    من مشروع  ٤الفقرة  وتشكِّل    )٥(

قواعد القانون الدويل الواجبة التطبيق على طرد       ب، بصورة عامة،    املتعلقوهذا الشرط   . املسلح

__________ 

، ١٩٨٦أبريل  / نيسان ١١وضع األجانب مبوجب العهد،     : ١٥اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم         ) ٧٠(
  .١٠ الفقرة

  . أعاله٥من التعليق على املشروع املادة ) ٤(الفقرة انظر  )٧١(



A/69/10 

45 GE.14-13447 

األجانب يف حال نشوب نزاع مسلح يشمل الدولة الطاردة، يهدف إىل جتنب التعارض بني              
التزاماهتا مبوجب  حقوقها و املواد هذه و  التزامات الدولة املنصوص عليها يف مشاريع       حقوق و 

  .القانون الدويل اإلنساين

    ١٠املادة 
  حظر الطرد املقنع

  .حيظر أي شكل من أشكال الطرد املقنع ألجنيب  -١  
ألغراض مشروع املادة هذا، يقصد بعبارة الطرد املقنـع مغـادرة            -٢  

 منسوب إىل الدولة، امتناع أجنيب لدولة قسراً، مىت كانت نتيجة غري مباشرة لفعل أو 
أشـخاص   يف ذلك احلاالت اليت تؤيد فيها الدولة أعماالً يرتكبها مواطنوهـا أو            مبا

يتفـق مـع القـانون،       ال آخرون، بقصد احلفز على مغادرة األجانب إقليمها مبا       
  .تتغاضى عن تلك األعمال أو

  التعليق    
ـ    حيق ل   ال ه أن ١٠يبّين مشروع املادة      )١( آليـات مقّنعـة     ائل أو لدولة اللجوء إىل وس
ملتوية، للتسبب يف النتيجة ذاهتا اليت ميكن أن حتصل عليها عن طريق اختاذ قرار بـالطرد،                 أو

، )٧٢(لوسكـسوين ك الفقـه األن   وهنا يستخدم أحياناً  . أجنيب على مغادرة إقليمها    أي إجبار 
اليت ليس مـن   للداللة على أساليب الطرد )constructive expulsion(" الطرد املمهد"مصطلح  

 إجياد مقابـل مناسـب يف      يصعبه  بيد أن اللجنة ارتأت أن    . ا الشأن يف هذ  اختاذ قرار بينها  
أن  ؛ كمـا  "constructive expulsion" ملصطلح   - سيما اللغة الفرنسية    وال - اللغات األخرى 

ا وبناء عليه، فضلت اللجنة يف هذ     . هذا املصطلح قد تكون له إحياءات إجيابية ليست مطلوبة        
  ".الطرد املقنع"السياق استخدام مصطلح 

 على حظر مجيع أشكال الطرد املقنع وتشري        ١٠ من مشروع املادة     ١الفقرة  وتنص    )٢(
. أشكاهلا وأسـاليبها  بصرف النظر عن    بذلك إىل أن هذه العملية حمظورة يف القانون الدويل          

فيها   األجنيب املعين، مبا   إىل كون الطرد املقّنع يشكل، يف جوهره، مساساً حبقوق        ويرجع ذلك   
  .حقوقه اإلجرائية املبينة يف الباب الرابع من مشاريع املواد هذه

.  للطرد املقّنع يركز على خصوصيته     تعريفاً ١٠ من مشروع املادة     ٢وتتضمن الفقرة     )٣(
تتبـع  لكنـها   بالطرد،  رمسياًتتخذ قراراً  وتتمثل تلك اخلصوصية يف كون الدولة الطاردة، ال       

وهذا االلتفاف هو   .  إقليمها  يفضي إىل حتقيق النتيجة ذاهتا، وهي مغادرة األجنيب قسراً         سلوكاً

__________ 

 Ruth L. Cove, «State Responsibility for Constructive Wrongful Expulsion of،  مجلة أمـور  يفانظر )٧٢(

Foreign Nationals», Fordham International Law Journal, vol. 11, 1987-1988, pp. 802-838.  
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. بّين أن مغادرة األجنيب كانت نتيجة لسلوك الدولـة        اليت ت " ةغري مباشر "عبارة  شري إليه   ت ما
لـى  يقتصر ع" الطرد املقّنع"يف الفقرة الثانية بيان أن      الواردة  ويتوخى اجلزء األخري من اجلملة      

ُينسب إىل الدولة مـن       مما النتيجة املرجوة  هي   اًاحلاالت اليت تكون فيها مغادرة األجنيب قسر      
مغادرة األجنيب إقليمها، وهي النيـة      ونية الدولة الطاردة احلفز على      . فعلامتناع عن    فعل أو 

ـ  العنصر احملدد عندما يكون الطرد       يبقى ه تاملتأصلة يف تعريف الطرد بصورة عامة،         .اًمقّنع
امتناعها عن األفعـال      سوى أفعال الدولة أو    ٢يشمل مشروع املادة     وباإلضافة إىل ذلك، ال   

يشمل احلظر املنصوص عليـه،      وال. يتفق مع القانون   ال هبدف احلفز على رحيل األجنيب مبا     
بصورة خاصة، احلاالت اليت يكون فيها الطرد نتيجة قرار متخذ وفقاً للقانون ومـستنداً إىل               

  .)٧٣(، مع التقيد بالقانون الدويلأسباب
 ، منسجماً "النية"و" اإلكراه"ويبدو تعريف الطرد املقّنع هذا، باالستناد إىل عنصري           )٤(

كمة اخلاصة مبطالبات إيران والواليات املتحدة، اليت       احملمع املعايري اليت طبقتها يف هذا الشأن        
. ١٠للحاالت املقصودة يف مشروع املادة      تناولت العديد من املطالبات املتعلقة حباالت مماثلة        

اللذين ُيستشفان مـن    " الطرد املقنع "ويرد فيما يلي عرض موجز للعنصرين الرئيسيني ملفهوم         
  :قرارات احملكمة ذات الصلة

أن الظـروف يف    ) ١(إىل افتراض   على األقل   القضايا تستند   يبدو أن هذه    "  
ـ      بلد اإلقامة ال   أن ) ٢(ونيب أي خيـار حقيقـي،       يعقل اعتبارها ظروفا تتيح لألج
نية إخراج األجنيب وأن    كانت وراءها   إىل املغادرة   دفعت  األعمال اليت    األحداث أو 

  .)٧٤("مسؤولية الدولملبدأ  إىل الدولة وفقاًتنسب هذه األعمال، باإلضافة إىل ذلك، 

__________ 

 .اب الطرد أعاله، املتعلقني بواجب التقيد بالقانون وبأسب٥ و٤انظر بصورة خاصة مشروعي املادتني  )٧٣(
)٧٤( D.J. Harris, Cases and Materials on International Law, 7th ed. (London, Sweet & Maxwell, 2010), 

p. 470 (commenting on the Iran-United States Claims Tribunal cases relating to disguised 

expulsion( .ًة، ـالقضائيالسابقة  فيما يتعلق هبذه انظر أيضاGiorgio Gaja “Expulsion of Aliens: Some 

Old and New Issues in International Law”, Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho 

Internacional, vol. 3, 1999, pp. 283–314, particularly pp. 289–290،  الذي يشري إىل قرارات احملكمـة 
 Short v. Islamic Republic of Iran, Award of 14 July 1987, Iran-United States Claims: التاليـة 

Tribunal Reports, vol. 16 (1987-III), pp. 85–86; International Technical Products Corporation v. 

Islamic Republic of Iran, Award of 19 August 1985, Iran-United States Claims Tribunal Reports, 

vol. 9 (1985-II), p. 18; and Rankin v. Islamic Republic of Iran, Award of 3 November 1987, Iran-

United States Claims Tribunal Reports, vol. 17 (1987-IV), pp. 147–148 .  اً وانظـر أيـضPeter 

Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7th rev. ed. (London/New 

York, Routledge, 1997), p. 262; John R. Crook, “Applicable Law in International Arbitration: The 

Iran-U.S. Claims Tribunal Experience”, American Journal of International Law, vol. 83, 1989, pp. 

278–311 at pp. 308 and 309; and R. Cove٨٣٨-٨٠٢كره، الصفحات ، مرجع سبق ذ.  
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يف هـذا   صب  يويبدو أن النهج الذي اتبعته جلنة املطالبات اخلاصة بإثيوبيا وإريتريا             )٥(
الطـرد  عمليـات   وقد نظرت هذه اللجنة يف ادعاء إثيوبيا بأن إريتريا مسؤولة عن            . االجتاه

ورفـضت جلنـة    . خمالف للقانون الـدويل   على حنو   لإلثيوبيني  " الضمين" أو" املباشر غري"
تطردهم احلكومة    من تلك املطالب بعد أن الحظت أن اإلثيوبيني املعنيني مل          التعويضات بعضاً 

ُيدفعوا إىل املغادرة بسبب سياسة احلكومة بل إهنم غادروا ألسـباب أخـرى              ترية ومل اإلري
تتحمـل   احلرب، وهـي أسـباب ال     االضطرابات النامجة عن     األسباب االقتصادية أو   مثل

يبـدو سـيد املوقـف يف        على ما الرضا احلر كان    والحظت اللجنة أن    . مسؤوليتها إريتريا
  .)٧٥(احلاالت تلك

ظر يف عمليات الطرد الالحقة، أكدت جلنة املطالبات اخلاصة بإثيوبيا          نالويف معرض     
أحكـام   إىل   اسـتناداً الضمين عتبة مرتفعة،    العتبة القانونية للمسؤولية عن الطرد      أن  وإريتريا  
تقدم األدلة  واستنتجت اللجنة أن إثيوبيا مل. اخلاصة مبطالبات إيران والواليات املتحدةاحملكمة  

  :وقالت، العتبة هذه اليت تثبت بلوغ
ادعت إثيوبيا أيضاً أن أولئك الذين غادروا يف الفترة الفاصلة بني             -١٢٦"  

غري املباشـر   الطرد   كانوا ضحايا    ٢٠٠٠ديسمرب  / وكانون األول  ٢٠٠٠مايو  /أيار
الساري لقانون  بشأن ا إىل حد بعيد    واتفقت آراء الطرفني    . غري املشروع الضمين   أو

كمة اخلاصة مبطالبات إيـران     بأحكام احمل ستشهد كل منهما    وا. تلك املطالبات على  
ووفقـاً  . الـضمين للمسؤولية عن الطرد    مرتفعة  دد عتبة   اليت حت والواليات املتحدة   

أن يكون أولئك الـذين غـادروا البلـد         يف هذا اجملال جيب     كمة  لقرارات هذه احمل  
واقعي سوى  حل  أي  ترك هلم   ي حداً ال اخلطورة    تبلغ من القسوة أو    اًعانوا ظروف  قد

سياسات للحكومة   بد أن تكون تلك الظروف ناشئة عن إجراءات أو         وال. الرحيل
جراءات اإل، يتعني أن تكون     وأخرياً. أن ُتنسب بوضوح إىل تلك احلكومة      املضيفة أو 
  .ة قد اختذت بنية التسبب يف رحيل األجانبياحلكوم

عاىن بعد احلرب    ة ما في فتر ف. تستويف هذه املعايري   لكن األدلة ال    -١٢٧  
لكـن   يف إريتريـا،     قتصاديةاالالة  اإلثيوبيون واإلريتريون على حد سواء صعوبة احل      

. إلخـراج اإلثيـوبيني   الشامل   ياالقتصادخلق الركود   تتعمد   اإلريترية مل  احلكومة
 إجراءات أضـرت    ٢٠٠٠ وتالحظ اللجنة أن حكومة إريتريا اختذت يف صيف عام        

وأن اإلثيوبيني كانوا يواجهون رأياً عامـاً معاديـاً         إلثيوبيني  بعدة مصاحل اقتصادية ل   
أن  غري أن من الواضح أن العديد من اإلثيوبيني يف إريتريا رأوا             .ويتعرضون للمضايقة 

البيانات أن   اللجنةوتستنتج  . تأجيل رحيلهم  بدائل للرحيل واختاروا البقاء أو    هناك  
__________ 

)٧٥( Partial Award, Civilians Claims, Ethiopia’s Claim 5, Eritrea-Ethiopia Claims Commission, The 

Hague, 17 December 2004, paras. 91–95, United Nations, Reports of International Arbitral 

Awards, vol. XXVI, pp. 277–278.  
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تفعة الالزمة إلثبات ادعاء حـدوث طـرد        املرالعتبة القانونية   حتقق   اليت ُجمعت ال  
  .)٧٦("ضمين شامل

وينبغي أيضاً أن يدرج ضمن أمناط سلوك الدولة اليت ميكن أن تشكل طـرداً مقنعـاً                  )٦(
تغاضٍ إزاء أفعـال غـري       تبديه تلك الدولة من تأييد أو       ما ١٠باملعىن الوارد يف مشروع املادة      

ويقصد بالطابع غري القانوين هلـذه       .)٧٧(اتمجاع مشروعة يرتكبها أشخاص عاديون فرادى أو     
األفعال هذا الطابع من زاوية القانون الدويل ومن زاوية القانون الداخلي للدولة الطاردة علـى               

التغاضي الذي تبديه الدولة إزاء أفعال يرتكبها أشخاص عاديون ميكن أن            فالدعم أو . حد سواء 
امتنـاع منـسوب إىل      فعل أو "التغاضي مبثابة    ويشمله حظر الطرد املقنع إذا كان هذا التأييد أ        

وبعبارة أخرى، فـإن هـذا التأييـد        ". بقصد احلفز على مغادرة األجانب إقليمها     ... الدولة  
املشار إليه يف   " القصد احملدد "التغاضي من جانب الدولة الطاردة جيب تقييمه يف ضوء معيار            أو

ب فرض عتبة مرتفعة للغاية هبذا الشأن عنـدما  ومن املسلم به أنه جي    . ٢اجلزء األخري من الفقرة     
تصاحبه أعمال إجيابية تتخذها الدولة لدعم أفعـال األشـخاص           يتعلق األمر مبجرد تغاضٍ ال    

فمعايري نسب سلوك إىل دولة هي املعايري نفسها احملددة يف الفصل الثاين مـن املـواد                . العاديني
  .)٧٨(٢٠٠١ وعة دولياً، املعتمدة يف عاماملتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشر

__________ 

-Charles N. Brower et Jason D. Brueschke, The Iranمقتبس من  [١٢٧ و١٢٦ن املرجع نفسه، الفقرتا )٧٦(

United States Claims Tribunal, pp. 343 à 365 (1998); George H. Aldrich, The Jurisprudence of the 

Iran-United States Claims Tribunal, pp. 464 à 471 (1996).[  
 الذي اعتمدته رابطـة القـانون        القانون الدويل املتعلقة بالطرد اجلماعي     إعالن مبادئ انظر يف هذا الصدد      )٧٧(

الوارد يف هذا اإلعالن أيضاً حاالت تتحقق فيها املغادرة القسرية          " الطرد"ويشمل تعريف مصطلح    . الدويل
ويشمل هـذا التعريـف يف الواقـع        . لألفراد بوسائل أخرى غري القرار الرمسي الصادر عن سلطات الدولة         

  يرتكبها مواطنوها بغرض التسبب يف مغادرة األفراد إلقلـيم الدولـة           االت اليت تؤيد فيها الدولة أعماالً     احل
  :إلعالنووفقاً ل. تتغاضى عنها تشجع فيها هذه األعمال أو أو

  إىل من جانب الدولة سعياً   امتناع عن فعل     فعل أو اإلعالن بأنه   هذا   يف سياق    ‘الطرد ‘ميكن تعريف "  
االنتمـاء إىل فئـة      اجلنسية أو  العرق أو ألسباب تتعلق ب  ص على مغادرة إقليمها دون رضاهم       إكراه أشخا 

  ؛الرأي السياسي اجتماعية معينة أو
عن أعمـال يرتكبـها     فيها سلطات الدولة    تتغاضى   حاالت   ‘االمتناع عن الفعل  ‘وميكن أن يشمل      

بل تؤيد فيها السلطات    يم تلك الدولة،    إقلإىل مغادرة   فئات من األشخاص     مجاعات أو مواطنوها هبدف دفع    
 من اخلوف يؤدي إىل اهلروب يف حالة من         السلطات مناخاً احلاالت اليت ختلق فيها      وتشجع هذه األعمال أو   

 ".تعرقل عودهتم الحقاً تكفل احلماية ألولئك األشخاص أو الذعر، أو ال
 International Law Association, Declaration of Principles of International Law on Mass 

Expulsion, 62nd Conference of the International Law Association, Seoul, 24–30 August 1986, 

Conference Report 1986, p. 13. 

اجلمعية العامة لألمم املتحـدة     النص بصيغته الواردة يف مرفق قرار       ، اجمللد الثاين، اجلزء الثاين،      ٢٠٠١حولية   )٧٨(
 .A/56/49 (Vol. 1)/Corr.4 واملنقحة يف الوثيقة ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٢ املؤرخ ٥٦/٨٣
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التغاضي إزاء األفعال اليت يرتكبها أشخاص عـاديون أفعـاالً           وقد يشمل التأييد أو     )٧(
أفعاالً يرتكبها أجانب موجودون يف إقليم تلك الدولة علـى   يرتكبها مواطنو الدولة املعنية أو    

اليت تشمل كـذلك  " خرونأشخاص آ مواطنوها أو "وهذا هو املقصود من صيغة      . حد سواء 
  . األشخاص الطبيعيني واألشخاص االعتباريني على حد سواء

    ١١املادة 
  حظر الطرد لغرض مصادرة األموال

  .حيظر طرد األجنيب لغرض مصادرة أمواله  

  التعليق    
على حظر الطرد هبدف املصادرة، أي الذي يكون اهلـدف    ١١ينص مشروع املادة      )١(

ميكن احلرمان غري القانوين من املمتلكات      ف. تلكاته بصورة غري قانونية   منه حرمان أجنيب من مم    
[...]  الطرد   ‘حق‘وعلى سبيل املثال، قد ميارس      . " غري معلن للطرد   هدفاًأن يكون يف الواقع     

معيبة بـسبب   بالضرورة  ممارسة السلطة   تكون  هذه احلالة    ويف... ملصادرة ممتلكات أجنيب    
، اليت جلأت إليها بعض هذهحاالت الطرد   و. )٧٩("د يف هناية املطاف   اهلدف غري القانوين املنشو   

وعـالوة علـى    . ، غري مشروعة من وجهة نظر القانون الدويل املعاصر        )٨٠(الدول يف املاضي  
 إىل أهنـا  بد من اإلشارة أيضاً ، فال)٨١(تبدو معيبة بالنظر إىل أسباهباهذه  كون حاالت الطرد    

إعالن حقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مـواطين         رد يف    مع املبدأ األساسي الوا    تتفق ال
بـأال  "، والذي يقضي    ١٩٨٥ ، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف عام      البلد الذي يعيشون فيه   

  .)٨٢("اكتسبه من أصول بطريقة قانونية ُيحرم األجنيب على حنو تعسفي مما
يبدو  كات األجنيب املعين   عن ذلك، فإن الطرد لغرض وحيد هو مصادرة ممتل         وفضالً  )٢(

 .)٨٣(اإلنـسان   حلق التملّك املنصوص عليه يف خمتلف املعاهدات املتعلقة حبماية حقوق          منافياً
__________ 

)٧٩( Guy S Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, (Oxford, 

Clarendon Press, 1978), p. 209 .  
 Franck Paul Weber, “Expulsion: genèse et pratique: انظر على وجه اخلصوص األمثلة املـذكورة يف  )٨٠(

d’un contrôle en Allemagne”, Cultures et Conflits, No. 23 (1996), pp. 107–153; Anne Bazin, “Les 

décrets Beneš et l’intégration de la République tchèque dans l’Union européenne”, Questions 

d’Europe, No. 59, 22 September 2002; and Louis B. Sohn and Richard R. Baxter, “Responsibility 

of States for Injuries to the Economic Interests of Aliens”, American Journal of International Law, 

vol. 55, 1961, p. 566.  
  .Goodwin-Gill, op. cit., supra note 79, pp. 216–217 and 307–308انظر  )٨١(
 ١٣،  إعالن حقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطين البلد الذي يعيـشون فيـه             ،  ٤٠/١٤٤القرار   )٨٢(

  . ٩، املرفق، املادة ١٩٨٥ديسمرب /كانون األول
  . أدناه، املتعلق حبماية ممتلكات األجنيب اخلاضع للطرد ٢٠مشروع املادة أيضاً انظر  )٨٣(
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احلاالت يشمل ميكن أن   ال١١وينبغي اإلشارة إىل أن احلظر املنصوص عليه يف مشروع املادة 
تكاب أجـنيب جرميـة     على ار كعقاب وفقاً للقانون    اليت يتخذ فيها قرار مصادرة املمتلكات       

  .مصادرة املمتلكاتتترتب عليها 

     ١٢املادة 
   جارية إىل الطرد لاللتفاف على إجراءات تسليماللجوءحظر 

  . جاريةإىل الطرد لاللتفاف على إجراءات تسليمال جيوز لدولة أن تلجأ   

  التعليق     
اللتفاف على  ، بعبارات عامة، على حظر اللجوء إىل الطرد ل        ١٢ينص مشروع املادة      )١(

 .)٨٤(" املقّنـع  التـسليم "هذا السياق عـن     أمكن احلديث يف    ورمبا  .  جارية إجراءات تسليم 
ينطبق احلظر املشار إليه إالّ أثناء الفتـرة          بوضوح، ال  ١٢يبّين مضمون مشروع املادة      وكما

لـب  اليت جتري فيها إجراءات التسليم، أي منذ تلقي الدولة اليت يوجد األجنيب يف إقليمها ط              
تسليم من دولة أخرى يتعلق هبذا األجنيب حىت اختاذ السلطات املختصة بالدولة األوىل قـراراً               

يسري هذا احلظر على احلـاالت الـيت    ولن. هنائياً بشأن طلب التسليم وإنفاذها ذلك القرار   
متت تـسويته   على احلاالت اليت ُرفض فيها طلب التسليم أو تقدم فيها طلبات تسليم، وال  مل
ففكرة أن إجراء التسليم جيب أن يكون جارياً تنبع منطقياً مـن اسـتحالة              . ورة أخرى بص

. افتراض التفاف دولة على إجراءات تسليم ولومها على ذلك قبل بدء هـذه اإلجـراءات              
  .ويسري ذلك أيضاً على حالة استنفاد إجراءات التسليم

 سوى  ١٢مشروع املادة   يستهدف احلظر املنصوص عليه يف       وباإلضافة إىل ذلك، ال     )٢(
. الطرد هو االلتفاف علـى إجـراءات تـسليم        الغرض الوحيد من    احلاالت اليت يكون فيها     

  الطـرد  إجراءات  الستخدام  وجود نية لدى الدولة الطاردة      " االلتفاف"وُيفترض يف مصطلح    
  

__________ 

 ,European Court of Human Rights, Bozano v. France, Judgment of 18 December 1986 نظـر ا ) ٨٤(

Application No. 9990/82, paras. 52–60 من حكمها حيث أشارت ٦٠، وخباصة استنتاج احملكمة يف الفقرة 
وباالستناد إىل جمموعة العناصر املتطابقة، ختلص إىل أن حرمـان           إىل أهنا، بالنظر إىل ظروف القضية بوجه عام       

بـاملعىن الـوارد يف     " صـحيحاً "يكن    مل ١٩٧٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧ احلرية يف ليلة     ملتمس اللجوء من  
وأوضحت أن احلرمان من احلرية كان يف حقيقة األمـر    ". احلق يف األمان  "متفقاً مع    وال) و(١، الفقرة   ٥ املادة

 ١٥ استئناف ليموج يف     تدبري تسليم مقنع يهدف إىل االلتفاف على الرأي املضاد الصادر عن غرفة اهتام حمكمة             
ورأت احملكمة يف هذا الشأن أن      . عادي" إجراء طرد "ضرورياً يف إطار    " احتجازاً"يكن   ، ومل ١٩٧٩مايو  /أيار

مالحظات رئيس حمكمة استئناف باريس، حىت مع عدم متتعها بقوة الشيء احملكوم فيه، ومالحظات حمكمـة                
، بالغة األمهية من    ١٩٧٩سبتمرب  / أيلول ١٧ شرعية قرار    ليموج اإلدارية، حىت وإن اقتصر دورها على البت يف        

 ١ومن مث خلصت احملكمة إىل حدوث انتهاك للفقرة         . وجهة نظر احملكمة؛ فهي تعكس يقظة القضاة الفرنسيني       
  . من االتفاقية٥من املادة 
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 عندما ال يكون الغـرض    و. لغرض وحيد هو التهرب من التزاماهتا يف إطار إجراءات التسليم         
طـرد  باحلق يف حتتفظ الدولة الطاردة الوحيد من الطرد هو االلتفاف على إجراءات التسليم،        

  .أجنيب عندما تتوافر الشروط الالزمة لذلك

    الباب الثالث
  محاية حقوق األجانب اخلاضعني للطرد

    الفصل األول
  أحكام عامة

    ١٣املادة 
  لألجانب اخلاضعني للطردااللتزام باحترام الكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان 

ُيعامل مجيع األجانب اخلاضعني للطرد معاملةً إنسانية حتترم الكرامة          -١  
  .األصيلة لإلنسان يف مجيع مراحل عملية الطرد

لألجانب اخلاضعني للطرد احلق يف احترام حقـوقهم اإلنـسانية،            -٢  
  .سيما احلقوق املنصوص عليها يف مشاريع املواد هذه وال

  التعليق    
 على التزام الدولة الطاردة مبعاملة أي أجـنيب         ١٣ من مشروع املادة     ١تنص الفقرة     )١(

. خيضع للطرد معاملة إنسانية حتترم الكرامة األصيلة لإلنسان يف مجيع مراحل عملية الطـرد             
 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          ١٠وصيغة هذه الفقرة مطابقة لصيغة املادة       

يف "وإضافة عبـارة    . املادة اليت تعاجل حالة األشخاص احملرومني من حريتهم       والسياسية، وهي   
يف النهاية يقصد هبا اإلشارة إىل الطابع العام لاللتزام املذكور الذي        " مجيع مراحل عملية الطرد   

يغطي مجيع مراحل العملية اليت ميكن أن تؤدي إىل اختاذ قرار بالطرد ووضعه موضع التنفيذ،               
  .سالبة للحرية على األجنيب سب االقتضاء، فرض تدابري تقييدية أوويشمل ذلك، حب

واملبدأ العام الذي يقضي باحترام كرامة كل أجنيب خاضع للطرد بالغ األمهية ألنه من   )٢(
املألوف تعرُّض األجانب املعنيني، أثناء إجراءات الطرد، لضروب من املعاملـة املذلـة الـيت             

مهينة لكنها تشكل مـساساً بالكرامـة        إنسانية أو   ال ية أو تشكل بالضرورة معاملة قاس    ال
 من العهـد    ١٠املستمدة من املادة    " الكرامة األصيلة لإلنسان  "والغرض من عبارة    . اإلنسانية

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اإلشارة إىل أن الكرامة املقصودة هنا جيب فهمهـا              
  .باعتبارها صفة أصيلة لإلنسان

 فهي جمرد تذكري حبق األجنيب اخلاضع للطرد يف         ١٣ من مشروع املادة     ٢ما الفقرة   أ  )٣(
اليت تسبق اإلشارة إىل حقوق     " وال سيما "ويقصد باستخدام عبارة    . احترام حقوقه اإلنسانية  
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اإلنسان املنصوص عليها يف مشاريع املواد توضيح أن املربر الوحيد لإلشارة حتديداً إىل حقوق              
جيوز تفسري هذه اإلشارة على      ريع املواد هو أمهيتها اخلاصة يف سياق الطرد؛ وال        معينة يف مشا  

أهنا تعين ضمناً بأي شكل من األشكال أن احترام هذه احلقوق أهم مـن احتـرام حقـوق                  
ومن البديهي أن الدولة الطاردة ملزمة،   . يرد ذكرها يف مشاريع املواد     اإلنسان األخرى اليت ال   

ع للطرد، باحترام مجيع االلتزامات اليت تقع على عاتقها يف جمـال محايـة              جتاه األجنيب اخلاض  
حقوق اإلنسان، مبوجب املعاهدات الدولية اليت هي طرف فيها ومبوجب القواعـد العامـة              

ضوء ذلك، ينبغي اإلشارة حتديداً يف هـذا الـسياق إىل    ويف. للقانون الدويل على حد سواء  
، الـذي   ن ليسوا من مواطين البلد الذي يعيـشون فيـه         إعالن حقوق اإلنسان لألفراد الذي    

  .)٨٥(١٩٨٥ديسمرب / كانون األول١٣اعتمدته اجلمعية العامة يف 

    ١٤املادة 
  حظر التمييز

حتترم الدولة الطاردة حقوق األجنيب اخلاضع للطرد دون أي متييـز علـى               
غريه مـن    والرأي السياسي أ   الدين أو  اللغة أو  اجلنس أو  اللون أو  أساس العرق أو  

أي وضـع    النسب أو  الثروة أو  االجتماعي أو  اإلثين أو  األصل القومي أو   اآلراء، أو 
  .لغري ذلك من األسباب اليت حيظرها القانون الدويل آخر، أو

  التعليق    
. يف سياق طرد اجلانب   باحترام احلقوق دون متييز      بااللتزام   ١٤يتعلق مشروع املادة      )١(

التمييز بصيغ متنوعة يف الصكوك الدولية الرئيسية املتعلقـة حبمايـة           ويرد ذكر االلتزام بعدم     
وقد كرست األحكام   . )٨٦(حقوق اإلنسان على الصعيدين العاملي واإلقليمي على حد سواء        

وأكدته احملكمة الـيت نظـرت يف املطالبـات    . القضائية أيضاً هذا االلتزام فيما يتعلق بالطرد    
  :)Rankin(رانكني عامة، يف قضية  األمريكية، بعبارات -اإليرانية 

على الشاكي الذي يدعي الطرد أن يثبت عدم شرعية فعل الدولة الطاردة،        "  
خمالف اللتزامـات   متييزي أو  وبعبارة أخرى جيب أن يثبت أن هذا الفعل تعسفي أو         

  .)٨٧("الدولة الطاردة مبوجب املعاهدات
__________ 

الذي يعيـشون   إعالن حقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطين البلد          ،  ٤٠/١٤٤اجلمعية العامة   قرار   )٨٥(
 .، املرفق١٩٨٥ديسمرب / كانون األول١٣، فيه

 من العهـد الـدويل اخلـاص    ٢ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة ٧انظر على سبيل املثال املادة      )٨٦(
 من االتفاقية األوروبية حلقـوق      ١٤ من اتفاقية حقوق الطفل، واملادة       ٢باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة     

 . من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب٢٨، واملادة ١٢، وبروتوكوهلا اإلضايف رقم اإلنسان
)٨٧( Rankin v. The Islamic Republic of Iran, Tribunal des réclamations irano-américain, jugement du 

3 novembre 1987, Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 17, p. 142, par. 22. 
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 الـيت رأت فيهـا      ء موريشيوس نساوميكن اإلشارة أيضاً إىل القضية املعروفة باسم          
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف األمم املتحدة أنه حدث انتهاك للعهد الدويل اخلاص باحلقوق            
املدنية والسياسية، مستندة إىل أن التشريع املشار إليه يف القضية يطبق متييزاً على أساس اجلنس               

وعدم منحه هذه احلماية  الطرد  جنسية موريشيوس من    الرجال الذين حيملون    حبمايته زوجات   
  .)٨٨(اجلنسية نفسهاألزواج النساء الاليت حيملن 

وحذت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان حذو اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان يف      
 يف قـضية    ١٩٨٥ مايو/ أيار ٢٨ املشار إليها، يف حكمها الصادر يف        نساء موريشيوس قضية  

Abdulaziz, Cabales and Balkandi
عانت قد فقد رأت احملكمة باإلمجاع أن كل مدعية . )٨٩(

 من االتفاقية األوروبية    ١٤ للمادة   ، األمر الذي يشكِّل انتهاكاً    من التمييز على أساس اجلنس    
يكن للمـدعيات    فخالفاً للرجال املهاجرين املقيمني يف اململكة املتحدة، مل       . حلقوق اإلنسان 

البقـاء فيهـا     حلصول على إذن بدخول بلد اإلقامة أو      الاليت هن يف الوضع نفسه، احلق يف ا       
التقدم حنو املساواة بني اجلنـسني      "وبعد أن أشارت احملكمة إىل أن       . ألزواجهن غري املواطنني  

جيب أن تكون هنـاك     "، رأت أنه    "يشكل اآلن هدفاً مهماً للدول األعضاء يف جملس أوروبا        
. )٩٠(" أساس اجلنس منسجماً مـع االتفاقيـة       أسباب قوية للغاية العتبار التمييز القائم على      

منع التمييز يف التمتع بـاحلقوق الـيت تكفلـها          " هتدف إىل    ١٤وأشارت أيضاً إىل أن املادة      
غري أهنا  . )٩١("االتفاقية يف احلاالت اليت توجد فيها عدة طرق للتقيد بااللتزامات املترتبة عليها           

رية أقل من سـواهم، يف هـذه احلالـة،          رأت أن كون عدد املتأثرين البيض بالقواعد السا       
مجاعات  نص يفرق بني أفراد أو    "يوجد أي    يشكل سبباً كافياً لوصفهم بالعنصرية ألنه ال       ال

  .)٩٢("أصلهم اإلثين على أساس عرقهم أو
 على التزام الدولة الطاردة باحترام حقوق األجنيب اخلاضع للطـرد           ١٤وتنص املادة     )٢(

 االلتزام يسري على ممارسة احلق يف الطرد فإنه يشمل أيضاً قـرار             أن هذا  ومبا. دون أي متييز  
  . يشمل الطرائق املرتبطة باختاذ قرار الطرد وبتنفيذه احملتمل عدم الطرد كما الطرد أو

__________ 

)٨٨( Communication No. R 9/35, Shirin Aumeeruddy-Cziffra and 19 other Mauritian women v. 

Mauritius, Views adopted on 9 April 1981, Official Records of the General Assembly, Thirty-sixth 

Session, Supplement No. 40 (A/36/40), pp. 139–142, para. 9.2. 
)٨٩( European Court of Human Rights, Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United Kingdom, 

Judgment of 28 May 1985, Series A, No. 94  ؛ وهو احلكم الذي أشار مارك بوسويت إىل مقـاطع ذات
 L.-E. Pettiti, E. Decaux et P-H. Imbert (eds.), La Convention يف ١٤صلة منه يف التعليق على املـادة  

européenne des droits de l’homme. Commentaire article par article, Paris, Economica, 1999, pp. 

482-483. 
 .٧٨املرجع نفسه، الفقرة  )٩٠(
 .٨٢املرجع نفسه، الفقرة  )٩١(
 .٨٥املرجع نفسه، الفقرة  )٩٢(
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 إىل القائمـة    ١٤وتستند قائمة أسباب التمييز احملظورة اليت يتضمنها مشروع املادة            )٣(
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، مـع           ٢ من املادة    ١الواردة يف الفقرة    

غري ذلك من األسباب الـيت حيظرهـا القـانون          "واإلشارة إىل   " األصل اإلثين "إضافة سبب   
الواردة يف مشروع املادة ترجع ضرورهتا إىل       " األصل اإلثين "واإلشارة الصرحية إىل    ". الدويل

ساس يف القانون الدويل هو حظر غري منازع فيـه          أن حظر أنواع التمييز القائمة على هذا األ       
وتوضح اإلشارة إىل   . ترجع إىل األمهية اخلاصة للمسائل اإلثنية يف سياق طرد األجانب          كما

أن قائمة أسباب التمييز احملظورة الواردة      " غري ذلك من األسباب اليت حيظرها القانون الدويل       "
  . قائمة غري شاملة١٤يف مشروع املادة 

على أساس امليل اجلنسي، ال تزال اخلالفات قائمة، وتتباين         يما يتعلق حبظر التمييز     وف  )٤(
وتوجد على أي األحوال ممارسة دولية وسوابق قضائية يف هـذا           . املمارسة يف بعض املناطق   

الواردة " اجلنس"وينبغي مالحظة أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان فّسرت اإلشارة إىل           . الشأن
اسية  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسي        ٢٦ ويف املادة    ٢ من املادة    ١يف الفقرة   

   .)٩٣(على أهنا تشمل امليل اجلنسي
غري ذلك من األسباب اليت حيظرها القـانون        "وتسمح اإلشارة يف مشروع املادة إىل         )٥(

بعد اعتمـاد   يكون حدث يتعلق بأسباب التمييز احملظورة قد      قانوين  بتغطية أي تطور    " الدويل
إمكانية تطبيق استثناءات من حظر التمييز على       اإلشارة  هذه  ومن جهة أخرى، حتفظ     . العهد

للدول إمكانية إقامة نظم قانونية خاصـة فيمـا    أساس األصل القومي وحتفظ بصورة خاصة       
  .)٩٤(نظام االحتاد األورويبمثل بينها، استناداً إىل مبدأ حرية حركة مواطنيها، 

    ١٥املادة 
  األشخاص املستضعفون

جيب مراعاة األطفال، واملـسنني، وذوي اإلعاقـة، واحلوامـل،            -١  
يتناسب مع حاهلم، وجيـب      واألشخاص املستضعفني اآلخرين اخلاضعني للطرد مبا     
  .معاملتهم ومحايتهم مع إيالء االعتبار الواجب لضعفهم

__________ 

الوثـائق  ،  ١٩٩٤مارس  / آذار ٣١، اآلراء املعتمدة يف     نيكوالس تونني ضد أستراليا   ،  ٤٨٨/١٩٩٢البالغ رقم    ) ٩٣(
، ٢٨١، اجمللد الثاين، الـصفحة  )A/49/40 (٤٠الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واألربعون، امللحق رقم         

 Salgueiro Da: ولالطالع على أحكام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، انظر بصورة خاصة. ٧-٨الفقرة 

Silva Mouta v.. Portugal, Judgment of 21 December 1999, Application No. 33290/96, para. 28, and 

E.B. v. France, Judgment of 22 February 2008, Application No. 43546/02, para. 50. 
وقالـت  . عاجلت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان هذه املسألة يف قضية مواطن مغريب طرد من بلجيكـا               )٩٤(

علق باملعاملة التفضيلية املمنوحة ملواطين الدول األخرى األعضاء يف اجلماعـات، هنـاك    فيما يت "احملكمة إنه   
". مربر موضوعي ومعقول هلذه املعاملة، مبا أن بلجيكا تتبع، مع تلك الـدول، نظامـاً قانونيـاً خاصـاً                  

)Moustaquim v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 18 February 1991, Application 

No. 12313/86, para. 49.( 
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عتبـار  يف مجيع اإلجراءات املتعلقة بالطفل اخلاضع للطرد، يوىل اال          -٢  
  . األول ملصلحة الطفل الفضلى على وجه اخلصوص

  التعليق    
 على شروط معينة فيما يتعلق بطرد األشخاص املستضعفني         ١٥ينص مشروع املادة      )١(

  . مثل األطفال واملسنني وذوي اإلعاقة واحلوامل
فهي تنص على أن من واجب الدولة       .  نطاق عام  ١٥ من مشروع املادة     ١وللفقرة    )٢(

يلزم من معاملة ومحاية بـالنظر إىل        ردة منح األشخاص املستضعفني اخلاضعني للطرد ما      الطا
، "مبا يتناسب مع حـاهلم    "وضرورة مراعاة األفراد املذكورين     . ضعفهم واحتياجاهتم اخلاصة  

هتدف إىل توضيح أمهية اعتراف الدولة الطاردة مسبقاً بضعفهم، ألن هذا االعتراف حتديـداً              
  . ح هؤالء األفراد معاملة ومحاية خاصتنيسيربر من هو ما

وال ميكن تضمني مشروع مادة مجيع فئات األشخاص املستضعفني الذين ميكـن أن               )٣(
إىل جانب فئات األشـخاص املـذكورة       ف. يستحقوا محاية خاصة يف إطار إجراءات الطرد      

 عناية  مرض يتطلب  صراحة، ميكن التفكري يف أشخاص آخرين مثل املصابني مبرض عضال أو          
دول املقصد    يف دولة أو   -بصعوبة   ميكن منحها إال    ال  أو -ميكن، افتراضاً، منحها     خاصة ال 
تشري بوضوح إىل أن القائمة الواردة " األشخاص املستضعفني اآلخرين"وإضافة عبارة . احملتملة

  . ليست قائمة شاملة١يف الفقرة 
فال احملددة وتكرر صيغتها الصيغة      حبالة األط  ١٥ من مشروع املادة     ٢وتتعلق الفقرة     )٤(

 إيالء  ٢ تستبعد الفقرة  وال. )٩٥( من اتفاقية حقوق الطفل    ٣ من املادة    ١املستخدمة يف الفقرة    
االعتبار لعوامل أخرى ذات صلة، لكنها تشترط أن يكون االعتبار األول ملـصلحة الطفـل               

  .)٩٦(الفضلى يف مجيع اإلجراءات املتعلقة بالطفل اخلاضع للطرد

__________ 

 ,United Nations, Treaty Series، ١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠اتفاقية حقـوق الطفـل، نيويورك،  )٩٥(

vol. 1577, No. 27531, p. 3 . يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال، سـواء  : " على أنه٣وتنص املادة
ة العامة أو اخلاصة، أو احملاكم أو الـسلطات اإلداريـة أو اهليئـات              قامت هبا مؤسسات الرعاية االجتماعي    

 ".التشريعية، يوىل االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى
 Case of Mubilanzila Mayeka and Keniki Mitungaانظر بوجه خاص احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،  )٩٦(

v. Belgium, Judgment, 12 October 2006, Application No. 13178/03, para. 55. 
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    فصل الثاينال
  احلماية الالزمة يف الدولة الطاردة

    ١٦املادة 
  االلتزام حبماية حق األجنيب اخلاضع للطرد يف احلياة

  .حتمي الدولة الطاردة حق األجنيب اخلاضع للطرد يف احلياة  

  التعليق    
 إىل التزام الدولة الطاردة حبماية حق األجنيب اخلاضع للطرد          ١٦يشري مشروع املادة      

 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق        ٦ من املادة    ١وهذا احلق الذي تشري الفقرة      . حلياةيف ا 
حق تنادي به، بصيغ خمتلفة، الصكوك الدولية       " مالزم لكل إنسان  "املدنية والسياسية إىل أنه     

  .  على حد سواء)٩٨(منها واإلقليمية )٩٧(الرئيسية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان، العاملية

    ١٧املادة 
  املهينة الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو غريه من ضروب املعاملة أو حظر التعذيب أو

لغريه  ال جيوز للدولة الطاردة أن تعرض األجنيب اخلاضع للطرد للتعذيب أو            
  .املهينة الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو من ضروب املعاملة أو

  التعليق    
غـريه مـن     سياق الطرد، إىل احلظر العام للتعـذيب أو       ، يف   ١٧يشري مشروع املادة      )١(

ويتعلق األمر بـالتزام مكـرس يف       . املهينة الالإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   ضروب املعاملة أو  
خمتلف الصكوك التعاهدية حلماية حقوق اإلنسان على الصعيدين العاملي واإلقليمي على حـد             

  لغريه من ضروب املعاملـة القاسـية        لتعذيب أو وااللتزام بعدم إخضاع األجانب ل    . )٩٩(سواء
  

__________ 

 من العهـد الـدويل   ٦ واملادة  ١٩٤٨ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام        ٣انظر بصورة خاصة املادة      )٩٧(
 .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 من ميثـاق احلقـوق األساسـية لالحتـاد          ٢ من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان؛ واملادة        ٢انظر املادة    )٩٨(
 من امليثاق األفريقي حلقـوق      ٤ من االتفاقية األمريكية املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ واملادة         ٣؛ واملادة   األورويب

 . من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان٥اإلنسان والشعوب؛ واملادة 
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ٧ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة        ٥انظر بصورة خاصة املادة      )٩٩(

 من ديباجة اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة              ٤ملدنية والسياسية، والفقرة    ا
 مـن   ٢والفقرة  ،   من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب      ٥القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واملادة       

 .تفاقية األوروبية حلقوق اإلنساناال من ٣واملادة   من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان،٥املادة 
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. )١٠٠( السالف ذكـره   ٤٠/١٤٤املهينة يرد ذكره أيضاً يف قرار اجلمعية العامة          الالإنسانية أو  أو
 يف  ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠وقد أشارت حمكمة العدل الدولية، يف حكمها الصادر يف          

لطرد، إىل أن حظر املعاملة الالإنسانية واملهينة ، فيما يتعلق حبالة اAhmadou Sadio Dialloقضية 
  . )١٠١(يدخل يف نطاق القواعد العامة للقانون الدويل

بالتزام الدولة الطاردة بأال ُتخضع هي ذاهتا أجنبيـاً           إال ١٧وال يتعلق مشروع املادة       )٢(
أن االلتزام بعدم   غري  . املهينة الالإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   لضروب املعاملة أو   للتعذيب أو 

هـذه منـصوص عليـه يف    أو العقوبة لضروب املعاملة قد يتعرض فيها طرد أجنيب إىل دولة   
  . أدناه٢٤مشروع املادة 

غريه من    مسألة حتديد مدى سريان حظر التعذيب أو       ١٧وال يتناول مشروع املادة       )٣(
يكون فيها    على احلالة اليت ال    املهينة أيضاً  الالإنسانية أو  املعاملة القاسية أو   ضروب العقوبة أو  

الواقع، بل أشـخاص     من يفرض ضروب املعاملة هذه أجهزة تابعة للدولة حبكم القانون أو          
وهذه املسألة متروكة لتقدير هيئـات      . جمموعات من األشخاص تتصرف بصفة شخصية      أو

قـة نطـاق    أو، حبسب االقتضاء، لتقدير احملاكم اليت يكون عليها أن حتدد بد          الدولية  الرصد  
  .)١٠٢(االلتزامات املترتبة على صك من صكوك محاية حقوق اإلنسان

    ١٨املادة 
  االلتزام باحترام احلق يف احلياة األسرية

  .احليـاة اُألسـرية   حتترم الدولة الطاردة حق األجنيب اخلاضع للطـرد يف            
  .بصورة غري قانونية يف ممارسة هذا احلق وال تتدخل تعسفاً أو

  التعليق    
 التزام الدولة الطاردة باحترام حق األجنيب اخلاضع للطـرد يف      ١٨قر مشروع املادة    ي  )١(

فالطرد، بإرغامه أجنبياً على    . وهلذا احلق أمهية خاصة يف سياق طرد األجانب       . احلياة األسرية 
مغادرة إقليم دولة من الدول، ميكن أن يضر يف حقيقة األمر بوحدة أسرة هذا األجـنيب يف                 

  غرابة  ولذا فال. يستطيع فيها أفراد أسرته، ألسباب شىت، مرافقته يف دولة املقصد الاحلالة اليت 
  

__________ 

 .٦، املرفق، املادة ١٩٨٥ديسمرب / كانون األول١٣ املؤرخ ٤٠/١٤٤ قرار اجلمعية العامة )١٠٠(
)١٠١( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v.. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at p. 671, para. 87 من التعليق علـى  ) ١(؛ وانظر أيضاً الفقرة
 . أدناه٢٤مشروع املادة 

 . أدناه٢٤من التعليق على مشروع املادة ) ٤( الشأن العناصر املذكورة يف الفقرة هذاانظر يف  )١٠٢(
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يف اعتراف تشريعات خمتلف الدول وأحكامها القضائية بضرورة أخذ االعتبارات األسرية يف            
  .)١٠٣(احلسبان كعامل مقيِّد حمتمل لطرد األجانب

لعاملية واالتفاقيـات اإلقليميـة     يف الصكوك ا  منصوص عليه   واحلق يف احلياة األسرية       )٢(
فعلى املستوى العاملي، ينص العهـد الـدويل        . املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان على حد سواء      
  :يلي  على ما١٧اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف الفقرة 

__________ 

 ١٩٩٩نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٣٠ املؤرخ   ٣٢٦ على سبيل املثال، اجلمهورية التشيكية، القانون رقم         ،انظر )١٠٣(
 املؤرخ  ١٤٠املعدَّل بالقانون رقم    (امة األجانب يف إقليم اجلمهورية التشيكية وتعديل بعض القوانني          بشأن إق 

؛ )٣(٩، املـادة    )٢٠١٠ديـسمرب   /ولاأل كانون   ٢١ املؤرخ   ٤٢٧ والقانون رقم    ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٣
 األجانب يف   بشأن حقوق وحريات  ) ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاين  ١١ (٤/٢٠٠٠إسبانيا، القانون األساسي    

) ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ١١ (٢/٢٠٠٩إسبانيا واندماجهم يف اجملتمع، املعدَّل بالقانون األساسي        
، ١٣:٨،  ١٥:٨، املـواد    (SFS 2005:716)؛ السويد، قانون األجانب     )أ(٢-٦٤واملادة  ) ب(٥-٥٧املادة  

 / كانون األول  ١٦املؤرخ  ) ٢٠-١٤٢رقم  (؛ وسويسرا، القانون االحتادي بشأن الرعايا األجانب        ٢):أ(٨
 ,Re Ratzlaff؛ انظر أيضاً )٥٢-٤٢املواد ((مل مشل األسرة : والفصل السابع) ٢(٣، املادة ٢٠٠٥ديسمرب 

Belgian State, Cour de Cassation, 21 September 1959, International Law Reports, volume 47, 

1974, E. Lauterpacht (ed.), pp. 263–264; Cazier v. Belgian State (Minister of Justice), Conseil 

d’État, 13 July 1953, International Law Reports, 1953, H. Lauterpacht (ed.), pp. 335–336; K.A. v. 

State of the Netherlands, District Court of the Hague, 12 July 1979, International Law Reports, 

volume 74, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 444–448; Deportation to U. Case, ibid., pp. 

613–617; In Re Paul B, Federal Republic of Germany, Federal Constitutional Court (Supreme 

Senate), 1 March 1966, International Law Reports, volume 45, E. Lauterpacht (ed.), pp. 371–376; 

Expulsion Order Case, ibid., pp. 436–443; Expulsion of Alien Case, Federal Republic of Germany, 

Administrative Court of Appeals of Bavaria, 12 January 1966, International Law Reports, volume 

57, E. Lauterpacht, C. J. Greenwood (eds.), pp. 313–315; Residence Prohibition Order Case (1), 

ibid., pp. 431–433; Expulsion of Alien (Germany) Case, German Federal Republic, Federal 

Administrative Supreme Court, 25 October 1956, International Law Reports, 1956, H. Lauterpacht 

(ed.), pp. 393–395; Expulsion of Foreign National (Germany) Case, Federal Republic of Germany, 

Administrative Court of Appeal of the Land of North Rhine-Westphalia, 16 May 1961, 

International Law Reports, volume 32, E. Lauterpacht (ed.), pp. 255–257; In re Barahona, 

Supreme Court of Costa Rica, 10 August 1939, Annual Digest and Reports of Public International 

Law Cases, 1938–1940, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 138, pp. 386–388; Louie Yuet Sun v. The 

Queen, Ontario High Court of Justice, 22 March 1960, Supreme Court, 28 November 1960, 

International Law Reports, volume 32, E. Lauterpacht (ed.), pp. 252–255; Seyoum Faisa Joseph v. 

U.S. Immigration & Naturalization Service, ibid.; Fernandes v. Secretary of State for the Home 

Department, Court of Appeal of England, 20 November 1980, International Law Reports, volume 

78, E. Lauterpacht, C. J. Greenwood (eds.), pp. 371–378; Harisiades v. Shaughnessy, ibid., pp. 

انظر أيضاً مذكرة األمانة بشأن طـرد األجانـب         ). مت طرده رغم أن زوجته وأطفاله مواطنون       (350–345
(A/CN.4/565) ٤٦٧ و٤٦٦، الفقرتان. 



A/69/10 

59 GE.14-13447 

غـري قـانوين،     ال جيوز تعريض أي شخص، على حنو تعسفي أو          -١"  
ألي محالت غري    مراسالته، وال  بيته أو   أو أسرتهشؤون   للتدخل يف خصوصياته أو   

  .مسعته قانونية متس شرفه أو
من حق كل شخص أن حيميه القانون من مثـل هـذا التـدخل                -٢  

  ".املساس أو
إعالن حقوق اإلنسان لألفراد الـذين       من   ٥من املادة   ) ب(١ووفقاً ألحكام الفقرة      

احلماية مـن التـدخل     "نب باحلق يف    ، يتمتع األجا  ليسوا من مواطين البلد الذي يعيشون فيه      
  .)١٠٤("املراسالت السكن أو العائلة أو غري القانوين يف اخلصوصيات أو التعسفي أو

 مـن  ١وعلى الصعيد اإلقليمي، تنص االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، يف الفقرة          )٣(
 ويكرر ميثاق   (...)".لكل شخص احلق يف احترام حياته اخلاصة والعائلية         " على أن    ٨املادة  

) ج(وتشري الفقرة الفرعية    . ٧احلقوق األساسية لالحتاد األورويب بالكامل هذا النص يف املادة          
، إىل أن علـى     )١٠٥(من الفرع الثالث من بروتوكول االتفاقية األوروبية بشأن إقامة األجانب         

ـ                صوص الدول املتعاقدة عند اختاذ قرار بالطرد، أن تويل االعتبار الواجب علـى وجـه اخل
يتضمن امليثـاق األفريقـي      وال. للعالقات األسرية وملدة إقامة األشخاص املعنيني يف إقليمها       
هـذا  )  من امليثاق  ١٨انظر املادة   (حلقوق اإلنسان والشعوب الذي يويل أمهية حلماية األسرة         

ستخدمة  بالعبارات نفسها امل   ١١ من املادة    ٢احلق، بينما تكرسه االتفاقية األمريكية يف الفقرة        
  .٢١ينص عليه امليثاق العريب حلقوق اإلنسان يف املادة   املذكورة من العهد، كما١٧يف املادة 

 يف   احلياة اُألسرية، املنصوص عليه    احترام حق األجنيب اخلاضع للطرد يف     االلتزام ب غري أن     )٤(
اجلملة الثانيـة  ف. طردوفر هلذا األجنيب محاية ُمطلقة من الي ، ال١٨اجلملة األوىل من مشروع املادة      

بـصورة غـري     جيوز للدولة الطاردة أن تتدخل تعُسفاً أو        تشري إىل أنه ال    ١٨من مشروع املادة    
 من العهـد    ١٧من املادة   ١ويرد هذا القيد بشكل صريح يف الفقرة        . قانونية يف ممارسة هذا احلق    

 من امليثاق العـريب حلقـوق   ٢١ من املادة ١الفقرة  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ويف   
  .)١٠٦( من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان٨ من املادة ٢يتضح يف الفقرة  اإلنسان، كما

بالسوابق القضائية املتعلقة حبماية احلياة األسـرية        ١٨وال ُتخلّ أحكام مشروع املادة        )٥(
جيـوز   ، ال بق القـضائية  السوافبمقتضى هذه   . احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان   واليت أرستها   

يف احلاالت اليت يـنص عليهـا        للدولة الطاردة أن تتدخَّل يف ممارسة احلق يف احلياة اُألسرية إال          
التوازن "ومفهوم  . بني مصاحل الدولة ومصاحل األجنيب املعين     " توازن عادل "القانون ومع احترام    

ة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان        من االتفاقي  ٨يستند إىل أحكام احملكمة بشأن املادة       " العادل
__________ 

 .، املرفق١٩٨٥ديسمرب / كانون األول١٣ املؤرخ ٤٠/١٤٤اجلمعية العامة قرار  )١٠٤(
)١٠٥( European Convention on Establishment (with Protocol), Paris, 13 December 1955, United Nations, 

Treaty Series, vol. 529, No. 7660, p. 141. 
 .أعاله ٤يرد هذا الشرط أيضاً، بعبارات عامة، يف مشروع املادة  )١٠٦(
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يف احلياة اُألسـرية ضـرورياً يف جمتمـع         " التدخُّل"وحتديداً، الشرط الذي يقضي بأن يكون       
قررت  Moustaquim v. Belgiqueقضية   ويف.  من تلك املادة   ٢دميقراطي باملعىن الوارد يف الفقرة      
ظروف القضية، وخباصة   ضوء   فيف. )١٠٧(يستويف هذا الشرط   احملكمة أن طرد السيد مستقيم ال     

إقامة السيد مستقيم فترة طويلة يف بلجيكا، وارتباط ذويه هبذا البلد باإلضافة إىل الفترة الطويلة               
نسبياً اليت انقضت منذ اجلرمية األخرية اليت ارتكبها السيد مستقيم وقرار الطرد، قررت احملكمة              

اليت يتحقق بني املصاحل     توازن العادل مل  ال"أن   مبا" ليس ضرورياً يف جمتمع دميقراطي    "أن التدبري   
 القضية وكان هناك بالتايل عدم تناسب بني الوسيلة املـستخَدمة واهلـدف الـشرعي               تشملها
 مـن   ٨وقد نظرت احملكمة عدة مرات يف مدى اتفاق تدبري الطرد مع املـادة              . )١٠٨("املنشود

Nasri v. Franceاالتفاقية األوروبية حلقـوق اإلنـسان، وخباصـة يف قـضية            
 وقـضية  )١٠٩(

Cruz Varas and Others v. Sweden
ــضية  )١١٠( Boultif v. Switzerlandوق

ــضية   ويف)١١١( الق
إذا كان التدخل يف احليـاة       األخرية، ذكرت احملكمة قائمة باملعايري اليت ينبغي تطبيقها لتقدير ما         

  .)١١٢("ضرورياً يف جمتمع دميقراطي"ناجم عن الطرد الاُألسرية 

__________ 

)١٠٧( Moustaquim v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), European Court of Human 
Rights, 18 February 1991, Application No. 12313/86, paras. 41 to 46. 

)١٠٨( Ibid., para. 46. 
)١٠٩( Nasri v. France, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 13 July 1995, Application No. 19465/92, 

specifically para. 46. 
)١١٠( Cruz Varas and Others v. Sweden, Judgment (Merits), 20 March 1991, Application No. 15576/89, 

specifically para. 88. 
)١١١( Boultif v. Switzerland, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 2 August 2001, Application No. 

54273/00. 
، قائمة باملعايري اليت ينبغي تطبيقها لتقدير ما Boultif v. Switzerlandذكرت احملكمة، بعبارات أعم، يف قضية  )١١٢(

وهـذه املعـايري هـي      ". ضرورياً يف جمتمع دميقراطي   "إذا كان التدخُّل يف احلياة اُألسرية الناجم عن الطرد          
 الشكوى وخطورهتا، ومدة إقامته يف البلد الذي سـُيطَرد          بصورة خاصة طبيعة اجلرمية اليت ارتكبها صاحب      

منه، والفترة اليت انقضت منذ ارتكاب اجلرمية باإلضافة إىل عوامل كثرية أخرى تتعلق بـالروابط اُألسـرية                 
 :لصاحب الشكوى، وخباصة أبناؤه

مام الطرد يف صعوبة    مل تنظر احملكمة إال يف عدد حمدود من القضايا اليت يتمثل العائق الرئيسي فيها أ              "  
ومـن مث تعـيَّن     . أو األبناء يف البلد األصلي لزوجه     /بقاء الزوجني معاً، وخباصة، صعوبة حياة أحد الزوجني و        

ولتقـدير املعـايري ذات   . عليها حتديد املبادئ التوجيهية لدراسة ما إذا كان التدبري ضرورياً يف جمتمع دميقراطي            
ة يف حسباهنا طبيعة اجلرمية اليت ارتكبها صاحب الـشكوى وخطورهتـا،            الصلة يف هذه احلالة، ستأخذ احملكم     

ومدة إقامته يف البلد الذي سُيطَرد منه، والفترة اليت انقضت منذ ارتكاب اجلرمية باإلضافة إىل سلوك الـشخص      
مـدة  املعين أثناء تلك الفترة، وجنسية خمتلَف األشخاص املعنيني، واحلالة اُألسرية لصاحب الشكوى، طيلـة               

زواجه، وعناصر أخرى حتدِّد ما إذا كان للزوجني حياة أسرية حقيقية وفعلية، وما إذا كان أحد الزوجني قـد                   
وسـتدرس  . علم باجلرمية يف بداية العالقة اُألسرية، وميالد األطفال الـشرعيني، وسـنهم عنـد االقتـضاء               

 يف البلد األصلي لزوجـه أو زوجتـه،   أيضاً مدى خطورة الصعوبات اليت قد يتعرض هلا أحد الزوجني  احملكمة
". وإن كان احتمال مواجهة شخص صعوبات عند مرافقة زوجه ال يكفي يف حد ذاتـه السـتبعاد الطـرد                  

)European Court of Human Rights, Case of Boultif v. Switzerland, op.cit., para. 48.(  



A/69/10 

61 GE.14-13447 

أيضاً متفقاً مع النهج الذي اتبعته اللجنة املعنية حبقوق         " التوازن العادل "ار  ويبدو معي   )٦(
 مـن   ١٧اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ألغراض النظر يف مدى اتفاق تدبري طرد مع املـادة               

  .)١١٣(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
    ١٩املادة 

  لطرد لغرض ااحتجاز األجنيب
 تعـسفي    ذا طابع  نيب لغرض الطرد  ون احتجاز األج  ال يك   )أ(  -١  

  ؛عقايب أو
عـدا يف احلـاالت      لطـرد، مـا   ا احملتجز لغرض  نيباألجيفصل    )ب(  

  .لحرية بعقوبات سالبة لاألشخاص احملكوم عليهماالستثنائية، عن 
. الالزمة لتنفيذ الطرد  على الفترة املعقولة     االحتجاز   يقتصر  )أ(  -٢  

  ؛فرطة الطولوحيظر أي احتجاز ملدة م
، رهنـاً   بقرار من احملكمـة أو      االحتجاز إال   مدة ال يكون متديد    )ب(  

  .مبراجعة قضائية، بقرار من سلطة خمتصة أخرى
 استناداً  األجنيب على فترات منتظمة   احتجاز  يعاد النظر يف      )أ(  -٣  

  ؛القانونحمددة ينص عليها إىل معايري 
استحالة تنفيذ  عند   ض الطرد  لغر  االحتجاز ينتهي،  ٢رهناً بالفقرة     )ب(  
  .إذا كانت أسباب ذلك تعزى إىل األجنيب املعين الطرد إال

  التعليق    
 على التزامات الدولة الطاردة فيما يتعلق باحتجاز أجـنيب          ١٩ينص مشروع املادة      )١(

احلاالت اليت يكون فيها سلب احلرية قد صدر  تشمل هذه االلتزامات إال وال. ألغراض الطرد
تغطي القواعد  وال.  يف إطار إجراءات طرد ويكون اهلدف الوحيد منه هو طرد األجنيب       به أمر 

يف ذلـك     احتجاز األجنيب لسبب آخر غري الطرد، مبا       ١٩املنصوص عليها يف مشروع املادة      

__________ 

 ١٧ ره إعاقة تعسفية لألسرة وانتهاكاً للمادة     أن فصل شخص عن أسرته وطرده قد ميكن اعتبا        : "ذكرت اللجنة  ) ١١٣(
" إذا ما كان فصل صاحب البالغ عن أسرته وتأثريه عليه يف هذه احلالة غري متناسب مـع أهـداف اإلبعـاد                    

 International Human Rights، ١٩٩٧أبريـل  / نيـسان ٣اآلراء املعتمـدة يف  ، ٥٥٨/١٩٩٣البالغ رقم (

Reports, vol. 5 (1998), p. 76, para. 11.4( .        إن إعاقـة   : "ويف قضية سابقة، كانت اللجنة قد أكدت ما يلي
تعـسفية عنـدما     للسيد ستيوارت كنتيجة حتمية لترحيله ال ميكن اعتبارها غري مشروعة وال           العالقة اُألسرية 

زم أثنـاء  يكون أمر الترحيل قد اُتخذ وفقاً للقانون وتعزيزاً ملصلحة الدولة املشروعة ومع إيالء االعتبـار الـال     
 تشرين  ١اآلراء املعتمدة يف    ،  ٥٣٨/١٩٩٣ البالغ رقم (" إجراءات الترحيل للروابط اُألسرية للشخص املرحَّل     

 ).International Human Rights Reports, vol. 4 (1997), p. 429, paras. 12.10، ١٩٩٦نوفمرب /الثاين
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احلاالت اليت حيدث فيها ذلك نتيجة الرتكاب جرمية تكون سبباً لالحتجاز وداعياً للطـرد               
  . الوقت نفسه يف
 على الطابع غري التعـسفي وغـري العقـايب    ١٩ من مشروع املادة    ١وتنص الفقرة     )٢(

املبـدأ  ) أ( وتكرس الفقـرة الفرعيـة       .)١١٤(لالحتجاز الذي خيضع له األجنيب متهيداً لطرده      
عقايب بينما تـنص الفقـرة       الذي يقضي بأال يكون لذلك االحتجاز طابع تعسفي أو         العام

فهي تقضي يف الواقع بأن يفصل األجنيب الذي     . بدأ املذكور على إحدى نتائج امل   ) ب(الفرعية  
يف حـاالت   حيتجز ألغراض الطرد عن األشخاص احملكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، إال        

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ١٠من املادة   ) أ(٢ وهذا الضمان متنحه الفقرة   . استثنائية
وبالنظر إىل الطابع غري العقـايب      . شخاصاً غري مدانني  املدنية والسياسية للمتهمني باعتبارهم أ    

 مـن العهـد   ١٠ من املادة ٢لالحتجاز متهيداً للطرد، فإن الضمان املنصوص عليه يف الفقرة  
جيب منحه من باب أوىل لألجانب اخلاضعني هلذا الشكل من أشكال االحتجـاز، وهـذا               

 ١٣وق اإلنسان يف تعليقها على املادة يتضح من املوقف الذي أعربت عنه اللجنة املعنية حبق ما
فقد الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أنه إذا كان         . من العهد، وهي املادة املتعلقة بالطرد     

إجراء الطرد يشمل التوقيف، فإن الضمانات املنصوص عليها يف العهد يف حالـة احلرمـان               
ويرد الـشرط ذاتـه يف      . )١١٧( ميكن أن تسري أيضاً    ))١١٦(١٠ و )١١٥(٩املادتان  (احلرية   من

__________ 

 التقرير املقدم من املقررة اخلاصـة، الـسيدة         انظر يف هذا الشأن جلنة حقوق اإلنسان، العمال املهاجرون،         )١١٤(
 كانون  ٣٠،  )E/CN.4/2003/85( ٢٠٠٢/٦٢غابرييال رودريغيس بيزارو، وفقاً لقرار جلنة حقوق اإلنسان         

 ".ينبغي أال تكون طبيعة االحتجاز اإلداري عقابية أبداً: "٤٣، الفقرة ٢٠٠٢ديسمرب /األول
وال جيوز توقيـف    . د احلق يف احلرية ويف األمان على شخصه        لكل فر  -١" من العهد على أن      ٩تنص املادة    ) ١١٥(

وال جيوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقـاً لإلجـراء               . أحد أو اعتقاله تعسفاً   
 جيب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما جيـب إبالغـه                 -٢. املقرر فيه 

 يقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إىل أحـد القـضاة أو أحـد                -٣.  إليه سريعاً بأية هتمة توجه   
املوظفني املخولني قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن حياكم خالل مهلة معقولة أو أن يفـرج                  

كن من اجلائز تعليق    جيوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون احملاكمة هو القاعدة العامة، ول            وال. عنه
اإلفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم احملاكمة يف أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القـضائية،          

 لكل شخص ُحرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجـوع إىل             -٤. ولكفالة تنفيذ احلكم عند االقتضاء    
عتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كـان االعتقـال غـري           حمكمة لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف قانونية ا         

 ". لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غري قانوين حق يف احلصول على تعويض-٥. قانوين
 يعامل مجيع احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية حتتـرم الكرامـة     -١: " من العهد على أن    ١٠تنص املادة    )١١٦(

فصل األشخاص املتهمون عن األشخاص املـدانني، إال يف ظـروف           ي) أ(٢. األصيلة يف الشخص اإلنساين   
يفـصل املتـهمون    ) ب(استثنائية، ويكونون حمل معاملة على حدة تتفق مع كوهنم أشخاصاً غري مدانني؛             

 جيب أن يراعي نظام     -٣. وحيالون بالسرعة املمكنة إىل القضاء للفصل يف قضاياهم       . األحداث عن البالغني  
ويفـصل  . سجونني معاملة يكون هدفها األساسي إصالحهم وإعادة تأهيلهم االجتماعي        السجون معاملة امل  

 ".املذنبون األحداث عن البالغني ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوين
، ١٩٨٦أبريـل   / نيسان ١١وضع األجانب مبوجب العهد،     : ١٥اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم         ) ١١٧(

 .٩الفقرة 
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املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل مـن            من جمموعة    ٨ املبدأ
 ٩ املـؤرخ    ٤٣/١٧٣، الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامـة         السجن أشكال االحتجاز أو  

قضي وهذا املبدأ الذي يغطي أيضاً االحتجاز ألغراض الطرد ي        . ١٩٨٨ديسمرب  /كانون األول 
وعلى . يعامل األشخاص احملتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غري مدانني         "بأن  

 وأقرت حمكمة العدل الدوليـة      ".هذا، يتعني الفصل بينهم وبني السجناء، كلما أمكن ذلك        
يقتصر نطـاق تطبيقهـا علـى         من العهد ال   ٩ من املادة    ٢ و ١أيضاً بأن أحكام الفقرتني     

تنطبق أيضاً، من حيث املبدأ، على التدابري السالبة للحرية املتخذة يف      "أهنا  اإلجراءات اجلنائية و  
إطار إجراءات إدارية، مثل اإلجراءات اليت ميكن أن تكون ضرورية لتنفيذ تدبري إبعاد أجنيب              

  .)١١٨("إبعاداً قسرياً من اإلقليم الوطين
 االلتزام بالقاعدة املنصوص اليت ميكن أن تربر عدم" احلاالت االستثنائية"واإلشارة إىل   )٣(

 من العهد الـدويل اخلـاص       ١٠من املادة   ) أ(٢مستمدة من الفقرة    ) ب(١عليها يف الفقرة    
  .باحلقوق املدنية والسياسية

تقضي بالـضرورة    ال١من الفقرة ) ب(والقاعدة املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية    )٤(
جاز األجانب متهيداً لطردهم؛ فاحتجـاز      بإقامة الدولة الطاردة منشآت خمصصة حتديداً الحت      

هؤالء األجانب ميكن أن يكون يف منشأة حمتجز فيها أيضاً أشخاص حمكوم عليهم بعقوبات              
  .سالبة للحرية، ولكن بشرط عزل هؤالء األجانب يف جناح مستقل من هذه املنشأة

حتجـاز  سري سوى علـى اال    ت  آنفاً ال  ة املذكور اتوينبغي اإلشارة إىل أن الضمان      )٥(
احلالة اليت تصدر فيها إدانة جنائية ضـد         تؤثر يف    هبدف ضمان تنفيذ قرار الطرد؛ ومن مث ال       

األجنيب اخلاضع للطرد، ويشمل ذلك احلالة اليت يصدر فيها أمر الطرد باعتباره تدبرياً بـديالً               
  .الحقاً له لالحتجاز أو

 مشاكل شـائكة يف املمارسـة،       أما املسألة اهلامة املتعلقة مبدة االحتجاز واليت تثري         )٦(
. ، وهي الفقرة اليت تتألف مـن فقـرتني فـرعيتني          ١٩ من مشروع املادة     ٢فتعاجلها الفقرة   
وتنص على املبدأ الذي يقضي خبضوع احتجاز األجـنيب        ذات نطاق عام  ) أ(والفقرة الفرعية   

ولة الزمة لتنفيذ فمن جهة، جيب أن يقتصر االحتجاز على فترة معق. متهيداً لطرده لقيود زمنية
وهـذه الـشروط    . )١١٩(جيوز أن يكون ملدة مفرطة الطول      قرار الطرد ومن جهة أخرى، ال     

__________ 

)١١٨( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at p. 668, para. 77. 
 مـن االتفاقيـة   ٥أكدت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان حظر االحتجاز ملدة مفرطة الطول وفقاً للمادة        )١١٩(

 Chahal v. United Kingdom, Judgmentقـوق اإلنسان؛ انظـر على وجـه التحديد قضية األوروبية حل

(Merits and Just Satisfaction), 15 November 1996, Application No. 22414/93, para. 113: "  تـذكِّر
هـذا الـنص   احملكمة مع ذلك بأن سري إجراءات الطرد وحده هو ما يربر احلرمان من احلرية اسـتناداً إىل                

وإذا افتقر تنفيذ اإلجراءات إىل العناية الواجبة، ال يعود االحتجاز مربراً مبوجب            ]. ٥من املادة   ) و(١ الفقرة[
 ".وجيب بالتايل حتديد ما إذا كانت مدة إجراءات الطرد مفرطة الطول. ٥من املادة ) و(١الفقرة 
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تؤكدها تشريعات خمتلف الدول وعدد كـبري مـن          تؤكدها األحكام القضائية الدولية كما    
املعقولـة  "واهلدف من استخدام صـفة  . )١٢٠(األحكام القضائية الصادرة عن احملاكم الوطنية   

هو منح السلطات اإلدارية، وحبـسب االقتـضاء، اجلهـاز          ) أ(٢الواردة يف الفقرة    " الالزمة
القضائي معياراً ميكن االستناد إليه يف تقدير ضرورة احتجاز أجنيب ألغراض طـرده ومـدة               

  .االحتجاز هذا
بقرار من احملكمـة     يكون إال  على أن متديد مدة االحتجاز ال     ) ب(٢وتنص الفقرة     )٧(
واهلدف من شرط اإلشراف القـضائي علـى        . ة ختضع لإلشراف القضائي   من هيئة خمتص   أو

اهليئات املختصة هو تاليف أي جتاوزات حمتملة من جانب السلطات اإلدارية فيما يتعلق مبـدة   
مستمد من أحكام احملكمة األوروبية     ) ب(٢الفقرة  ومضمون  . احتجاز األجنيب متهيداً لطرده   

  . )١٢١(حلقوق اإلنسان

__________ 

رير املقدم من املقررة اخلاصـة، الـسيدة        جلنة حقوق اإلنسان، العمال املهاجرون، التق     : انظر أيضاً   
 كانون  ٣٠،  )A/CN.4/2003/85( ٢٠٠٢/٦٢غابرييال رودريغيس بيزارو، وفقاً لقرار جلنة حقوق اإلنسان         

ينبغي أال يدوم احلرمان اإلداري من احلرية إال الوقت الالزم لتنفيذ أمر             ("٣٥، الفقرة   ٢٠٠٢ديسمرب  /األول
) ز(٧٥والفقـرة  ")  يكون احلرمان من احلرية إىل أجل غـري مـسمى أبـداً      وينبغي أال . الترحيل أو الطرد  

ضمان أن ينص القانون على حدود زمنية لالحتجاز ريثما يتم الترحيل، وأن يـنص علـى                ]  "  التوصية ب ([
 ").يكون االحتجاز إىل أجل غري مسمى حتت أي ظرف من الظروف أال

 Brazil, Federal Supreme Court, 29 October 1934, Annual Digest and Reportsانظر على سبيل املثال،  )١٢٠(

of Public International Law Cases, 1933–1934, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 139, pp. 333–334; 

Kestutis Zadvydas, Petitioner, v. Christine G. Davis United States Supreme Court, 533. U.S. 678, 

28 June 2001; In re Flaumembaum, Cámara Criminal de la Capital, 24 June 1941, Annual Digest 

and Reports of Public International Law Cases, 1941–1942, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 94, pp. 

313–315; Constitutional Court of the Russian Federation, Ruling No. 6, Case of the review of the 

constitutionality of a provision in the second part of article 31 of the USSR Act of 24 July 1981, 

“On the legal status of aliens in the USSR” in connection with the complaint of Yahya Dashti 

Gafur, 17 February 1998; In re Cantor, Federal Supreme Court (Argentina), 6 April 1938, Annual 

Digest and Reports of Public International Law Cases, 1938–1940, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 

143, pp. 392–393; In re Hely, Venezuelan Federal Court of Cassation, 16 April, 1941 (Per ILR, 

1941–42, p. 313); Re Janoczka, Manitoba Court of Appeal (Canada), 4 August 1932, Annual 

Digest of Public International Law Cases, 1931–1932, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 154, pp. 

291–292; United States Ex Rel. Janivaris v. Nicolls, United States, District Court, District of 

Massachusetts, 20 October 1942, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 

1941–1942, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 95, pp. 316–318. 
 .Shamsa v. Poland, Judgment, 27 November 2003, Applications Nosانظر على وجـه اخلـصوص    )١٢١(

45355/99 and 45357/99, para. 59 . ٤الوارد يف الفقرة " املثول أمام القاضيضمان "وتشري احملكمة فيه إىل 
لتأييد فكرة أن االحتجاز الذي يتجاوز الفترة األصـلية املنـصوص عليهـا يف              " من االتفاقية    ٥من املادة   

 ". يستدعي تدخل هيئة قضائية كضمان ضد التعسف٣ الفقرة
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 مستمدة من توصية قدمتها املقررة اخلاصة املعنيـة         ١٩ من مشروع املادة     ٣والفقرة    )٨(
من هذه الفقرة على شرط إجراء      ) أ(وتنص الفقرة الفرعية    . )١٢٢(حبقوق اإلنسان للمهاجرين  

إعادة نظر منتظمة يف احتجاز األجنيب ألغراض الطرد، استناداً إىل معايري حمددة ينص عليهـا               
نفسها، جيب إجراء إعـادة نظـر منتظمـة يف          ) أ(فقرة الفرعية   ووفقاً ألحكام ال  . القانون

وهذا الضمان ميليه الطابع    . االحتجاز نفسه، وليس يف القرار األصلي املتعلق بعملية االحتجاز        
  .غري العقايب الحتجاز األجنيب ألغراض الطرد

ـ         ) ب(٣الفقرة  وتنص    )٩( د على املبدأ الذي يقضي بإهناء االحتجاز ألغراض الطرد عن
خيـل    وال .يف احلاالت اليت تعزى فيها األسباب إىل األجنيب املعين         استحالة تنفيذ الطرد، إال   

تطبيق هذا املبدأ حبق الدولة الطاردة يف تطبيق تشريعها اجلنائي على األجنيب اخلاضع للطـرد               
وجيب فهم هذه الفقـرة برمتـها يف ضـوء          . فيما يتعلق باجلرائم اليت ارتكبها هذا األجنيب      

جيوز أن يستمر االحتجاز     ، ال )أ(٢يعين بصورة خاصة أنه مبوجب الفقرة        ماوهو  ،  ٢ لفقرةا
ملدة مفرطة الطول، حىت يف احلالة اليت تعزى فيها استحالة تنفيذ قرار الطـرد إىل األجـنيب                 

  .اخلاضع للطرد

    ٢٠املادة 
  محاية ممتلكات األجنيب اخلاضع للطرد

ملناسبة حلماية ممتلكـات األجـنيب اخلاضـع    تتخذ الدولة الطاردة التدابري ا     
للطرد، وتسمح له، وفقاً للقانون، بالتصرف فيها حبرية، حىت لو كان ذلـك مـن               

  . اخلارج

  التعليق    
، املتعلق حبماية ممتلكات األجنيب اخلاضـع للطـرد، علـى       ٢٠ينص مشروع املادة      )١(

 األول باختاذ تدابري حلماية ممتلكات      االلتزامويتعلق  . التزامني يقعان على عاتق الدولة الطاردة     
  .االلتزام الثاين فيتعلق بتصرف هذا األجنيب يف ممتلكاته حبرية األجنيب املعين، أما

الضمانات املرتبطة  ليشمل مجيع   يكفي   صياغة عامة مبا   ٢٠وقد صيغ مشروع املادة       )٢(
.  تنطبق علـى احلالـة     حبماية ممتلكات األجنيب اخلاضع للطرد مبوجب الصكوك القانونية اليت        

__________ 

ملهاجرون، التقرير املقدم من املقررة اخلاصة، السيدة غابرييال رودريغيس بيزارو،          جلنة حقوق اإلنسان، العمال ا     ) ١٢٢(
، ٢٠٠٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٣٠،  )E/CN.4/2003/85 (٢٠٠٢/٦٢وفقاً لقرار جلنة حقوق اإلنـسان       

 :وفيما يلي نص هذه التوصية). ز(٧٥ الفقرة
ار االحتجاز على أساس معـايري تـشريعية   ينبغي إعادة النظر بصورة دورية تلقائية يف قر      ) [...] ز"(  
تتعلق خبطأ   وينبغي إهناء االحتجاز عندما ال يكون باإلمكان تنفيذ أمر الترحيل ألسباب أخرى ال            . واضحة

 ".ارتكبه الشخص املهاجر
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 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تنص على        ١٧ من املادة    ٢اإلشارة إىل أن الفقرة     وينبغي  
 مـن   ٢٢ وفيما يتعلق بالطرد حتديداً، تنص املادة     ". ال جيوز جتريد أحد من ملكه تعسفاً      "أنه  

  :يلي ى مااالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم عل
يف حالة الطرد، ُيمنح الشخص املعين فرصة معقولة قبل الرحيـل             -٦"  

بعده لتسوية أية مطالب متعلقة باألجور وغريها من املستحقات الواجبـة لـه،              أو
  .ولتسوية أية مسؤوليات معلقة

  ...  
ال ميس الطرد من دولة العمل، يف حد ذاته، أية حقـوق للعامـل              -٩  

يف ذلك حق  د أسرته تكون مكتسبة وفقاً لقانون تلك الدولة، مبا      أحد أفرا  املهاجر أو 
  ."احلصول على األجور وغريها من املستحقات الواجبة له

 من امليثاق األفريقـي حلقـوق اإلنـسان         ١٤وعلى الصعيد اإلقليمي، تنص املادة        
  :يلي والشعوب على ما
حة عامة طبقاً   مصل لضرورة أو  جيوز املساس به إال    حق امللكية مكفول وال   "  

  ".ألحكام القوانني الصادرة يف هذا الصدد
يف ) ، كوسـتاريكا  عهد سان خوسـيه   (وتنص االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان        

  :يلي  املتعلقة باحلق يف امللكية على ما٢١ املادة
أن وجيـوز   . لكل شخص احلق يف استعمال ممتلكاته والتمتع هبـا          -١"  
  .ال وذلك التمتع للمصلحة االجتماعيةذلك االستعمالقانون ُيخضع 

بعد دفـع تعـويض      ال جيوز حرمان أي شخص من ممتلكاته، إال         -٢  
احلـاالت   املصلحة االجتماعية، ويف   عادل له، وألسباب تتعلق باملصلحة العامة أو      

  .وحسب األشكال اليت ينص عليها القانون
  "[...]  

لحق باالتفاقية األوروبيـة حلقـوق       من الربوتوكول األول امل    ١وباملثل، تنص املادة      
  :يلي  على ما)١٢٣(اإلنسان

جيـوز   وال. اعتباري احلق يف أن ُتحترم ممتلكاتـه       لكل شخص طبيعي أو   "  
ظـل الـشروط    من أجل املنفعـة العامـة ويف   حرمان أي شخص من ممتلكاته إال 

  . املنصوص عليها يف القانون واملبادئ العامة للقانون الدويل
__________ 

)١٢٣( Protocol No. 1 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms of 4 November 1950, Paris, 20 March 1952, United Nations, Treaty Series, vol. 213, 

No. 2889, article 1, p. 262. 
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ام السابقة حبق الدول يف تنفيذ القوانني اليت تراها ضرورية          وال ُتخل األحك    
لضمان دفـع الـضرائب      يتفق مع املصلحة العامة أو     لتنظيم استخدام املمتلكات مبا   

  ".الغرامات غريها من املسامهات أو أو
  :يلي  من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان على ما٣١وأخرياً، تنص املادة   

فول لكل شخص، وُيحظـر يف مجيـع األحـوال    حق امللكية اخلاصة مك   "  
  ".غري قانونية بعضها، بصورة تعسفية أو مصادرة أمواله، كلها أو

 وميكن القول إن االلتزام حبماية ممتلكات األجنيب اخلاضع للطرد ينطوي عـادة علـى               )٣(
 الدولـة  منحه فرصة معقولة حلماية حقوقه فيما له من ممتلكات وغريهـا مـن املـصاحل يف               

، ١٨٩٢ عام ففي. )١٢٤(وقد أدى رفض منح األجنيب تلك الفرصة إىل مطالبات دولية          .ردةالطا
إقامة يف الدولة الطاردة    املقيمون  اعتمد معهد القانون الدويل قراراً ينص على أن ُيعطى األجانب           

  .من هلم مصلحة جتارية فيها، فرصة لتسوية شؤوهنم ومصاحلهم غري دائمة أو دائمة أو
الذين  غري دائمة أو بصورة دائمة أومر بطرد األجانب املقيمني ال يصدر األ"  

الثقة اليت وضعها هؤالء يف     خيلو من خيانة    على حنو    هلم مصلحة جتارية يف اإلقليم إال     
عطيهم حرية استخدام كل وسيلة قانونية ممكنة، مباشـرة         وجيب أن ي  . قوانني الدولة 
سهم، لتسوية شؤوهنم ومصاحلهم،    وساطة طرف ثالث خيتارونه بأنف    ب إذا أمكن، أو  

  .)١٢٥("عليهم من ديون، يف اإلقليم هلم من أموال وما يف ذلك ما مبا

__________ 

، طالبت الواليات املتحدة األمريكية بتعويض من غواتيماال علـى الطـرد            )Hollander( هوالندريف قضية    )١٢٤(
قُذف به خارج البلد بكل ما يف الكلمة من         "... املستعجل ألحد مواطنيها وأشارت إىل أن السيد هوالندر         

وادعت . [ وراءه زوجته وأطفاله وعمله التجاري وممتلكاته، وكل شيء عزيز عليه ويعتمد عليه            معىن، خملفاً 
حكومة غواتيماال، بصرف النظر عما قد جتيزه قوانينها، ليس هلا احلق يف أوقـات الـسلم واهلـدوء                  ] أن

ر بدون إشعاره أو إعطائه الفرصة لترتيب شؤون أسرته وعملـه حبجـة أنـه               الداخلي يف أن تطرد هوالند    
 John Bassett Moore, History and Digest of the(، ..."  قبـل ثـالث سـنوات    مزعوماًارتكب جرماً

International Arbitrations to Which the United States Has Been a Party, vol. IV, p. 107( .  انظـر
 ,D.J Harris, Cases and Materials on International Law, 7th ed. (London, Sweet & Maxwell أيضاً

2010), p. 470, Letter from U.S. Dept. of State to Congressman, 15 December 1961, 8 Whiteman 

861 (case of Dr. Breger): " وفيما يتعلق بقضية طردDr. Bregerميكن ١٩٣٨م  يف عا من جزيرة رودس ،
مـا تـشاء،      وقت مبوجب مبادئ القانون الدويل املقبولة بوجه عام، جيوز للدولة أن تطرد أجنبياً           القول إنه   

األجـنيب  تعامـل   ال لزوم هلا لتنفيذ الطرد أو     قوةً تستخدم مثالً بأن  بشرط أال تقوم بطرده بطريقة تعسفية،       
 الذي يفيـد    Dr. Bregerوبالنظر إىل بيان    . ية ممتلكاته له فرصة معقولة حلما   معاملة سيئة أو ترفض أن تتيح       

بأن السلطات اإليطالية قد أمرته مبغادرة جزيرة رودس يف غضون ستة أشهر، يبدو من املشكوك فيه أن تنشأ            
 ."مسؤولية احلكومة اإليطالية على أساس عدم منحه متسعاً من الوقت حلماية ممتلكاته

)١٢٥( Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des étrangers [International Regulations on 

the Admission and Expulsion of Aliens], Geneva session, 1892, resolution of 9 September 1892, 

art. 41. 
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كمة اخلاصة مبطالبات إيران والواليات املتحدة،      رأت احمل وبعد مرور أكثر من قرن،        
غري قانوين إذا حرم األجنيب     يكون  ، أن الطرد     رانكني ضد مجهورية إيران اإلسالمية     يف قضية 

  :املتعلِّقة بامللكيةين من فرصة معقولة حلماية مصاحله املع
، بـصورة عامـة، القيـود اإلجرائيـة         خيالفإن تنفيذ هذه السياسة قد      "  

تـنص   واملوضوعية اليت حتد من حق الدولة يف طرد األجانب من أراضيها، وفق ما            
... ل،  على سبيل املثـا   . [...] عليه أحكام معاهدة الصداقة والقانون الدويل العريف      

  .)١٢٦("قبل طردهاملتعلِّقة بامللكية حبرمان األجنيب من فرصة معقولة حلماية مصاحله 
الباب  (١٨ فيما يتعلق بالعمال املهاجرين على وجه اخلصوص، تنص الفقرة        وباملثل،    
اليت اعتمدها املؤمتر العام ملنظمـة      ) املنقّحة(من التوصية املتعلقة بالعمال املهاجرين      ) السادس

  :يلي ، على ما١٩٤٩يوليه / متوز١ل الدولية يف العم
إذا قُبل عامل مهاجر بشكل نظامي يف إقليم دولة عضو، متتنع هذه              -١"  

أفراد أسرته عن إقليمهـا بـسبب        الدولة بقدر اإلمكان عن إبعاد هذا الشخص أو       
يكن هناك اتفاق معقود يف هذا الشأن بني         مل وضع سوق العمل ما    انعدام موارده أو  

  .سلطات املختصة يف اإلقليم املهاجر منه وإقليم املهجر املعنينيال
  ...  
  :يلي ينص هذا االتفاق على ما  -٢  
أن يكون املهاجر قد ُمنح فترة إخطار معقولة تسمح لـه علـى               )ج("  

  .)التشديد ُمضاف" (األخص بتصفية ممتلكاته
عترف خصوصاً بإعطـاء    ُتراعى هذه االعتبارات يف القوانني الوطنية اليت ميكن أن ت         و  

تحقات أخرى قبـل مغـادرة      مس األجنيب فرصة معقولة لتسوية أية مطالبة متعلقة باألجر أو        
 ُتبّين، عند االقتضاء، التدابري اليت ينبغي اختاذها لضمان محاية ممتلكات األجنيب أثناء             البلد، أو 

 ضرورة محايـة  وبوجه أعم، تراعي تشريعات عدة دول أيضاً . )١٢٧(احتجازه يف انتظار طرده   
  .)١٢٨(طرائق خمتلفةوبممتلكات األجنيب اخلاضع للطرد، بدرجات متفاوتة 

وفقـاً  "جيب ضمان حرية تصرف األجنيب يف ممتلكاته        ،  ٢٠ومبقتضى مشروع املادة      )٤(
تؤدي إىل  قوانني  يسمح بتطبيق الدولة الطاردة     التوضيح بأنه   ميكن تفسري هذا     وال". للقانون

بـشكل  غري أنه يسمح بأن تؤخذ يف االعتبـار         . تقييده تعسفاً  رية أو إنكار هذا التصرف حب   

__________ 

)١٢٦( Rankin v. The Islamic Republic of Iran, Award of 3 November 1987, Iran-US Claims Tribunal 

Reports, vol. 17, p. 147, para. 30 e. 
 . ٧١٤، الفقرة (A/CN.4/565)انظر مذكرة األمانة املشار إليها أعاله  )١٢٧(
 .٤٨١لالطالع على استعراض عام، انظر املرجع نفسه، الفقرة  )١٢٨(
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متنع، وفقاً لتشريعها اخلـاص،      يف أن ُتقّيد أو   من مصلحة   للدولة الطاردة   كاٍف ما قد يكون     
سيما املمتلكات اليت يكون األجنيب املعين قد اكتسبها         حرية التصرف يف ممتلكات معينة، وال     

. تصرفات أخرى غري مشروعة     تكون مثرة أنشطة إجرامية أو     اليت قد  بشكل غري مشروع أو   
السماح لألجنيب بالتصرف يف ممتلكاتـه      يشري إىل   الذي  التوضيح  وعالوة على ذلك، يهدف     

إىل مراعاة االحتياجات اخلاصة لألجنيب الذي يكون،       " حىت لو كان ذلك من اخلارج     "حبرية  
وقـد  . بالفعل بسبب قرار الطرد املتعلق به     يف بعض احلاالت، قد غادر إقليم الدولة الطاردة         

 بـشأن  ٢٠١٠ راعت هذا العنصر األخري حمكمة العدل الدولية يف حكمها الصادر يف عـام         
، مع أن احملكمة اعتربت يف هناية املطاف أن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة               Diallo قضية
لسيد ديالو واجه عوائق    أن ا على  ليس مثة دليل    "تنتهك حقوق السيد ديالو كشريك، ألنه        مل

  .)١٢٩("شريكاً حالت دون دعوته إىل عقد اجتماعات عامة من اخلارج، بصفته مديراً أو
املعترف باحلق   ختل  ال ٢٠ يف مشروع املادة     اأن القواعد املنصوص عليه   ومن املتفق عليه      )٥(

  . الساريةالقانون الدويلوفقاً لقواعد تأميم ممتلكات أجنيب،  مصادرة أويف به لكل دولة 
على وجه التحديد مسألة حقوق امللكية لألجانـب         ٢٠ يتناول مشروع املادة     وال  )٦(

أشري إليه يف التعليق على مشروع       األعداء يف وقت الرتاع املسلح، ألن اللجنة اختارت، كما        
ينبغـي  ومع ذلك،   . ، أال تتطرق إىل جوانب طرد األجانب يف أوقات الرتاع املسلح          ٩املادة  
 إىل أن جلنة املطالبات اخلاصة بإثيوبيا وإريتريا قد تناولت بالتفصيل مسألة حقـوق              اإلشارة

  .)١٣٠(امللكية يف حالة الرتاع املسلح

    الفصل الثالث
  احلماية املتعلقة بدولة املقصد

    ٢١املادة 
  املغادرة إىل دولة املقصد

خلاضع تتخذ الدولة الطاردة التدابري الالزمة لتيسري مغادرة األجنيب ا          -١  
  .طواعية للطرد

__________ 

)١٢٩( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at p. 681, para. 121 . 
)١٣٠( Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Partial Award, Civilians Claims, Eritrea’s Claims 15, 16, 23 

& 27–32, decision of 17 December 2004, paras. 124–129, 133, 135–136, 140, 142, 144–146 and 

151–152, and ibid., Ethiopia’s Claim 5, decision of 17 December 2004, paras. 132–135; United 

Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. XXVI, pp. 195–247 and 249–290 . 
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يف حالة التنفيذ القسري لقرار الطرد، تتخذ الدولة الطاردة التدابري            -٢  
الالزمة حىت تضمن، بقدر اإلمكان، نقل األجنيب اخلاضع للطرد إىل دولة املقـصد             

 .بأمان، وفقاً لقواعد القانون الدويل

قولـة  الطاردة األجنيب اخلاضع للطرد مهلة زمنيـة مع       متنح الدولة     -٣  
  .إلعداد رحيله، مع إيالء االعتبار جلميع الظروف

  التعليق    
باحلماية اليت جيب أن متنحها الدولـة الطـاردة لألجـنيب            ٢١يتعلق مشروع املادة      )١(

ويغطي مشروع املادة هذا أيضاً افتـراض       . اخلاضع للطرد فيما خيص رحيله إىل دولة املقصد       
  .سري لقرار الطرديغطي التنفيذ الق املغادرة الطوعية كما

، تتخذ الدولة الطاردة التـدابري املناسـبة        ٢١ من مشروع املادة     ١ومبوجب الفقرة     )٢(
وحىت إذا كانت هذه الفقرة تـشري، إىل        . )١٣١(لتيسري مغادرة األجنيب اخلاضع للطرد طواعية     

سماح ميكن تفسريها على أهنا تعين ال      حد ما، إىل تفضيل حل مغادرة األجنيب طواعية، فإنه ال         
موجب على األجنيب حىت خيتار املغادرة الطوعية بدالً من          للدولة الطاردة مبمارسة ضغوط بال    

فهي هتدف إىل تيسري املغادرة الطوعية عنـدما يكـون ذلـك            . التنفيذ القسري لقرار الطرد   
  .مناسباً

ن وتقضي يف هذه احلالة بـأ     .  بافتراض التنفيذ القسري لقرار الطرد     ٢وتتعلق الفقرة     )٣(
تتخذ الدولة الطاردة التدابري الالزمة حىت تضمن، بقدر اإلمكان، نقل األجنيب اخلاضع للطرد             

وينبغي أن يوضح يف هـذا الـشأن أن    . إىل دولة املقصد بأمان، وفقاً لقواعد القانوين الدويل       
تشري إىل شرط تأمني محايـة حقـوق        " بأمان، وفقاً لقواعد القانون الدويل    ... نقل  "عبارة  

تـشري إىل    نسان لألجنيب اخلاضع للطرد وجتنب أي استخدام مفرط للقوة جتاهه، كمـا           اإل

__________ 

دارية أكـرب يف  تتيح العودة الطوعية لألجنيب اخلاضع للطرد قدراً أكرب من احترام الكرامة اإلنسانية وسهولة إ         )١٣١(
. بشأن تنفيذها بني الدولة الطاردة واألجنيب املقصود بتدبري الطرد         طرد جيري التفاوض     عمليةفهي  . التعامل

، أصرت اللجنة الوزارية جمللس أوروبا على هذه العودة الطوعية مؤكدةً أنه ينبغي للدولـة               ٢٠٠٥ويف عام   
 Twenty guidelines of(ي أفضل من العودة بـاإلكراه  املضيفة اختاذ تدابري تشجع على العودة الطوعية، وه

the Committee of Ministers of the Council of Europe on forced return, 925th meeting, 4 May 

2005, documents of the Committee of Ministers CM(2005) 40 final, 9 May 2005 .(  ويف االجتـاه
سـبتمرب  / أيلـول  ١ألوروبية يف التوجيه الذي اقترحته بشأن العـودة، يف          نفسه، أشارت جلنة اجلماعات ا    

، إىل أن قرار العودة جيب أن يسمح مبهلة مناسبة للعودة الطوعية حبد أقصى أربعة أسابيع ما مل يكن                   ٢٠٠٥
 Proposal for a(هناك ما يدعو إىل االعتقاد بأن الشخص املعين قد يلوذ بالفرار يف هناية املهلـة احملـددة   

directive of the European Parliament and of the Council, 1 September 2005, on common standards 

and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals, 

COM(2005) 391 final(. 
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ضرورة ضمان أمن األشخاص اآلخرين، حبسب االقتضاء، وعلى سبيل املثال، ركاب الطائرة            
  .اليت تقل هذا األجنيب يف طريقه إىل دولة املقصد

الـصادر يف قـضية     وشرط احترام الشخص املطرود يفهم ضمناً من قرار التحكيم            )٤(
  :يعامل بقسوة  وإن كان قد ُرئي أن املدعي مل)Lacoste( الكوست

 أيضاً جرباً بسبب توقيفه وسـجنه ومعاملتـه بـصرامة    الكوستيطلب  "  
يبدو أن الطرد قد نفذ بصرامة وقـد ُمـنح           غري أنه ال  ... وقسوة وطرده من البلد     

  .)١٣٢("يه أن يغادر فيه البلداملدعي، بناء على طلبه، تأجيالً للموعد الذي كان عل
جيب [...] الطرد  ": بعبارات عامة إن)Boffolo( بوفولووباملثل، قال احملكم يف قضية   

  .)١٣٣("...أن ينفذ بأقل الطرق إضراراً بالشخص املعين 
، شدد احملكم على حرمة اإلنسان وواجب تنفيذ الطرد بدون          )Maal(مال  ويف قضية     
  :مشقة غري جمدية إهانة وال

غري جمديـة،   مشقة   كان طرد املدعي قد نفذ بدون إهانة وال       ] لو[...] ["  
  . يسع احملكم سوى رفض طلبه لن

  ...  
رجالً شريفاً وأنه كان حيق له يف مجيـع          ه أتى هنا  ومجيع األدلة تشري إىل أن      

مراحل نظر الدعوى ومراحل طرده أن يعامل باعتباره رجالً شريفاً وبصرف النظـر      
ُيـساء إىل    رجالً فحسب، فإن حقه يف أن حيتـرم وأال         جالً شريفاً أو  عن اعتباره ر  

ويدرك . تقدر بثمن  مشاعره كان من أهم حقوقه األساسية ومن مزايا احلرية اليت ال          
جيوز املساس هبا بأي شكل من األشـكال دون رضـاه            احملكم أن لآلخر حرمة ال    
ًء يعطيه احلق يف تعويض  سبب وجيه ألن ذلك سيعترب اعتدا      وحتت تأثري الغضب وبال   

يتناسب مع نية املعتدي وطبيعة االعتداء ومع الطبيعة اإلنسانية للشخص الذي تعرض  
  .)١٣٤(". [...]هلذا االعتداء

وعندما يكون نقل األجنيب إىل دولة املقصد بالطائرة على سـبيل املثـال يقـصد                 )٥(
مبجال النقل اجلوي، وخباصة األنظمة     باإلشارة إىل قواعد القانون الدويل القواعد املتعلقة أيضاً         

__________ 

)١٣٢( Lacoste v. Mexico (Mexican Commission), Award of 4 September 1875, in John Bassett Moore, 

History and Digest of the International Arbitrations to Which the United States Has Been a Party, 

vol. IV, pp. 3347–3348. 
)١٣٣( Boffolo case, Mixed Claims Commission Italy-Venezuela, 1903, United Nations, Reports of 

International Arbitral Awards, vol. X, p. 528 (Ralston, Umpire). 
)١٣٤( Maal case, Mixed Claims Commission Netherlands-Venezuela, 1 June 1903, United Nations, 

Reports of International Arbitral Awards, vol. X, p. 732. 
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هذا الصدد، ينبغي اإلشارة بوجه خـاص        ويف. املعتمدة يف إطار منظمة الطريان املدين الدويل      
وتنص هذه االتفاقيـة بـصورة      . )١٣٥(٩إىل االتفاقية املتعلقة بالطريان املدين الدويل ومرفقها        

  :يلي خاصة على ما
[...]  اليت يتولون فيها حراسة      يقوم موظفو الدولة، يف الفترة      ١-٢-٥"  

يتخذون أي تـدبري ميكـن أن        شخص جيب طرده حبماية كرامة هذا الشخص وال       
  ".منها ينال

 أي مغادرة األجـنيب طواعيـة       - ٢١ويف احلالتني املشار إليهما يف مشروع املادة          )٦(
جنيب اخلاضـع    بأن متنح الدولة الطاردة األ     ٣ تقضي الفقرة    -التنفيذ القسري لقرار الطرد      أو

وتتنوع الظروف  . للطرد مهلة زمنية معقولة إلعداد رحيله، مع إيالء االعتبار جلميع الظروف          
. ميكن اعتباره، يف حالة معينة، مهلة زمنية معقولـة         اليت ينبغي أخذها يف احلسبان لتحديد ما      

ن األجـنيب   اليت يكـو  ) غريها من الروابط   االقتصادية أو  االجتماعية أو (فقد تتعلق بالروابط    
يف ذلك،   بسلوك األجنيب اخلاضع للطرد، مبا     اخلاضع للطرد قد أقامها مع الدولة الطاردة، أو       

حبسب االقتضاء، طبيعة التهديد الذي ميكن أن يشكله وجود هذا األجنيب يف إقليم الدولـة               
طات خبطر هترب هذا األجنيب من سـل       نظامها العام، أو   الطاردة فيما يتعلق بأمنها القومي أو     

وشرط منح مهلة معقولة إلعداد الرحيل جيب فهمه أيضاً يف          . الدولة بغية اإلفالت من الطرد    
ضوء ضرورة السماح لألجنيب اخلاضع للطرد حبماية حقوقه املتعلقة بامللكية ومصاحله األخرى        

  .)١٣٦(محاية كافية يف الدولة الطاردة

    ٢٢املادة 
  دولة مقصد األجنيب اخلاضع للطرد

أي دولة أخـرى     األجنيب اخلاضع للطرد إىل دولة جنسيته أو      يطرد    -١  
أي دولة أخرى توافق على استقباله بنـاء         ملزمة باستقباله مبوجب القانون الدويل، أو     

  .على طلب الدولة الطاردة أو، حيثما كان ذلك مناسباً، بناء على طلب األجنيب املعين
 دولة أخرى ملزمـة  أي يف حالة عدم حتديد دولة جنسية األجنيب أو       -٢  

باستقبال األجنيب مبوجب القانون الدويل، وعدم موافقة أي دولة أخرى على استقبال            
اإلقامـة   األجنيب، جيوز طرد ذلك األجنيب إىل أي دولة يكون له حق الدخول إليها أو             

  .فيها أو، إذا كان ذلك قابالً للتطبيق، إىل الدولة اليت دخل منها إىل الدولة الطاردة

__________ 

)١٣٥( Convention on International Civil Aviation, Chicago, 7 December 1944, United Nations, Treaty 

Series, vol. 15, No. 102, p. 295, and annex 9, Facilitationوالنص متاح أيضاً مبوقع منظمة الطـريان  ؛ 
 .http://www.icao.int: املدين الدويل التايل

 . أعاله٢٠من التعليق على مشروع املادة ) ٣(انظر الفقرة  )١٣٦(
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  تعليقال    
هـذا   ويف.  بتحديد دولة مقصد األجنيب اخلاضـع للطـرد        ٢٢يتعلق مشروع املادة      )١(

أنه من البديهي أن تكون      ، يف املقام األول، إىل دولة جنسية األجنيب، مبا        ١السياق، تشري الفقرة    
 حالة األجنيب الذي حيمل أكثر من    ويف. )١٣٧(هذه الدولة ملزمة باستقباله مبوجب القانون الدويل      

. إىل كل بلد من البلدان اليت حيمل هذا الشخص جنـسيته          " دولة جنسيته "جنسية، تشري عبارة    
إذا كانت هناك أسباب تدعو      وإذا كان لدى األجنيب اخلاضع للطرد خوف مربر على حياته أو          

غريه مـن ضـروب العقوبـة القاسـية          إىل االعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب أو       
جيوز طرده إىل هذا البلد، وفقـاً        املهينة يف أحد البلدان اليت حيمل جنسيتها، ال        والالإنسانية أ  أو

وهذه الفقرة تعترف أيـضاً بوجـود دول   .  من مشاريع املواد هذه    ٢٤ و ٢٣ملشروعي املادتني   
مقصد أخرى حمتملة، ومتيز بني الدول اليت ميكن أن تكون ملزمة، مبوجب القـانون الـدويل،                

ويعكس هذا التمييـز، يف جمـال   .  االلتزامايقع عليها هذ وتلك الدول اليت الباستقبال األجنيب  
طرد األجانب، املبدأ املسلم به الذي تكون مبوجبه الدولة غري ملزمـة باسـتقبال أجانـب يف                 

. يف احلاالت اليت تفرض فيها قاعدة من قواعد القانون الدويل هذا االلتزام عليهـا              إقليمها، إال 
يترتب عليه بالضرورة ترتيب لألولويات يف حتديـد دولـة         إن كان أساسياً، ال   وهذا التمييز، و  

وبعبارة أخرى، فإن حتديد دولة اجلنسية مع افتراض عدم وجود عائق           : مقصد األجنيب املطرود  
مينع مطلقاً إمكانية طرد األجنيب إىل دولـة أخـرى           قانوين مينع طرد األجنيب إىل تلك الدولة ال       

. إىل أي دولة أخرى توافق علـى اسـتقباله         باله مبوجب القانون الدويل أو    تكون ملزمة باستق  
وينبغي للدولة الطاردة يف هذا الشأن، مع احتفاظها حبرية التصرف، أن تضع يف حسباهنا، قدر               

  .)١٣٨(اإلمكان، التفضيالت اليت يعرب عنها األجنيب املطرود عند حتديد دولة املقصد

__________ 

 االتفاقية املتعلقة بوضع األجانب يف أراضي األطراف املتعاقدة، اليت اعتمـدها املـؤمتر              :انظر بصورة خاصة   )١٣٧(
 League of Nations, Treaty .١٩٢٨فربايـر  / شباط٢٠الدويل األمريكي السادس، واملوقعة يف هافانا يف 

Series, vol. CXXXII, 1932–1933, No. 3045, p. 306 . ن الدول ملزمة  على أ٦ من املادة ٢وتنص الفقرة
 Institute of International انظـر أيـضاً   .باستقبال مواطنيها املطرودين من اخلارج واملتجهني إىل أراضيها

Law, Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des étrangers, Geneva session, 9 

September 1892, Annuaire de l’Institut de droit international, vol. XII, 1892–1894, art. 2: "In 

principle, a State must not prohibit access into or a stay in its territory either to its subjects or to 

those who, after having lost their nationality in said State, have acquired no other nationality ."
 . الالجئني من اتفاقية٣٢ من املادة ٣ضاً الفقرة انظر أي

 من االتفاقية الدولة حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد          ٢٢ من املادة    ٧انظر بصورة خاصة الفقرة      )١٣٨(
دون املـساس  : "وفيما يلي نصها) United Nations, Treaty Series, vol. 2220, No. 39481, p. 3(أسرهم 

رد، جيوز للعامل املهاجر أو ألي فرد من أفراد أسرته خيضع هلذا القرار أن يسعى للـدخول                 بتنفيذ قرار بالط  
جـئني  الال من االتفاقية اخلاصة بوضع      ٣٢ من املادة    ٣انظر أيضاً الفقرة    ". إىل دولة أخرى غري دولة منشئه     

 ).United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545، ١٩٥١يوليه / متوز٢٨جنيف، (
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تغطيـة  "  ملزمة باستقباله مبوجب القانون الـدويل      أي دولة أخرى  "ويقصد بصيغة     )٢(
احلاالت اليت تكون فيها دولة أخرى غري دولة جنسية األجنيب املطرود ملزمة باستقبال هـذا               
الشخص مبوجب قاعدة من قواعد القانون الدويل، سواء أكانت قاعدة تعاهدية ملزمة لتلك             

وينبغي اإلشارة يف هذا الـسياق إىل       . )١٣٩(قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف      الدولة أم 
 من ١٢ من املادة ٤ املوقف الذي أعربت عنه اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان فيما يتعلق بالفقرة      

  :العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
فمعىن التعبري األول . ‘بلد جنسيته‘أوسع يف معناه من تعبري     ‘ بلده‘إن تعبري   "  

املكتـسبة    اجلنسية مبعناها الضيق، أي اجلنسية املمنوحة عند امليالد أو     يقتصر على  ال
ميكن اعتباره، حبكم روابطـه   بعد ذلك؛ وهو ينطبق على األقل على كل شخص ال      

حبكم استحقاقاته يف مواجهة بلد، جمرد أجـنيب يف هـذا    اخلاصة ببلد من البلدان أو 
اطين بلد سحبت منهم اجلنـسية      ويسري هذا على سبيل املثال على حالة مو       . البلد

استيعابه  باملخالفة للقانون الدويل وحالة األشخاص الذين مت إدماج بلد جنسيتهم أو          
 مـن   ٤وميكن تفسري نـص الفقـرة       . يف كيان وطين آخر حرموا من اجلنسية فيه       

 أيضاً تفسرياً أوسع حبيث يشمل فئات أخرى من األشخاص املقيمني منذ            ١٢ املادة
احلصر، األشـخاص عـدميو اجلنـسية        مبن فيهم على سبيل املثال ال     فترة طويلة،   

أن هناك عوامل أخرى     ومبا. احملرومون تعسفاً من حق اكتساب جنسية بلد إقامتهم       
ميكن أن تؤدي يف حاالت معينة إىل وجود روابط وثيقة ودائمة بني فرد من األفراد               

ات عن حقـوق املقـيمني    وبلد، ينبغي أن تقدم الدول األطراف يف تقاريرها معلوم        
  .)١٤٠("إقامة دائمة يف العودة إىل بلد إقامتهم

، باعترافها بإمكانية تعبري األجنيب اخلاضع للطرد عن تفـضيله          ١وهكذا فإن الفقرة      
لدولة مقصد، تسمح له بأن ُيعِلم بالدولة اليت تكون روابطه هبا أوثق، مثل دولـة اإلقامـة                 

__________ 

 Robert Jennings and A. Watts, in Oppenheim’s أمثلة تتعلـق بـاالفتراض األول انظـر    علىلالطالع  )١٣٩(

International Law, 9th ed., pp. 898–899 )  حيث ُيشار حتديداً إىل املعاهدة املُنشئة للجماعة االقتـصادية
نلندا والنرويج والسويد من االلتزام     ؛ والربوتوكول الذي يعفي مواطين الدامنرك وف      ١٩٥٧األوروبية يف عام    

حبمل جواز سفر أو تصريح إقامة للبقاء يف بلد من بلدان الشمال غري بلداهنم، وهو الربوتوكـول املوقـع                   
وقد انضمت آيسلندا إىل هذا ) (United Nations Treaty Series, vol. 199, p. 29 (١٩٥٤مايو / أيار٢٢ يف

 بني الدامنرك وفنلندا والنرويج والسويد بـشأن      ١٩٥٧اق املُربم يف عام     ؛ واالتف )١٩٥٥الربوتوكول يف عام    
 ,United Nations Treaty Series(إلغاء التحقق من جوازات السفر على احلدود الفاصلة بني بلدان الشمال 

vol. 322, p. 245()  حق ، بصيغته املعدَّلة مبوجب ُمل)١٩٦٦أصبحت آيسلندا طرفاً يف هذا االتفاق يف عام
؛ واالتفاقية املُربمة بني بلجيكا ولكسمربغ وهولندا بشأن نقـل  (RG, 84 (1980), p. 376) ١٩٧٩يف عام 

 United Nations, Treaty (١٩٦٠التحقق من شخصية األفراد إىل احلدود اخلارجية إلقلـيم البنيلـوكس،   

Series, vol. 374, p. 3.(( 
 تشرين  ١٨، الذي اعُتمد يف     )١٢املادة  (، حرية التنقل    ٢٧م رقم   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العا      )١٤٠(

 .٢٠، الفقرة ١٩٩٩أكتوبر /األول
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روابط أخرى   الدولة اليت توجد لديه فيها روابط أُسرية أو        ا أو الدولة اليت ُوِلَد هب    األخرية، أو 
 الدولة ٢٢ من مشروع املادة ١ومتنح الفقرة . الدولة اليت يكون له فيها روابط مالية خاصة أو

الطاردة حق تقييم هذه العوامل املختلفة ألغراض احلفاظ على مصاحلها وعلى مصاحل األجنيب             
  .اخلاضع للطرد

يتسن فيها حتديد دولة اجلنسية       باحلالة اليت مل   ٢٢ من مشروع املادة     ٢فقرة  وتتعلق ال   )٣(
وتشري الفقرة إىل أنـه     . أي دولة أخرى ملزمة باستقبال األجنيب مبوجب القانون الدويل         وال

اإلقامة فيها أو،    جيوز يف هذه احلالة طرد األجنيب إىل أي دولة يكون له حق الدخول إليها أو              
وينبغي فهم العبارة . الً للتطبيق، إىل الدولة اليت دخل منها إىل الدولة الطاردة       إذا كان ذلك قاب   

على أهنا تشري يف املقام األول إىل دولة        ") الدولة اليت دخل منها إىل الدولة الطاردة      ("األخرية  
الركوب، وإن كانت الصيغة املستخدمة صيغة عريضة تسمح أيضاً بتغطية احلـاالت الـيت              

  .جنيب إىل إقليم الدولة الطاردة بطرق أخرى غري النقل اجلوييدخل فيها األ
والتفاقات السماح بالدخول من جديد أمهية مؤكدة يف حتديد دولة مقصد األجنيب              )٤(

وهذه االتفاقات تندرج يف اإلطار األوسع للتعاون الدويل الذي متارس فيه الدولـة             . املطرود
ميكن أن ختضع قط للتوحيد املعياري عن طريق     ينة ال سيادهتا يف التصرف وفقاً العتبارات متبا     

وجيب أن يتم تنفيذ هذه االتفاقات وفقاً لقواعد القانون الدويل ذات الصلة، وخباصة             . التدوين
  . القواعد املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان لألجنيب اخلاضع للطرد

، جيب أن يـتم     ٢٢ة  وحتديد دولة مقصد األجنيب اخلاضع للطرد، وفقاً ملشروع املاد          )٥(
) حظر الـرد   (٦من مشروع املادة    ) ب(مع احترام االلتزامات املشار إليها يف الفقرة الفرعية         

، اللذين حيظران طرد األجنيب إىل دولة تكون حياتـه فيهـا            ٢٤ و ٢٣مشروعي املادتني    ويف
لـة  لغريه مـن ضـروب املعام      إىل دولة قد يتعرض فيها هذا األجنيب للتعذيب أو         مهددة أو 

  .املهينة الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو أو

    ٢٣املادة 
  االلتزام بعدم طرد أجنيب إىل دولة تكون حياته فيها معرضة للخطر

ـ  افيه حياته   كوندولة ت  إىل   أجنيبال جيوز طرد      -١   خطـر   لل ة معرض
 مـن   غريه الرأي السياسي أو   الدين أو  اللغة أو  اجلنس أو  اللون أو  العرق أو بسبب  

 وضـع   أي النسب أو  الثروة أو  االجتماعي أو   أو اإلثين  أو األصل القومي  ، أو آلراءا
  .لغري ذلك من األسباب اليت حيظرها القانون الدويل آخر، أو
 إىل أجنبيـاً عقوبة اإلعدام أن تطـرد    تطبق   ال جيوز للدولة اليت ال      -٢  

أن ُيحكم عليـه    يوجد فيها خطر حقيقي ب     ُحكم عليه فيها بعقوبة اإلعدام أو     دولة  
تنفذ   لنتوقع عليه أو حتصل مسبقاً على تأكيد بأن عقوبة اإلعدام لن مل باإلعدام، ما

  .يف حال توقيعها
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  تعليقال    
احلالة يف دولة   فيما خيص   لطرد  ل اخلاضع حبماية حياة األجنيب     ٢٣يتعلق مشروع املادة      )١(

 دولة تكون حياته فيهـا معرضـة   إىل" وينص يف فقرته األوىل على حظر طرد األجنيب       .املقصد
. ، اليت تكرس االلتزام بعدم التمييز     ١٤ألحد األسباب الوارد ذكرها يف مشروع املادة        " للخطر
، واليت حتدد نطـاق منـع       "تكون حياته فيها معرضة للخطر    "الصيغة اليت تشري إىل دولة      ومتاثل  

 / متـوز  ٢٨ املؤرخـة     الجئني من االتفاقية اخلاصة بوضع ال     ٣٣املادة  مضمون  الطرد املذكور،   
، دون أن متد مع ذلك نطاق حظر   اليت تنص على منع اإلعادة القسرية     وهي املادة   ،  ١٩٥١ يوليه

  .رد الجئ إىل دولة تكون فيها حريته مهددة حبيث يشمل مجيع األجانب طرد أو
 ٢٣ادة   واملستنسخة يف مشروع امل    ١٤وأسباب التمييز احملظورة املبينة يف مشروع املادة          )٢(

 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة    ٢ من املادة  ١هي األسباب الواردة يف الفقرة      
تكون قائمة األسباب التمييزية املبينة     ألن  يوجد سبب وجيه      ال ،هذا الصدد  ويف. والسياسية

قائمـة  و. ١٤  أضيق نطاقاً من تلك اليت ينص عليها مـشروع املـادة  ٢٣يف مشروع املادة   
  ضـيقة أكثـر  ، على وجه اخلـصوص،    ١٩٥١  عام  من اتفاقية  ٣٣ب املبينة يف املادة     األسبا
تعريـف  ينطبق علـيهم    الة األفراد الذين     فيه حب  يتعلق األمر   ال الذيجيب يف هذا السياق      مما
 .عدد كبري مـن احلـاالت املمكنـة         عام ويف  األجانب بوجه بفحسب، بل أيضاً    " الالجئ"

لى أساس امليول اجلنسية، هناك اجتاه هبذا املعـىن يف املمارسـة            يتعلق حبظر أي متييز ع     وفيما
  .)١٤١(حيظى باعتراف عاملي األحكام القضائية، لكن هذا احلظر ال الدولية ويف

احلالة اخلاصة اليت تكون فيها حياة األجنيب       ب ٢٣ من مشروع املادة     ٢الفقرة  تتعلق  و  )٣(
 احلـصول   يتم مل  ما تنفيذها،  أو ة اإلعدام عقوببتوقيع  لطرد مهددة يف دولة املقصد      ل اخلاضع

وأكدت اللجنـة   . ُتنفذ يف حال توقيعها     أو لن  توقع  لن على ضمان مسبق بأن هذه العقوبة     
أن دولة ألغت عقوبة اإلعدام     ل جيوز  ال  من العهد،  ٦أنه مبوجب املادة    املعنية حبقوق اإلنسان    

 باإلعـدام، دون احلـصول علـى   إىل دولة أخرى يكون حمكوماً عليه فيها   ما اًطرد شخص ت
ضمن هذه القيود حتديداً،    أن نعترب،   جاز لنا   وإذا  . )١٤٢(ضمانات تتعلق بعدم تنفيذ هذا احلكم     

__________ 

 . أعاله١٤من التعليق على مشروع املادة ) ٤(انظر الفقرة  )١٤١(
 ،جدج ضـد كنـدا    ،  ٨٢٩/١٩٩٨رقم  البالغ  انظر، بشأن هذا املوضوع، اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،          )١٤٢(

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنـة واخلمـسون،          ،٢٠٠٣غسطس  أ/ آب ٥ يف   اآلراء املعتمدة 
هلذه األسباب، تعترب اللجنـة أن       ":٦-١٠، الفقرة   ٩٤ اجمللد الثاين، الصفحة     ،(A/58/40) ٤٠امللحق رقم   

كندا بوصفها دولة طرفاً ألغت عقوبة اإلعدام، وبصرف النظر عـن عـدم تـصديقها حـىت اآلن علـى            
 االختياري الثاين الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، قد انتهكت حق صاحب الـبالغ يف احليـاة                 الربوتوكول

، وذلك بترحيله إىل الواليات املتحدة األمريكية حيث يواجه عقوبة          ٦ من املادة    ١املنصوص عليه يف الفقرة     
سها عقوبة اإلعدام علـى     أن كندا مل تفرض بنف    بوتقر اللجنة   . اإلعدام، دون التأكد من عدم تنفيذها عليه      

صاحب البالغ، لكنها بقيامها بترحيله إىل بلد يواجه فيه عقوبة اإلعدام تعترب مبثابة احللقـة اجلوهريـة يف                  
  ."ممكناًاً التسلسل السبيب اليت جتعل إعدامه أمر
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 القـانون فمن الصعب أن نؤكد أن      ،   القانون الدويل   بات ميثل توجهاً ثابتاً يف     أن هذا احلظر  
  .إىل أبعد من ذلك يف هذا اجملاليذهب  الدويل

ر التدرجيي مـن    يالتطويف إطار    تدخل   ٢٣ من مشروع املادة     ٢ة   فإن الفقر  ،لذلك  )٤(
 توجد فيهـا    ال الدول اليت ال يشمل   أوالً، ألن احلظر املنصوص عليه يف هذه املادة         . ناحيتني

 يف  تطبقهـا   ال الـيت ، بل أيضاً الـدول      اليت ألغت عقوبة اإلعدام فحسب      أو عقوبة اإلعدام 
تطبـق    ال دولـة ("نص عليها؛ وهذا هو مفهوم عبارة       زالت ت   ما ، رغم أن قوانينها   املمارسة

ثانياً، ألن نطاق احلماية ُوّسع ليشمل يف الوقت نفسه احلالة اليت تكون            ...").  عقوبة اإلعدام 
  . فعالً قائماًتوقيعهافعالً واحلالة اليت يكون فيها خطر وقعت فيها عقوبة اإلعدام قد 

    ٢٤املادة 
لغريه من ضروب    دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو     االلتزام بعدم طرد أجنيب إىل      

  املهينة الالإنسانية أو العقوبة القاسية أو املعاملة أو
ال جيوز لدولة أن تطرد أجنبياً إىل دولة عند وجود أسباب قوية لالعتقـاد                

العقوبـة   لغريه من ضروب املعاملة أو     بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب أو      
  .املهينة نسانية أوالالإ القاسية أو

  التعليق    
 ، اليت تلزم الدولة الطاردة بعدم طرد األجنيب إىل دولة عند          ٢٤مشروع املادة   صيغة    )١(

ضروب  منلغريه    أو ه فيها خطر التعرض للتعذيب    ـوجود أسباب قوية لالعتقاد بأنه سيواج     
 من اتفاقية   ٣املادة  صيغة  من  مستلهمة  املهينة،    أو الالإنسانية  أو اسيةـالعقوبة الق   أو املعاملة

 املهينة  أو الالإنسانية  أو ةـوبة القاسي ـالعق  أو ةـمناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعامل     
 حتصر االلتزام بعـدم الطـرد يف        ١٩٨٤  عام  من اتفاقية  ٣غري أن املادة    . )١٤٣ (١٩٨٤ لعام

  يها سبب قوي لالعتقاد    ميتد هذا االلتزام إىل احلاالت اليت يوجد ف         ال ومن مث . أعمال التعذيب 
  

__________ 

)١٤٣( Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 

New York, 10 December 1984, United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841, p. 85. 
 : من هذه االتفاقية٣يلي نص املادة  وفيما

أو أن تـسلمه إىل     ) "أن ترده "(ال جيوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده                 -١"  
   .دعو إىل االعتقاد بأنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيبدولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية ت

 السلطات املختصة لتحديد ما إذا كانت هذه األسباب متوافرة، مجيع االعتبـارات             يتراع   -٢  
ة ـذات الصلة، مبا يف ذلك، يف حالة االنطباق، وجود منط ثابت من االنتـهاكات الفادحـة أو الـصارخ     

 ."ولة املعنيةاجلماعية حلقوق اإلنسان يف الد أو
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. )١٤٤(مهينـة   أوإنـسانية   ال أو ملعاملة قاسية   أو بأن األجنيب اخلاضع للطرد سيتعرض لعقوبة     
أن االلتـزام     يوسَّع نطاق احلماية اليت يوفرها نص االتفاقية هذا مبا         ٢٤أن مشروع املادة     غري

بل أيضاً غريه مـن     يشمل التعذيب فحسب،     بعدم الطرد املنصوص عليه يف مشروع املادة ال       
وتوسيع نطاق احلظر هذا مطبـق      . املهينة الالإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   املعاملة أو  ضروب

فعلى املستوى العاملي، يتبني مـن التعليـق        . بعض الُنظم اإلقليمية   على املستوى العاملي ويف   
األطراف أال تعرض   جيب على الدول    " الصادر عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أنه         ٢٠ العام

املهينة لدى إعادهتم إىل     الالإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   املعاملة أو  األفراد خلطر التعذيب أو   
اإلنسان يف  وذكرت اللجنة املعنية حبقوق     . )١٤٥("الرد الطرد أو  بلد آخر عن طريق التسليم أو     

، باملبدأ  ٢٠٠٨ يوليه/متوز ٣١يف   Maksudov et al v. Kirghizstanآرائها الصادرة بشأن قضية     
ميكن املوازنة بني هذا املبدأ وبـني         وأضافت قائلةً إنه ال    ٢٠املنصوص عليه يف التعليق العام      

املـشتبه   بطبيعة السلوك اإلجرامي املتهم به الشخص أو       االعتبارات املتعلقة باألمن القومي أو    
مييز العنـصري يف االجتـاه      وتسري توصية صادرة عن جلنة القضاء على الت       . )١٤٦(قيامه به  يف

وعلى الصعيد اإلقليمي، أكدت األحكام القضائية للمحكمة األوروبية حلقـوق          . )١٤٧(نفسه
غـري   أو من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان هذا النهج الـشامل           ٣اإلنسان بشأن املادة    

  نـسانية  الالإ التمييزي جتاه التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو             
  

__________ 

 ١٥،  ٤٩/١٩٩٦، جلنة مناهضة التعذيب، البالغ رقـم        وآخرون ضد كندا  . ف. س: انظر بصورة خاصة   ) ١٤٤(
، جلنـة مناهـضة     ضد كنـدا  . س. وب؛  CAT/C/26/D/49/1996، وثيقة األمم املتحدة     ٢٠٠١مايو  /أيار

حـدة  ، وثيقـة األمـم املت     ٢٠٠١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٤،  ١٦٦/٢٠٠٠التعذيب، البالغ رقم    
CAT/C/27/D/166/2000  ١٨،  ٢٢٨/٢٠٠٣، جلنة مناهضة التعذيب، البالغ رقـم        ضد السويد . م. وت؛ 

 ,Manfred Nowak:؛ انظر أيضاCAT/C/31/D/228/2003ً، وثيقة األمم املتحدة ٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين

Elizabeth McArthur (eds.), The United Nations Convention Against Torture : A Commentary, New 

York, O.U.P., 2008, pp. 165-166.  
جمموعة التعليقات العامـة والتوصـيات      ،  ١٩٩٢اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، الدورة الرابعة واألربعون،         )١٤٥(

، التعليـق   HRI/GEN/1/Rev.6 وثيقة األمم املتحـدة      العامة املعتمدة من هيئات معاهدات حقوق اإلنسان،      
  .٩، الفقرة ٢٠ العام

)١٤٦( Maksudov et al. v. Kyrgyzstan, Human Rights Committee, Communications Nos. 1461/2006, 

1462/2006, 1476/2006 and 1477/2006, 31 July 2006, U.N. Doc. CCPR/C/93/D/1461, 1462, 1476 

and 1477/2006, para. 12.4.  
إىل الدول األطراف يف االتفاقية الدولية للقضاء على        انظر توصية جلنة القضاء على التمييز العنصري املوجهة          )١٤٧(

 United Nations, Treaty، ١٩٦٥ديـسمرب  / كانون األول٢١نيويورك، (مجيع أشكال التمييز العنصري 

Series, vol. 660, No. 9464, p. 212("    احلرص على عدم طرد غري املواطنني أو إعادهتم إىل بلـد أو إقلـيم
ض النتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، وخباصة التعذيب ولضروب من العقوبة أو           يواجهون فيه خطر التعر   

التمييز جتاه غري املواطنني، الدورة الرابعة      : ٣٠التوصية العامة رقم    (؛  "املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     
  .)٢٧ة ، الفقرCERD/C/64/Misc.11/Rev.3، ٢٠٠٤مارس / آذار١٢ -فرباير / شباط٢٣والستون، 
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 Loriوتبنت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان موقفاً مماثالً يف قـضية  . )١٤٨(املهينة أو

Berenson-Mejía v. Peruحيث ذكرت ما يلي ، :  
املهينـة   الالإنسانية أو  املعاملة القاسية أو    أو إن التعذيب وضروب العقوبة   "  

وحظر التعـذيب وضـروب     . سانحمظورة متاماً مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلن      
العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة حظر مطلق وال خيضع السـتثناء،              
حىت يف ظل أحلك الظروف، مثل احلرب أو التهديد باحلرب، أو مكافحة اإلرهاب             
وأي جرائم أخرى، أو األحكام العرفية أو حالة الطـوارئ، أو االضـطرابات أو               

هلية، أو وقف العمل بالضمانات الدسـتورية، أو عـدم االسـتقرار            الصراعات األ 
  .)١٤٩("السياسي الداخلي أو غري ذلك من حاالت الطوارئ أو الكوارث العامة

، ٢٤مشروع املـادة    باملعىن املقصود يف    " أسباب قوية "وفيما يتعلق بتحديد وجود       )٢(
ناهضة التعذيب وغريه من ضروب      من اتفاقية م   ٣ من املادة    ٢اإلشارة إىل نص الفقرة     ينبغي  
تقضي بـأن  اليت وهي الفقرة ، ١٩٨٤  لعاماملهينة  أوالالإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو املعاملة

يف ذلك، يف حالة      مبا مجيع االعتبارات ذات الصلة،   ... "يف االعتبار   تأخذ السلطات املختصة    
اجلماعية حلقوق اإلنسان     أو رخةالصا  أو االنطباق، وجود منط ثابت من االنتهاكات الفادحة      

 باالتفاقية، هذه األحكام    وقد فسرت جلنة مناهضة التعذيب، املنشأة عمالً      ". يف الدولة املعنية  
أن طرد األجانب إىل     فيها   يادعنظرت يف عدد من البالغات اليت       العديد من املرات عندما     يف  

  .  )١٥٠(٣ دولة معّينة خمالف للمادة
__________ 

 Chahal v. United Kingdom, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 15اخلـصوص  وجه انظر على  )١٤٨(

November 1996, Application No. 22414/93, paras. 72–107 . يلـي  ، تؤكد احملكمة ما٨٠ويف الفقرة :
  .الدرجة على حاالت الطـرد     هو حظر مطلق ينطبق بنفس       ٣حظر إساءة املعاملة املنصوص عليه يف املادة        

 يتمثـل يف إخـضاعه    حقيقياً ما سيواجه خطراً   فكلما وجدت أسباب وجيهة لالعتقاد بأن شخصاً       ومن مث  
 إذا ُنقل إىل دولة أخرى، تتحمل الدولة املتعاقدة مسؤولية محايته من تلك املعاملـة يف                ٣ملعاملة تنايف املادة    

، حىت إن كانت     جوهرياً  أن تشكل أنشطة الشخص املعين اعتباراً      ويف هذه الظروف، ال ميكن       .حالة الطرد 
  هي محاية أوسع نطاقـاً     ٣فإن احلماية اليت متنحها املادة      ومن مث      .تلك األنشطة غري مرغوب فيها أو خطرية      

  . … ١٩٥١لعام   من اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بوضع الالجئني٣٣ و٣٢مما متنحه املادتان 
)١٤٩( Lori Berenson-Mejía v. Peru, Inter-American Court of Human Rights, judgment of 25 November 

2004, Series C, No. 119, para. 100 (footnote omitted).  
، ١٣/١٩٩٣، جلنة مناهضة التعذيب، البالغ رقـم        موتومبو ضد سويسرا  : انظر بصورة خاصة القضايا التالية     ) ١٥٠(

، جلنـة مناهـضة   وخان ضد كنـدا  ؛CAT/C/12/D/13/1993مم املتحدة   ، وثيقة األ  ١٩٩٤أبريل  / نيسان ٢٧
 ؛A/50/44، وثيقـة األمـم املتحـدة        ١٩٩٤نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٥،  ١٥/١٩٩٤التعذيب، البالغ رقم    

، وثيقة األمـم    ١٩٩٦مايو  / أيار ٨،  ٤١/١٩٩٦، جلنة مناهضة التعذيب، البالغ رقم       كيسوكي ضد السويد  و
 ١٥، ٤٣/١٩٩٦جلنة مناهضة التعذيب، الـبالغ رقـم   ،  وتاال ضد السويد  ؛  CAT/C/16/D/41/1996املتحدة  

، جلنة مناهـضة    باييز ضد السويد  و؛  CAT/C/17/D/43/1996، وثيقة األمم املتحدة     ١٩٩٦نوفمرب  /تشرين الثاين 
؛ CAT/C/18/D/39/1996، وثيقة األمم املتحـدة      ١٩٩٧ أبريل/ نيسان ٢٨،  ٣٩/١٩٩٦التعذيب، البالغ رقم    

 املتحـدة   ، وثيقة األمم  ١٩٩٧مايو  /أيار ٩،  ٣٤/١٩٩٥مناهضة التعذيب، البالغ رقم     ، جلنة   سويسراميي ضد   آو
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 يف تعليقهـا  ٣فيما يتعلق باملـادة  ئ توجيهية  مبادضة التعذيب   واعتمدت جلنة مناه    )٣(
إىل العناصر اليت ميكن أخذها يف االعتبار       املبادئ التوجيهية   وتشري هذه   . )١٥١(١ ام رقم ـالع

  :٣إذا كان طرد األجنيب إىل دولة معينة متوافقاً مع املادة   مالتحديد
  :كون شاملةت  الاملعلومات التالية هلا أمهية، رغم أهنا قد"  
هل يوجد، بشأن الدولة املعنية، دليل على وجود منط ثابت مـن              )أ(   

، ٣انظـر املـادة     (اجلماعية حلقوق اإلنـسان       أو الصارخة  أو االنتهاكات الفادحة 
  ؟)٢ الفقرة

أسيئت معاملته مـن قبـل        أو هل ُعذب مقدم البالغ فيما مضى       )ب(  
 بتحريض من هذا املوظف و أأي شخص آخر يتصرف بصفة رمسية  أوموظف رمسي 

رضاه؟ وإذا كان األمر كذلك، هل حدث هذا التعذيب يف املاضـي              أو مبوافقته أو
   القريب؟
أدلة أخرى من مـصادر مـستقلة تؤيـد           أو هل توجد أدلة طبية     )ج(  

سوء املعاملة يف املاضي؟ وهل ترك        أو ادعاءات صاحب البالغ بأنه تعرض للتعذيب     
  هذا التعذيب آثاراً؟

__________ 

CAT/C/18/D/34/1995  ٣،  ٨٩/١٩٩٧، جلنة مناهـضة التعـذيب، الـبالغ رقـم           ضد السويد . ف. وأ؛ 
مناهـضة  ، جلنـة    أياس ضد الـسويد   و؛  CAT/C/20/D/89/1997، وثيقة األمم املتحدة     ١٩٩٧سبتمرب  /أيلول

، وثيقـة األمـم املتحـدة       ١٩٩٨نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    ١٢،  ٩٧/١٩٩٧التعذيب، الـبالغ رقـم      
CAT/C/21/D/97/1997  تـشرين   ١٦،  ٨٨/١٩٩٧، جلنة مناهضة التعذيب، البالغ رقم        السويد  ضد قربانو؛

مناهـضة  ، جلنـة    هيدين ضد الـسويد   و؛  CAT/C/21/D/88/1997، وثيقة األمم املتحدة     ١٩٩٨نوفمرب  /الثاين
، وثيقـة األمـم املتحـدة       ١٩٩٨نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    ٢٠،  ١٠١/١٩٩٧التعذيب، البالغ رقـم     
CAT/C/21/D/101/1997  ١٤،  ١٢٠/١٩٩٨، جلنة مناهضة التعـذيب، الـبالغ رقـم          ملي ضد أستراليا  وإ؛ 

ة ، جلنـة مناهـض    ضـد الـسويد   . س. وأ؛  CAT/C/22/D/120/1998وثيقة األمم املتحدة     ،١٩٩٩مايو  /أيار
، وثيقـة األمـم املتحـدة       ١٩٩٩نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    ٦،  ١٤٩/١٩٩٩ التعذيب، الـبالغ رقـم    
CAT/C/25/D/149/1999  تـشرين   ٩،  ٦٣/١٩٩٧، جلنة مناهضة التعذيب، البالغ رقـم        ضد فرنسا  أراناو؛

، جلنـة مناهـضة     الـسويد وقروي ضد   ؛  CAT/C/23/D/63/1997، وثيقة األمم املتحدة     ١٩٩٩نوفمرب  /الثاين
، كنداريوس ضد   و؛  A/57/44، وثيقة األمم املتحدة     ٢٠٠٢مايو  /أيار ٨،  ١٨٥/٢٠٠١التعذيب، البالغ رقم    

، وثيقة األمـم املتحـدة   ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول ١٧، ١٣٣/١٩٩٩رقم   مناهضة التعذيب، البالغ   جلنة
CAT/C/33/D/133/1999  ٢٧،  ٢٢٦/٢٠٠٣، جلنة مناهضة التعذيب، الـبالغ رقـم         ضد السويد . أ. وت؛ 

، جلنـة مناهـضة   عجيزة ضـد الـسويد  و؛ CAT/C/34/D/226/2003، وثيقة األمم املتحدة  ٢٠٠٥مايو  /أيار
؛ CAT/C/34/D/233/2003، وثيقة األمم املتحـدة      ٢٠٠٥مايو  /أيار ٢٤،  ٢٣٣/٢٠٠٣التعذيب، البالغ رقم    

، وثيقـة األمـم     ٢٠٠٥يو  ما/أيار ٢٤ ،١٩٥/٢٠٠٢، جلنة مناهضة التعذيب، البالغ رقم       برادا ضد فرنسا  و
 ٥،  ٢٥٨/٢٠٠٤، جلنة مناهضة التعذيب، البالغ رقـم        دادار ضد كندا  و؛  CAT/C/34/D/195/2002املتحدة  

  .CAT/C/35/D/258/2004، وثيقة األمم املتحدة ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول
قية مناهضة التعـذيب،   من اتفا٢٢ يف سياق املادة    ٣املادة  تطبيق  بشأن  التعليق العام    ،جلنة مناهضة التعذيب   )١٥١(

  .١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٢١املعتمد يف )) ١(التعليق العام رقم (
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؟ وهل تغـريت    أعاله) أ(هل تغريت احلالة املشار إليها يف الفقرة          )د(  
  احلالة الداخلية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان؟

 يف  هـا خارج  أو هل شارك صاحب البالغ داخل الدولة املعنيـة         )ه(  
ُسلّم   أو أعيد قسراً   أو أنشطة سياسية تعرضه خلطر التعذيب بصورة خاصة إذا طرد        

  إىل الدولة املعنية؟
   على مصداقية صاحب البالغ؟أدلةهل هناك   )و(  
يدعيه صاحب البالغ على مفارقات وقائعية؟ وإن         ما هل ينطوي   )ز(  

  )١٥٢(" كان األمر كذلك، هل تؤثر هذه املفارقات على القضية من حيث املوضوع؟
 اليت تدعو إىل االعتقاد بأن صـاحب        األسباب القوية أشارت اللجنة أيضاً إىل أن       و  
ميكـن أن     ال الشك لكنها   أو طر التعذيب تستلزم أكثر من جمرد االفتراض       خل ضمعّرالبالغ  

وتتعلق عناصر أخرى قدمت جلنة      .)١٥٣(تصل إىل درجة االحتمال الراجح لوجود ذلك اخلطر       
 ؛)١٥٤( للتعـذيب  يخطر تعـرض شخـص    مناهضة التعذيب إيضاحات هامة بشأهنا بوجود       

؛ )١٥٦(ومسألة الطرد الالحق إىل دولة ثالثة      ؛)١٥٥( يف هذا السياق   خطر حمدق ومتوقع  وجود  و
  .)١٥٧(الطابع املطلق الذي يتسم به احلظروكذلك 

__________ 

  .٨املرجع نفسه، الفقرة  )١٥٢(
 بتقدير ما إذا كانـت      إذا وضع يف االعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً         : "٦املرجع نفسه، الفقرة     )١٥٣(

 خلطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو ُسلِّم، جيب أن           هناك أسباب جوهرية لالعتقاد بأن مقدم البالغ سيتعرض       
غري أنه ال يتحتم أن يكون هذا اخلطـر            .يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز جمرد االفتراض أو الشك         

  ."  الختبار مدى احتمال وقوعهموافقاً
وجيه لالعتقاد بـأن   يقتصر على احلاالت اليت يوجد فيها سبب ٣إن تطبيق املادة     ": ١املرجع نفسه، الفقرة     )١٥٤(

جلنة مناهضة  : انظر أيضاً   ." من االتفاقية  ١مقدم البالغ سيتعرض خلطر التعذيب على النحو احملدد يف املادة           
، ١٩٩٤أبريـل   / نيسان ٢٧اآلراء املعتمدة يف     ،موتومبو ضد سويسرا   ،١٣/١٩٩٣البالغ رقم   التعذيب،  

، ٥٦، الـصفحـة    (A/49/44) ٤٤ألربعون، امللحق رقم    الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة وا      
  .٣-٩الفقرة 

تـشرين   ١٢،  ٩٦/١٩٩٧، جلنة مناهضة التعذيب، البالغ رقـم        ضد هولندا . د. أ على سبيل املثال     انظر )١٥٥(
، جلنـة مناهـضة     فنلنداضد  . س. أ و ؛CAT/C/23/D/96/1997 ، وثيقة األمم املتحدة   ١٩٩٩نوفمرب  /الثاين

  .CAT/C/30/D/197/2002، وثيقة األمم املتحدة ١٩٧/٢٠٠٢التعذيب، البالغ رقم 
: ٢ التعذيب، الفقرة    مناهضةالصادر عن جلنة    املشار إليه سابقاً،     ،١نظر، يف هذا الصدد، التعليق العام رقم        ا )١٥٦(

 تشري إىل الدولة اليت يطرد إليها الشخص املعين، أو       ٣الواردة يف املادة     "دولة أخرى "وترى اللجنة أن عبارة     "
  ."يعاد أو يسلم إليها، وكذلك أي دولة يطرد إليها مقدم البالغ فيما بعد، أو يعاد، أو يسلم إليها

 ٢٨،  ٣٩/١٩٩٦، جلنـة مناهـضة التعـذيب، الـبالغ رقـم             السويد ضد سباييانظر على سبيل املثال      )١٥٧(
ـ    كنـدا ضد  دادار   و CAT/C/18/D/39/1996، وثيقة األمم املتحدة     ١٩٩٧أبريل  /نيسان ضة ، جلنـة مناه

 ، وثيقـة األمـم املتحـدة      ٢٠٠٥يـسمرب   د/كـانون األول   ٥،  ٢٥٨/٢٠٠٤التعذيب، البالغ رقـم     
CAT/C/35/D/258/2004.  
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، فضلت اللجنة عدم التطرق يف      )١٥٨(١٧مشروع املادة   فيما خيص   وكما هو احلال      )٤(
ضروب املعاملة    أو  للحاالت اليت يكون فيها خطر التعرض للتعذيب       ٢٤نص مشروع املادة    

جمموعـات أشـخاص      أو املهينة صادراً عن أشـخاص      أو الالإنسانية  أو القاسيةأو العقوبة   
اإلشارة إىل أن جلنة مناهضة التعـذيب  ينبغي  هذا الصدد،     ويف .الشخصيةيتصرفون بصفتهم   

  :، عن الرأي التايل بشأن هذه املسألة١أعربت، يف تعليقها العام رقم 
، ٣ من املادة    ٢ الفقرة    من االتفاقية، فإن املعيار املذكور يف      ١ باملادة   عمالً"   

على نطـاق     أو الصارخة  أو منط مطرد من االنتهاكات اخلطرية    "واملتمثل يف وجود    
أي   أو يشري فقط إىل االنتهاكات اليت يرتكبها موظف رمسي        "واسع حلقوق اإلنسان  

  .)١٥٩("رضاه  أوحتدث مبوافقته  أوحيرض عليها  أوشخص آخر يعمل بصفة رمسية

__________ 

  . أعاله١٧مشروع املادة على تعليق المن ) ٣(انظر الفقرة  )١٥٨(
  من اتفاقية مناهـضة التعـذيب      ٢٢ يف سياق املادة     ٣املادة  جلنة مناهضة التعذيب، التعليق العام بشأن تطبيق         ) ١٥٩(

 .٣، الفقـرة    ١٩٩٧نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢١، املرفق التاسع، املعتمد يف      (A/53/44)) ١لتعليق العام رقم    ا(
القـرار املعتمـد   ، دادار ضد كنـدا مصطفى ، ٢٥٨/٢٠٠٤ ر أيضاً جلنة مناهضة التعذيب، البالغ رقم    ـانظ
 ٤٤ احلادية والستون، امللحق رقم      الرمسية للجمعية العامة، الدورة    الوثائق،  ٢٠٠٥ نوفمرب/تشرين الثاين  ٢٣ يف

(A/61/44)  ،  القـرار   ضد أسـتراليا  . إ. ه. م. ه،  ١٧٧/٢٠٠١ البالغ رقم ؛ و ٤-٨، الفقرة   ٢٦٣الصفحة ،
، )A/57/44 (٤٤الدورة السابعة واخلمـسون، امللحـق رقـم         املرجع نفسه،   ،  ٢٠٠٢مايو  / أيار ١املعتمد يف   
 ٥، القرار املعتمد يف     ضد هولندا . س. س،  ١٩١/٢٠٠١ البالغ رقم ؛ و ٤-٦الفقرة  ،  ١٧٩ و ١٧٨الصفحتان  

، ١٢٤، الـصفحة    (A/58/44) ٤٤املرجع نفسه، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقـم         ،  ٢٠٠٣مايو  /أيار
إذا كان على الدولة الطرف التزام باالمتناع عن طرد شخص           ماحتديد  تالحظ اللجنة أن مسألة     ": ٤-٦الفقرة  

،  صـراحةً أو ضـمناً   به كيان غري حكومي، بدون رضا أو موافقة احلكومة  اناة يلحقه أو معا آلالم  قد يتعرض   
يكن الكيان غري احلكومي حيتل وميارس سلطة شبه حكومية علـى    من االتفاقية، ما مل   ٣خترج عن نطاق املادة     

  ."اإلقليم الذي يعاد إليه املتظلم
 ١٤القـرار املعتمـد يف   ، السويدضد . ف. ف. م. س. م، ٢٣٧/٢٠٠٣البالغ رقم  : انظر أيضاً   

، (A/61/44) ٤٤املرجع نفسه، الدورة احلاديـة والـستون، امللحـق رقـم            ،  ٢٠٠٥ نوفمرب/تشرين الثاين 
  :٤-٦، الفقرة ٢١٥ الصفحة

ـ  ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠ومل تقتنع اللجنة بأن األحداث اليت تعرضت هلا املتظلمة يف عامي            "   ط ـ ترتب
قة أو بأنشطة زوجها، وهي ترى أن املتظلمة مل تقـدم األدلـة             على أي حنو بأنشطتها السياسية الساب     

الكافية اليت تثبت أن تلك األحداث ُتعزى إىل وكالء الدولة أو إىل مجاعات تعمل بالنيابـة عنـهم أو       
  ."حتت سيطرهتم الفعلية

/ أيـار  ١٤، اآلراء املعتمـدة يف  إملي ضد أسـتراليا   . ش. ص،  ١٢٠/١٩٩٨ البالغ رقم    وكذلك  
 ١٣٢، الـصفحتان    (A/54/44) ٤٤املرجع نفسه، الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقـم         ،  ١٩٩٩ مايو
  .٨-٦  إىل٥-٦، الفقرات ١٣٣و

ة ـأن االتفاقية ال تسري على هذه القـضي       يذهب إىل   وال تشاطر اللجنة الدولة الطرف رأيها الذي        "  
تندرج ضمن تعريف التعذيب املبني يف      ال  ل  شى مقدم البالغ التعرض هلا يف الصوما      خيأعمال التعذيب اليت    ألن  

بشخص ما بفعل أحد املوظفني العـامني أو        اً  أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد يتم إحلاقه عمد           (١املادة  
وتشري اللجنة إىل أن       ).بتحريض منه أو شخص آخر يعمل بصفة رمسية، يف هذه احلالة ألغراض تتسم بالتمييز             

من دون حكومة مركزية وأن اجملتمع الدويل يتفاوض مع الفصائل املتحاربـة وأن             الصومال ظل لعدة سنوات     
  .ة وهي تتفاوض بـشأن إنـشاء إدارة موحـدة         يالفصائل العاملة يف مقديشو أنشأت مؤسسات شبه حكوم       
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احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان مـن الطـابع املطلـق          ومن جهتها، استخلصت      
 أيـضاً املادة املذكورة ميكن أن تغطـي        من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان أن        ٣ للمادة

 أشـخاص "احلاالت اليت يكون فيها اخلطر غري ناشئ من دولة املقصد نفـسها بـل مـن                 
تكون سلطات دولة املقصد غري     و "جمموعات من األشخاص غري تابعني للوظيفة العمومية       أو

   .قادرة على توفري محاية مناسبة للشخص املعين
إمكانية انطبـاق   تستبعد احملكمة     ال وبسبب الطابع املطلق للحق املكفول،    "  

جمموعات من األشخاص غـري       أو  عندما يكون مصدر اخلطر أشخاصاً      أيضاً ٣املادة  
ربهان على أن اخلطر موجود بالفعل وأن       ولكن جيب تقدمي ال      .تابعني للوظيفة العمومية  

  .)١٦٠("السلطات يف دولة املقصد ليست قادرة على احليلولة دونه بتوفري محاية مالئمة

    الفصل الرابع
  احلماية يف دولة العبور

    ٢٥املادة 
  محاية حقوق اإلنسان لألجنيب اخلاضع للطرد يف دولة العبور

خلاضع للطرد، وفقاً اللتزاماهتـا  حتمي دولة العبور حقوق اإلنسان لألجنيب ا   
  .مبوجب القانون الدويل

__________ 

ت ويستتبع ذلك إذن أن تلك الفصائل متارس، حبكم الواقع، بعض االمتيازات املماثلة ملا متارسه عادة احلكومـا     
، ميكن أن يندرج أعضاء تلك الفصائل، ألغراض تطبيق االتفاقيـة، ضـمن عبـارة            وبناًء على ذلك    .الشرعية

   .١الواردة يف املادة ‘ موظفني رمسيني أو أشخاص آخرين يتصرفون بصفة رمسية‘
والدولة الطرف ال تنازع يف حقيقة ارتكاب انتهاكات فادحة أو صارخة أو مجاعية حلقوق اإلنسان                

وعالوة على ذلك، وصفت اخلبرية املستقلة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف الـصومال الـيت                  . الصومال يف
عينتها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف آخر تقاريرها جسامة تلك االنتهاكات، وحالة الفوضى الـيت تعـم      

من قبيل الشيكال، وهي العشرية الـيت       البلد، وأمهية اهلوية العشائرية وهشاشة العشائر الصغرية غري املسلحة          
    .نتمي إليها مقدم البالغي

الشيكال اليت يقطن فيها    نطقة  امل إىل املعلومات املعروضة عليها، إىل أن        ، استناداً وتشري اللجنة أيضاً    
إذا وصل إىل مقديشو، توجد حتت الـسيطرة        فيها  حيتمل أن يقطن مقدم البالغ       يف مقديشو، واليت     أساساً
وعالوة علـى      . من اخلدمات العامة   ية لعشرية احلوية اليت أنشأت مؤسسات شبه حكومية وتوفر عدداً         الفعل

ذلك، تؤكد مصادر موثوق هبا أنه ليست هناك اتفاقات عامة أو غري رمسية للحماية بني عـشرييت احلويـة                   
   .والشيكال وأن الشيكال يظلون حتت رمحة الفصائل املسلحة

عاله، تعترب اللجنة أن هذين العاملْين يؤيدان أقوال مقدم البالغ اليت تفيد بأنه             وإضافة إىل ما ذكر أ      
، مل تنكر الدولـة الطـرف       أوالً   . من االتفاقية  ١معرض بصفة خاصة ألفعال من النوع املشار إليه يف املادة           

 عشرية احلوية،   حقيقة مزاعم مقدم البالغ اليت تفيد بأن أسرته استهدفت على حنو خاص يف املاضي من قبل               
مما أدى إىل إعدام والده وأخيه، واغتصاب أخته وإجبار بقية أفراد أسرته على اهلرب والتنقل باستمرار مـن      

نطاق واسع، وبالتـايل    قضية مقدم البالغ على     ، اشتهرت   وثانياً   .جهة إىل أخرى يف البلد من أجل االختباء       
  ".احلويةإذا عاد إىل الصومال ميكن أن يتهم بتشويه مسعة 

)١٦٠( H.L.R. v. France, Judgment (Merits), 29 April 1997, Application No. 24573/94, para. 40.  
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  التعليق    
عدة دول قبل     أو ينطوي تنفيذ قرار الطرد على مرور األجنيب بدولة واحدة          ما غالباً  

التزام دولة العبور حبماية حقوق      على   ٢٥ وينص مشروع املادة     .)١٦١(وصوله إىل بلد املقصد   
الـصيغة  وتـشري   .  اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل    لطرد، وفقاً ل اخلاضعاإلنسان لألجنيب   
االتفاقيات الدولية  فقط باحترام التزاماهتا مبوجب     أن دولة العبور ملزمة     إىل  املعتمدة بوضوح   

لقانون الدويل، وليس االلتزامات اليت ُيفترض      العامة ل قواعد  المبوجب    أو اليت هي طرف فيها   
  .ملزمة للدولة الطاردة وحدها أهنا

    لباب الرابعا
  القواعد اإلجرائية اخلاصة

    ٢٦املادة 
  لطردل اخلاضعنياحلقوق اإلجرائية لألجانب 

  :لطرد باحلقوق اإلجرائية التاليةل اخلاضعيتمتع األجنيب   -١  
  احلق يف أن ُيخطر بقرار الطرد؛  )أ(  
حتل دون ذلك أسباب قاهرة      مل  ما ،احلق يف الطعن يف قرار الطرد       )ب(  
  ؛من القوميتتعلق باأل
  ة خمتصة إىل أقواله؛سلطاحلق يف استماع   )ج(  
   فعالة للطعن يف قرار الطرد؛ وسائلاحلق يف أن ُتتاح له  )د(  
  ة املختصة؛سلطاحلق يف أن ُيمثَّل أمام ال  )ه(  
 احلق يف احلصول جماناً على مساعدة مترجم شـفوي إذا كـان             )و(  

  .ة املختصةسلطيتكلم اللغة اليت تستخدمها ال  أويفهم ال
  بـاحلقوق  ١خل احلقـوق املنـصوص عليهـا يف الفقـرة           ال تُ   -٢  

  .الضمانات اإلجرائية األخرى اليت ينص عليها القانون أو
. لطرد احلق يف التمـاس املـساعدة القنـصلية        ل اخلاضعلألجنيب    -٣  

  .توفري املساعدة القنصلية  أوجيوز للدولة الطاردة أن تعوق ممارسة هذا احلق وال

__________ 

غري أن  . دول أخرى بموانئ أو مطارات العبور     دون التوقف، يف    ،  ةلعودة املباشر ل عام،   متنح األولوية، بوجه   )١٦١(
ارات بعض الدول الستخدام وسـيلة      عودة األشخاص املوجودين بصورة غري قانونية قد يستلزم املرور مبط         

 paragraph 3.3. of the Green Paper on a community return policy on(نقل أخرى إىل دولة مقصد ثالثة 

illegal residents, European Commission, 10 April 2002, COM(2002) 175 final.(  
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ال ختل احلقوق اإلجرائية املنصوص عليها يف هذه املـادة بتطبيـق              -٤  
قانون للدولة الطاردة يتعلق بطرد األجانب املوجودين يف إقليمها بصورة غـري             أي

  . مدة قصريةقانونية منذ

  تعليقال    
 قائمة من احلقوق اإلجرائية اليت جيب أن        على، يف فقرته األوىل،     ٢٦ مشروع املادة    ينص  )١(

غري القانوين لوجوده يف      أو لطرد، بغض النظر عن الطابع القانوين     ل خاضع منها كل أجنيب     يستفيد
 -  من مـشروع املـادة     ٤املنصوص عليه يف الفقرة      -إقليم الدولة الطاردة، مع التحفظ الوحيد       

  . مدة قصرية يف إقليم هذه الدولة منذة غري قانونيبصورةاخلاص باألجانب املوجودين 
ويتعلق األمر بضمان أساسي    .  احلق يف اإلخطار بقرار الطرد     لىع) أ(١قرة  وتنص الف   )٢(

لطـرد جممـوع    ل اخلاضعبد منه ليمارس األجنيب       ال يشكل احترام الدولة الطاردة له شرطاً     
 من االتفاقيـة    ٢٢ من املادة    ٣وهناك إقرار صريح هلذا الشرط يف الفقرة        . حقوقه اإلجرائية 

  أن تنص على ، اليت   ١٩٩٠  لعام لعمال املهاجرين وأفراد أسرهم   الدولية حلماية حقوق مجيع ا    
  معهد القانون الدويل منذ    وخلص ".يتم إخطارهم بالقرار بلغة يفهموهنا    " األشخاص املعنيني 

 عالوة على ذلـك رأى و. )١٦٢( [...]"إخطار الشخص املطرود بأمر الطرد  " إىل   ١٨٩٢ عام
أن يوضح  بد    ال إدارية أعلى،   أو كمة قضائية كان من حق املطرود الطعن أمام حم        ما إذا" أنه

 وُيالحظ أيضاً أن تـشريعات       .)١٦٣("أمر الطرد ذلك، وأن حيدد املوعد النهائي لتقدمي الطعن        
   .)١٦٤( إخطار الشخص األجنيب املعين بالقرار املتعلق بالطردتنص على وجوبدول عديدة 

حق راسخ يف القـانون     على حق الطعن يف قرار الطرد، وهو        ) ب(١وتنص الفقرة     )٣(
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         ١٣فعلى الصعيد العاملي، تعترف املادة      . الدويل

 مـا "طرده  ل املناهضةاحلق يف تقدمي األسباب     بوالسياسية للفرد الذي صدر حبقه قرار الطرد        
اد األجنيب  ال جيوز إبع  ": يلي  ما  وهي تنص على    ."حتتم دواعي األمن القومي خالف ذلك      مل

حتـتم   مل بعد متكينه، مـا   ] …[  إال املقيم بصفة قانونية يف إقليم دولة طرف يف هذا العهد         
. )١٦٥( "]…[ دواعي األمن القومي خالف ذلك، من عرض األسباب املؤيدة لعدم إبعـاده           

__________ 

 International Regulations on the Admission and Expulsion] القواعد الدولية لدخول األجانب وطردهم )١٦٢(

of Aliens]  ،   يف الدورة اليت عقدها معهد القانون الدويل يف جنيـف،           ١٨٩٢سبتمرب  / أيلول ٩املعتمدة يف 
  ].األصل بالفرنسية [٣٠املادة 

  .٣١املادة املرجع نفسه،  )١٦٣(
  ؛٦٤٩فقرة ، ال)A/CN.4/565(انظر املذكرة املقدمة من األمانة املشار إليها أعاله  )١٦٤(
، ضد اجلمهورية الدومينيكية   غرييبيري  قضية  ،  ١٩٣/١٩٨٥البالغ رقم   انظر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،       )١٦٥(

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامـسة واألربعـون،         ،  ١٩٩٠يوليه  / متوز ٢٠اآلراء املعتمدة يف    
الحظت اللجنـة أن اجلمهوريـة      (. ٥-٥لفقرة  ، ا ٤٦، اجمللد الثاين، الصفحة     (A/45/40) ٤٠امللحق رقم   

تعط املعين باألمر أيـضاً      مل وإذ" وفقاً للقانون "تتخذ قرارها    مل  إذ  من العهد  ١٣الدومينيكية انتهكت املادة    
  .)إمكانية تقدمي األسباب اليت تؤيد عدم طرده وعرض قضيته على السلطة املختصة
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إعالن حقوق اإلنسان لألفراد الـذين       من   ٧املادة   احلق وُتكرس نفس )  مضاف املائلاخلط  (
، اليت تـنص  ٤٠/١٤٤، املرفق بقرار اجلمعية العامة  مواطين البلد الذي يعيشون فيه    ليسوا من   

ويسمح ] …[  ما ال جيوز طرد األجنيب املوجود بصورة قانونية يف إقليم دولة          " :يلي  ما على
إذا اقتضت أسباب جربية تتعلق باألمن الوطين خالف ذلك، أن يتقـدم باألسـباب                إال له،

 من ١ من املادة ١من الفقرة   ) أ( وعلى الصعيد اإلقليمي، ينص البند        ."]…[املناهضة لطرده   
 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان على أنه ينبغي أن يكون بإمكـان             ٧الربوتوكول رقم   

أن يتقدم  "والذي صدر حبقه قرار بالطرد        ما األجنيب الذي يقيم بصورة قانونية يف إقليم دولة       
 من االتفاقيـة األوروبيـة      ٣ من املادة    ٢وتنص الفقرة   [...]". ه،  باألسباب املناهضة لطرد  

فيما عدا احلاالت اليت تستوجب     " توضح أنه     إذ املتعلقة بإقامة األجانب على الضمانة نفسها     
جيوز طرد مـواطن أي طـرف مـن           ال فيها اعتبارات األمن الوطين القاهرة خالف ذلك،      

بعد أن    إال ة يف إقليم أي طرف آخر ملدة تفوق سنتني        األطراف املتعاقدة ممن أقام بصفة قانوني     
 وأخرياً، فإن حق     ."]…[باإلدالء باألسباب اليت تستوجب العدول عن طرده          ُيسمح له أوالً  

   .)١٦٦( القانون الوطين يف أيضاً طرده حق معترف بهالطعن يف قراراألجنيب يف 
، حق  )ج(١يه يف الفقرة     خمتصة، املنصوص عل   هيئةحق الشخص يف أن تستمع إليه       و  )٤(

ورغـم أن   ). ب(١ أساسي ملمارسة حق الطعن يف قرار الطرد املنصوص عليـه يف الفقـرة            
تعطي األجنيب صراحة احلق      ال  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ١٣ املادة

قرار الطـرد   يف أن ُيستمع إليه، فإن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان رأت أن فكرة جواز اختاذ               
   : من العهد١٣املادة تثري إشكاالت يف إطار دون متكني األجنيب من أن ُيستمع إليه ميكن أن 

 ألنه جيوز جمللس اهلجرة وجملس الطعون املقدمة        وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً   "   
يؤدي إىل   ممامن األجانب التنازل يف حاالت معينة عن واليتهما القضائية للحكومة،         

اللجـوء دون أن تتـاح لألفـراد          أو برفض طلب اهلجرة    أو رات بالطرد اختاذ قرا 
وترى اللجنة أن هذه املمارسة    .املتضررين فرصة االستماع إليهم على النحو الواجب

  .)١٦٧(" من العهد١٣قد تثري يف بعض الظروف أسئلة يف إطار املادة 
تمع إليـه مبناسـبة      ُيـس  أنومتنح التشريعات الوطنية يف عدة دول األجنيب احلق يف            
 .)١٦٨(الطرد، ويصدق الكالم نفسه على العديد من الواليـات القـضائية الوطنيـة             إجراء

__________ 

 L.522-1تعلق بدخول األجانب وإقامتهم وحبق اللجوء، املادتان         القانون امل  ، فرنسا ، سبيل املثال  ، انظر على  )١٦٦(
 املذكرة املقدمـة    انظر أيضاً  ؛١٤،الفصل  )SFS 2005:716(والسويد، القانون املتعلق باألجانب     ؛  L.522-2و

  .٦١٨، الفقرة )A/CN.4/565(من األمانة املشار إليها أعاله 
الوثائق الرمسيـة    ،١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١السويد،  : املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان      )١٦٧(

  .٨٨الفقرة ، )A/51/40 (vol. I)( ٤٠للجمعية العامة، الدورة احلادية واخلمسون، امللحق رقم 
، L.213-2  القانون املتعلق بدخول األجانب وإقامتهم وحبق اللجوء، املـواد         ، فرنسا ،على سبيل املثال  ،  انظر )١٦٨(

 ؛٣-١٣ املـادة    ،)SFS 2005:716(والسويد، القانون املتعلق باألجانب     ؛  L.524-1 و L.522-1، و L.512-1و
  .٦١٨، الفقرة )A/CN.4/565( املذكرة املقدمة من األمانة املشار إليها أعاله وانظر أيضاً
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ميكـن أن نـدعي أن        ال الختالفات القائمة يف ممارسات الدول يف هذا اجملال، فإننا        ل ونظراً
. خصياً املختصة شاهليئةتستمع إليه  لطرد باحلق يف أنل اخلاضعالقانون الدويل يعترف لألجنيب 

ُيشترط هو أن ُيعترف لألجنيب باحلق يف تفسري وجهة نظره وتقدمي أسبابه اخلاصة أمـام                وما
يتضح أنه يكفي أن يكون اإلجراء كتابياً فيما يتعلـق           وحبسب الظروف، قد  .  املختصة اهليئة

ا وتعليقاً على بعض قرارات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املتعلقـة بقـضاي           . بالقانون الدويل 
رغم أن من احملبذ، بوجـه      : "يلي  ما  من العهد، كتب أحد املؤلفني     ١٤ و ١٣تتصل باملادتني   

عام، القيام أثناء جلسة استماع بتقدمي األسباب املؤيدة لعدم تنفيذ قرار طرد وشيك، فـإن               
تكرس حق األجنيب يف املثول      ال ،١٤ من املادة    ٣من الفقرة   ) د(، على عكس البند     ١٣ املادة

  .)١٦٩(..." شخصياً
 .احلق يف أن ُتتاح سبل انتصاف فعالة للطعن يف قرار الطرد          على  ) د(١وتنص الفقرة     )٥(

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية األجنيب املقـيم بـصفة        ١٣وختول املادة   
قانونية يف الدولة الطاردة حق الطعن يف الطرد، ولكن دون أن حتدد نوع اجلهاز الذي جيـب   

  :أن ينظر يف الطعن
ال جيوز إبعاد األجنيب املقيم بصفة قانونية يف إقليم دولة طـرف يف هـذا               "  

حتتم دواعـي األمـن      مل  ما  للقانون، وبعد متكينه،    لقرار اختذ وفقاً   تنفيذاً  إال العهد
على من تعينه    عرض قضيته على السلطة املختصة أو     ... القومي خالف ذلك، من     

اخلـط  (. )١٧٠("أمـامهم  ك، ومن توكيل من ميثله أمامها أو       لذل تعينهم خصيصاً  أو
  ) مضافاملائل

ميكـن إلغـاء احلـق يف الطعـن           ال وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أنه        
أسباب جربية تتعلـق    "إذا اقتضت ذلك      إال ١٣والضمانات األخرى اليت تنص عليها املادة       

كون سبيل االنتـصاف املتـاح للـشخص        كما شددت على ضرورة أن ي        ."باألمن القومي 
   :األجنيب املطرود سبيالً فعاالً

وجيب أن تعطى لألجنيب مجيع التسهيالت الالزمة ملتابعة إجراءات انتـصافه            "  
وال ميكن اخلروج عـن        .من الطرد حىت يكون هذا احلق يف مجيع ظروف حالته فعاالً          

__________ 

 Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary, 2nd:انظـر  )١٦٩(

revised ed. (Kehl am Rhein, N.P. Engel Publisher, 2005), p. 297 (citing communications No. 

173/1984, M.F. v. The Netherlands, para. 4; No. 236/1987, V.M.R.B. v. Canada; No. 155/1983, 

Eric Hammel v. Madagascar, paras. 19.2 and 20; and No. 193/1985, Pierre Giry v. Dominican 

Republic, paras. 5.5 and 6).  
، اآلراء  بيري غريي ضـد اجلمهوريـة الدومينيكيـة       ،  ١٩٣/١٩٨٥البالغ رقم   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      ) ١٧٠(

 ١٣رأت اللجنة أن اجلمهورية الدومينيكية انتهكت املـادة         ( .٥-٥، الفقرة   ١٩٩٠ يوليه/متوز ٢٠املعتمدة يف   
  ).ر إمكانية عرض قضيته على سلطة خمتصةتعط املعين باألم مل  إذمن العهد
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 يف الطرد واحلق يف إعادة النظر مـن          واملتصلة بالطعن  ١٣املبادئ اليت تقضي هبا املادة      
  .)١٧١("‘أسباب جربية تتعلق باألمن القومي‘عندما تقتضي ذلك   إالقبل سلطة خمتصة

 كما رأت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن االحتجاج لدى البعثـات الدبلوماسـية              
   : من العهد١٣يشكل حالً مرضياً مبوجب املادة   الالقنصلية للدولة الطاردة أو

وترى اللجنة أن السلطة التقديرية اليت يتمتع هبا وزير الداخلية واملتمثلة يف طرد              "  
أي أجنيب، دون ضمانات، إذا كان األمن واملصلحة العامة يقتـضيان ذلـك، تطـرح               

 من العهد، خاصة إذا كان الشخص األجنيب قد دخل األراضي           ١٣مشاكل تتعلق باملادة    
وإن احتجاج األجنيب املطرود لـدى     . تصريح إقامةالسورية بصورة قانونية وحصل على   

  .)١٧٢("البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية يف اخلارج حل غري مرضٍ بالنسبة للعهد
 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان احلق يف سبيل انتـصاف           ١٣ املادة   وتكرس  

سـيما يف     وال ،االتفاقيـة احلريات املنصوص عليها يف       أو فعال ضد انتهاك أي من احلقوق     
  :)١٧٣(الطرد حالة

احلـق يف   ] االتفاقية[ يف هذه    احملددة حقوقه وحرياته    لكل إنسان انُتهكت  "  
ولو كان هذا االنتهاك وقع من أشـخاص         انتصاف فعالة أمام سلطة وطنية،       وسيلة

  ."يعملون بصفة رمسية
 ٣تستند إىل املادة ويف قرار أصدرته احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بشأن شكوى     

من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان بشأن حالة طرد، قالت احملكمة األوروبيـة حلقـوق              
  :١٣يلي بشأن وسيلة االنتصاف املنصوص عليها يف املادة   مااإلنسان

__________ 

، ١٩٨٦أبريل  / نيسان ١١وضع األجانب مبوجب العهد،     : ١٥اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم         ) ١٧١(
 / نيـسان  ٣املعتمـدة يف    راء  اآل،  ١٥٥/١٩٨٣البالغ رقم   ( إيريك هامل ضد مدغشقر   يف قضية   . ١٠الفقرة  
، )A/42/40 (٤٠، امللحـق رقـم      معية العامة، الدورة الثانيـة واألربعـون      الوثائق الرمسية للج  ،  ١٩٨٧أبريل  
يتمكن من ممارسة سبيل انتصاف فعالـة         مل ، رأت اللجنة أن صاحب الطلب     ))١٤١ ، الصفحة ٢-١٩ الفقرة

 Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the انظر أيضاً .ضد قرار طرده

Congo), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at pp. 666-667 para. 74.  
الوثـائق  ، ٢٠٠١أبريل / نيسان٥اجلمهورية العربية السورية، : املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان      ) ١٧٢(

، )٢٢(٨٢الفقـرة  ، A/56/40 (vol. 1) ٤٠الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم 
  .٧٠الصفحة 

 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان يف حاالت الطـرد          ٦وعلى العكس من ذلك، فإن إمكانية تطبيق املادة          ) ١٧٣(
ُيطبـق سـوى      ال يكون أي حق من احلقوق املكفولة مبوجب االتفاقية حمل النظـر،            ال عندما. أقل وضوحاً 

إىل سـبل االنتـصاف       إال ٦تشري املادة     ال حني ويف. امالضمانات اإلجرائية املتعلقة بسبل االنتصاف بوجه ع      
، فإن احملكمة تفسر هذا احلكم على أنه يـشمل أيـضاً            "التهم اجلنائية "و" باحلقوق وااللتزامات املدنية  "املتعلقة  

 ".لك أيـضاً وينبغي النظر إىل التدابري اليت تؤثر على األفراد تأثرياً كبرياً باعتبارها مشمولة بذ            . اجلزاءات التأديبية 
)Giorgio Gaja,”Expulsion of Aliens: Some Old and New Issues in International Law”, Cursos 

Euromediterraneos Bancaja de Derecho Internacional, vol. 3, 1999, pp. 309-310( .   
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يف مثل هذه القضايا، وبالنظر إىل عدم إمكانية تدارك الضرر الـذي قـد              "   
، ٣عاملة، واألمهية اليت تعلقها احملكمة علـى املـادة          حيدث إذا حتقق خطر إساءة امل     

 تدقيقاً مستقالً يف ادعاء وجـود       ١٣يقتضي مفهوم االنتصاف الفعال مبوجب املادة       
وجيب إجراء هذا التـدقيق   . ٣أسباب قوية خلشية التعرض ملعاملة تتعارض مع املادة         

ـ        دومنا اعتبار ملا   سببت يف إبعـاده  ميكن أن يكون الشخص قد قام به من أفعـال ت
  .)١٧٤("الطاردةألي هتديد متصّور لألمن الوطين للدولة  أو

 األجـنيب    األوروبية حلقوق اإلنسان   التفاقيةل ٧ من الربوتوكول رقم     ١ومتنح املادة     
   : خمتصةهيئةاملطرود احلق يف استعراض قضيته أمام 

   ١املادة "
    طرد األجانبيف حالةالضمانات اإلجرائية 

  طرد أجنيب من إقليم دولة يقـيم بـه إقامـة مـشروعة             ال جيوز   -١  
  :يلي  مبامبقتضى قرار صادر طبقاً للقانون، وجيب أن ُيسمح له إال

  ...  
  ؛حالتهإعادة النظر يف   )ب(
  ...  
) أ(١ الفقـرة    الـواردة يف  جيوز طرد األجنيب قبل ممارسته حلقوقه         -٢  

كـان    أو ،لحة النظام العام   ملص إذا كان الطرد ضرورياً   من هذه املادة    ) ج(و) ب(و
  ."قائماً على دواعي األمن القومي

 تنص  بشأن إقامة األجانب   من االتفاقية األوروبية     ٣ من املادة    ٢وباملثل، فإن الفقرة      
   :يلي  ماعلى

فيما عدا احلاالت اليت تستوجب فيها االعتبارات القاهرة ألمـن الدولـة            "  
ملتعاقدة املقيمني بصفة قانونية يف إقليم      جيوز طرد مواطين األطراف ا      ال خالف ذلك، 

بعد أن ُيسمح هلـم بعـرض األسـباب           إال األطراف األخرى منذ أكثر من سنتني     
وبالطعن فيه واحلصول على حق التمثيل هلذا الغرض أمام هيئـة           املناهضة لطردهم،   

. " اهليئة املختـصة   جمموعة من األشخاص تعينهم خصيصاً     أمام شخص أو   خمتصة أو 
  ) مضافاملائلاخلط (

__________ 

لـدعوى والترضـية    جـوهر ا  (، حكم   شهل ضد اململكة املتحدة   احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قضية       )١٧٤(
  .١٥١، الفقرة ٢٢٤١٤/٩٣، الطلب رقم ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥، )العادلة
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 من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد          ٨٣وتقتضي املادة     
 مـن   ٢ الالجـئني، والفقـرة      بوضع من االتفاقية اخلاصة     ٣٢ من املادة    ٢أسرهم، والفقرة   

 من  ٩ من املادة    ٥ األشخاص عدميي اجلنسية، والفقرة      وضع من االتفاقية اخلاصة ب    ٣١ املادة
 ٢٦ من املادة    ٢، والفقرة   )١٧٥( القانوين للعمال املهاجرين   بالوضعتفاقية األوروبية املتعلقة    اال

 .الطعـن من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان أيضاً أن يكون قرار الطرد مـشفوعاً بإمكانيـة               
 مـن  ١٣ورد يف املـادة    ملا بعبارات مماثلةالطعن احلق يف    هذا وكرست اجلمعية العامة أيضاً   

إعـالن حقـوق     مـن    ٧د الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وذلك يف املادة          العه
، املرفـق بقـرار اجلمعيـة       لألفراد الذين ليسوا من مواطين البلد الذي يعيشون فيه         اإلنسان
  :٤٠/١٤٤ العامة

من ذلـك    ال جيوز طرد األجنيب املوجود بصورة قانونية يف إقليم دولة ما          "   
إذا اقتـضت     قرار يتم التوصل إليه وفقاً للقانون، ويسمح له، إال         مبوجب اإلقليم إال 

أسباب جربية تتعلق باألمن الوطين خالف ذلك، أن يتقدم باألسـباب املناهـضة             
 أشخاص تعينهم خصيصاً   شخص أو  قضيته السلطة املختصة أو    لطرده، وأن تنظر يف   

اخلـط   (."من تعينه  أوميثل هلذا الغرض أمام السلطة املختصة        السلطة املختصة، وأن  
  ) مضافاملائل

، علـى   ٣٠ جلنة القضاء على التمييز العنصري، يف توصيتها العامة رقـم            وشددت  
 الطرد، وأوصت الدول األطـراف يف االتفاقيـة         ةضرورة توفري سبيل انتصاف فعال يف حال      

  :أن تعمل على ب الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
  املواطنني على سبل انتصاف فعالة على قدم املساواة،        ضمان حصول غري  "  

يف ذلك احلق يف الطعن يف أوامر الطرد، والسماح هلم بالتماس سبل االنتـصاف               مبا
  .)١٧٦("هذه فعلياً

قانونيني، شددت اللجنة األفريقيـة حلقـوق    الوباإلشارة إىل حاالت املهاجرين غري        
   :سبيل انتصاف لألجنيب املطرود إتاحة جيدراإلنسان والشعوب أيضاً على أنه 

 يف حق أي دولة يف      هي تشكك فعالً    وال وال ترغب اللجنة يف أن تشكك     "   
أن تتخذ إجراءات قانونية ضد املهاجرين غري القانونيني وأن ترحلـهم إىل بلـداهنم              

غري أهنا ترى أنه من غري املقبول ترحيـل            .األصلية، إذا قررت احملاكم املختصة ذلك     

__________ 

، ١٩٧٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤ القانوين للعمال املهاجرين، ستراسبورغ،      وضعاالتفاقية األوروبية املتعلقة بال    ) ١٧٥(
United Nations, Treaty Series, vol. 1496, No. 25700, p. 7.  

انظر أيضاً املالحظـات اخلتاميـة      . ٢٥، الفقرة   ٣٠ضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم        جلنة الق  )١٧٦(
ة العامة، الدورة التاسـعة واألربعـون،       عيالوثائق الرمسية للجم  ،  ١٩٩٤مارس  / آذار ١للجنة بشأن فرنسا،    

  ).اليت تكرس حق الطعن (١٤٤ ، الفقرةA/49/18 ١٨امللحق رقم 
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 دون ختويلهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم أمام احملاكم الوطنية املختـصة ألن             األفراد
  .)١٧٧(" ذلك يتناىف مع روح ونص امليثاق والقانون الدويل

وباملثل، رأت اللجنة، يف قضية أخرى، أن زامبيا انتهكت امليثاق األفريقي حلقـوق               
   : قرار الطردلطعن يفل األفرادحد أل بعدم إتاحتها الفرصةاإلنسان والشعوب 
تسمح له باملضي     مل هناإ من امليثاق، حيث     ٧خالفت زامبيا املادة       -٣٦"  

فإقامة بانـدا    . [...] يف التدابري اإلدارية اليت كانت متاحة له مبوجب قانون اجلنسية         
وكان قد أسهم يف احلياة الـسياسية          .ه يف زامبيا كانا مقبولني على أي حال       وضعو

   ).٤(١٢كت أحكام املادة وقد انُته   .للبلد
  …  
  .أما جون اليسون تشينوال، فكان يف ورطة أسـوأ مـن ذلـك              -٣٨  

وال ميكن للحكومة بالتأكيـد        .تتح له أي فرصة لالعتراض على أمر الترحيل        مل إذ 
 بعد أن جتاوز مدة اإلقامة      ١٩٧٤  عام القول بأن تشينوال قد اختفى عن األنظار يف       

فقد كان تشينوال، دون شك، واحـداً          .لزيارة املمنوح له  املسموح هبا يف تصريح ا    
ولو كانت احلكومة تريد اختـاذ إجـراء           .رجال األعمال والسياسيني البارزين    من

يربر الطبيعـة التعـسفية     الوعدم قيامها بذلك    .ضده، لكان مبقدورها القيام بذلك    
النظر يف قـضيته    فقد كان من حقه        .١٩٩٤أغسطس  / آب ٣١لتوقيفه وترحيله يف    
  . من امليثاق٧ومن مث، فإن زامبيا انتهكت املادة    .أمام حماكم زامبيا

  …  
   :يلي  ماعلى) ١(٧وتنص املادة   -٥٢  
   … كل شخص يف أن ُيستمع لقضيتهحق "   

أي  يف   لتنظر إىل احملاكم الوطنية املختصة      أن يلجأ احلق يف     )أ(  
   "…واملضمونة له حلقوق األساسية املعترف هبا ا ينتهكعمل 

وحبرمان السيد تشينوال من فرصة الطعن يف أمر ترحيلـه، فـإن              -٥٣  
خيالف مجيـع القـوانني      ما حكومة زامبيا حرمته من احلق يف احملاكمة العادلة، وهو        

  .)١٧٨("الزامبية وقوانني حقوق اإلنسان الدولية
__________ 

االحتاد األفريقي حلقوق     املتعلق باحلقوق،  ١٥٩/٩٦البالغ رقم   ،  حلقوق اإلنسان والشعوب  اللجنة األفريقية    )١٧٧(
نظمـة الوطنيـة    املاإلنسان، واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان، وامللتقى األفريقي حلقوق اإلنسان، و          

سنوي احلـادي عـشر     ، التقرير ال  حلقوق اإلنسان يف السنغال، واجلمعية املالية حلقوق اإلنسان ضد أنغوال         
  .٢٠، الفقرة ١٩٩٨-١٩٩٧لألنشطة، 

منظمة العفو الدوليـة    ،   املتعلق باحلقوق  ٢١٢/٩٨اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، البالغ رقم         )١٧٨(
  .١٩٩٩-١٩٩٨، التقرير السنوي الثاين عشر لألنشطة، ضد زامبيا
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من العهد الـدويل     ١٣، اليت يستند مضموهنا إىل مضمون املادة        )ه(١وتنص الفقرة     )٦(
لطرد يف أن ُيمثَّل أمام السلطة      ل اخلاضعاخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، على حق األجنيب        

 االستعانة   يف قعلى احل القانون الدويل،   من منظور   هذا احلق بالضرورة،    ينطوي   وال. املختصة
 جانب الدولـة    ينطوي يف مجيع األحول على التزام من        وهو ال  .مبحام يف سياق إجراء الطرد    

  .الطاردة بأن تسدد تكاليف التمثيل القانوين
  أو يفهـم   ال على مساعدة مترجم شفوي إذا كان     جماناً  حق األجنيب يف احلصول     و  )٧(
) و(١ الفقـرة  املنصوص عليـه يف   وهو احلق    املختصة،   اهليئة اللغة اليت تستخدمها     يتكلم ال

ونة أساسية من حق الفرد يف أن ُيستمع        ، مك )١٧٩(واملعترف به يف تشريعات العديد من الدول      
الفـرد يف أن     ويكتسي أيضاً أمهية مؤكدة فيما يتعلق حبق      ). ج(١إليه املعترف به يف الفقرة      

) ب(١و) أ(١ ُيخطر بقرار الطرد واحلق يف الطعن يف هذا القرار، اللذين حييالن إىل الفقرتني            
واغل اليت أعربت عنها جلنة حقـوق       وُتالحظ، يف هذا الصدد، الش    . من مشروع املادة احلايل   

سوء معاملة األطفال من طرف الشرطة أثناء الطرد القسري إىل بلـد املنـشأ،    "الطفل بشأن   
جمانيـة  و  .)١٨٠("…ترمجة شفوية [...] حيث رحلوا، يف بعض احلاالت دون احلصول على    

.  حقوقه اإلجرائية  الترمجة الشفوية ضرورية لضمان ممارسة األجنيب املعين ممارسة فعلية جملموع         
اللغات اليت    أو هذا السياق، يتوجب على األجنيب أن يدل السلطات املختصة على اللغة           ويف

أن  ينبغـي   ال احلق يف احلصول على مساعدة مترجم شفوي جماناً       فومع ذلك،   . ميكنه فهمها 
الترمجة   وال احلجم،ة تكون كبريرمباُيفّسر على أنه يشمل احلق يف احلصول على ترمجة وثائق     

علـى    أو الشفوية إىل لغة ليست شائعة االستعمال يف املنطقة الـيت تقـع فيهـا الدولـة               
نسخة حرفيـة   ) و(١وصياغة الفقرة   . ، رهناً بأال يؤثر ذلك يف نزاهة احملاكمة       الدويل الصعيد
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اليت تـنص           ١٤ملادة  امن  ) و(١للفقرة  

  .احلق املعين يف سياق إجراء جنائيعلى 
 مـسؤولية احتـرام احلقـوق        مبوجب القانون الدويل العام     الدولة الطاردة  وتقع على   )٨(

 ٢ الفقرة   وعالوة على ذلك، فإن   . ٢٦ املادة    مشروع  من ١اإلجرائية املنصوص عليها يف الفقرة      
الـضمانات    أو  بـاحلقوق  متـس   ال ١تشري إىل أن قائمة احلقوق اإلجرائية الواردة يف الفقرة          

 ويتعلق األمـر، قبـل كـل شـيء، بـاحلقوق          . اإلجرائية األخرى اليت ينص عليها القانون     
__________ 

، L111-8نب وإقامتهم وحبـق اللجـوء، املـواد          القانون املتعلق بدخول األجا    ،، على سبيل املثال، فرنسا    انظر ) ١٧٩(
) ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاين  ١١ (٤/٢٠٠٠ وإسبانيا، القانون األساسي رقم      ؛L522-2، و L512-2، و L221-4و

ن  كانو ١١ (٢/٢٠٠٩املتعلق حبقوق وحريات األجانب يف إسبانيا وإدماجهم، املعدل بالقانون األساسي رقم            
 والقانون املتعلق   ٨، املادة   )SFS 1986:223(؛ والسويد، القانون اإلداري     ٣-٦٣، املادة   )٢٠٠٩ديسمرب  /األول

 املذكرة املقدمة من األمانة املـشار إليهـا أعـاله           وانظر أيضاً . ١٣:١١، املادة   )SFS 2005:716(باألجانب  
)A/CN.4/565( ٦٤٥، الفقرة.  

، CRC/C/15/Add.185،  ٢٠٠٢يونيه  /يران حز ٧إسبانيا،  : املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان      )١٨٠(
  ).أ(٤٥الفقرة 
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مـثالً، حـق حمتمـل يف املـساعدة         ( لألجـنيب الضمانات اليت تعترف هبا الدولة الطاردة        أو
 الـدويل    القانوين واليت تكون هذه الدولة بالتايل ملزمة باحترامها مبوجب التزامها         )١٨١(القضائية

وباإلضافة إىل ذلـك، ينبغـي قـراءة        . )١٨٢( يف أي إجراء من إجراءات الطرد      بالتقيد بالقانون 
لطرد مبوجب  ل قد يتمتع به األجنيب اخلاضع     على أهنا حتفظ أيضاً أي حق إجرائي آخر          ٢ الفقرة

  .قاعدة من قواعد القانون الدويل اليت تربط الدولة الطاردة، خاصة القواعد التعاهدية
 املساعدة القنصلية، اليت ُينتظـر منـها أن         ٢٦ من مشروع املادة     ٣وتتناول الفقرة     )٩(

وتشري هذه الفقرة إىل حق األجنيب      . لطردل اخلاضع مهمة ضمان احترام حقوق األجنيب       تؤدي
فبالفعل، تبقى . يعين احلق يف احلصول على هذه املساعدة  ال  املساعدة القنصلية، وهو   طلبيف  

إذا   مـا   القانون الدويل، يف أن تقرر     من وجهة نظر  مل األجنيب جنسيتها حرة،     الدولة اليت حي  
يتطرق مشروع املـادة ملـسألة     والتقدمي املساعدة إىل هذا األخري،   تعتزم    أو ال  كانت تعتزم 

والدولـة  .  هلـذه الدولـة    وطينالوجود احملتمل حلق يف املساعدة القنصلية مبوجب القانون ال        
لوقت نفسه، مبوجب القانون الدويل، بعدم احليلولة دون ممارسة األجنيب          الطاردة ملزمة، يف ا   

حلقه يف طلب املساعدة القنصلية، وعدم احليلولة كذلك، عند االقتضاء، دون تقدمي الدولـة              
 اخلاضـع وتكرس بعض التشريعات الوطنية أيضاً صراحة حق األجنيب         . املوفدة هلذه املساعدة  

  .)١٨٣(ليةلطرد يف طلب املساعدة القنصل

__________ 

فيما يتعلق حبق الشخص املطرود يف التماس املساعدة، ميكن توجيه االنتباه إىل تشريعات االحتـاد األورويب                 )١٨١(
، ٢٠٠٣نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٥ املؤرخ   EC/2003/109املتصلة بذلك، وخباصة توجيه اجمللس األورويب       

 :يلي  من التوجيه تنص على ما١٢فاملادة . عايا البلدان األخرى املقيمني لفترات طويلةالذي يتناول حالة ر
يف حالة اختاذ قرار بالطرد، يتاح للمقيم لفترة طويلة إجراء لالنتصاف القضائي يف الدولـة                 -٤"  

  .العضو املعنية
لكافية، وذلك بـنفس    ُتمنح املساعدة القانونية للمقيمني لفترة طويلة ممن يفتقرون للموارد ا           -٥  

االحتـاد األورويب، توجيـه اجمللـس األورويب        ". (الشروط املطبقة على رعايا الدولة اليت يقيمـون فيهـا         
2003/109/EC   واملتعلق بالوضع القانوين ملواطين البلدان األخـرى        ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ املؤرخ 

  ).٥٣ إىل ٤٤ات من ، الصفحL 16اجلريدة الرمسية املقيمني منذ مدة طويلة، 
  .عليه أعاله والتعليق ٤انظر مشروع املادة  )١٨٢(
 اإلضـافة   وانظر أيـضاً  . ٦٣١، الفقرة   )A/CN.4/565( املذكرة املقدمة من األمانة املشار إليها أعاله         انظر )١٨٣(

على سبيل املثال   [،  ١٠٢-٩٧، الفقرات   )A.CN.4/625/Add.1(األوىل إىل التقرير السادس للمقرر اخلاص       
 جمللس الـوزراء،    ١٦٥٣  قواعد اإلجراءات املتعلقة بطرد األجانب وعدميي اجلنسية، القرار رقم         بيالروس،

؛ والواليات املتحدة، قـانون     ٨٥ املتعلق باألجانب، املادة     ١٠٩٤؛ وشيلي، مرسوم القانون رقم      ١٨املادة  
وإقامـة األجانـب    ؛ وفرنسا، القانون املتعلق بـدخول       )٢)(ه(٥٠٧، املادة   .U.S.C 8اهلجرة والتجنيس،   

بـصيغته   (٢٤٤/٩٨؛ والربتغال، مرسوم القانون رقـم       L.551-2 و ،L.531-1 و ،L.512-1 وباللجوء، املواد 
  .])١(٢٤املادة ) ٢٠٠٣مارس / آذار١٢املعدلة يف 
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 أشـكال   ٢٦ املادة    مشروع  من ٣وتشمل املساعدة القنصلية املشار إليها يف الفقرة          )١٠(
لطرد من دولته الوطنية يف إطار      ل اخلاضعاملساعدة املختلفة اليت ميكن أن حيصل عليها األجنيب         

تفاقيـة  احترام قواعد القانون الدويل يف جمال العالقات القنصلية املنصوص عليها، أساساً، يف ا      
وهذه القواعد هي اليت ينبغي     . )١٨٤(١٩٦٣أبريل  / نيسان ٢٤فيينا للعالقات القنصلية املؤرخة     

، يف الوقت ذاته، حق األجنيب املعين يف طلـب املـساعدة القنـصلية              على ضوئها أن ُيقدر   
وجتدر اإلشارة بوجه خاص    . وااللتزامات اليت تقع على عاتق الدولة الطاردة يف هذا السياق         

 منـها   ٣٦ من هذه االتفاقية، اليت تتضمن قائمة للمهام القنصلية، وكذلك املادة            ٥ملادة  إىل ا 
مـن  ) أ(ويضمن البند   . اليت تتعلق باالتصال بني املوظفني القنصليني ومواطين الدولة املوفدة        

يدفع إىل االعتقاد بأن      مما  هذه احلرية يف االتصال بعبارات عامة جداً،       ٣٦ من املادة    ١الفقرة  
وترد من جهة أخـرى نفـس       . األمر يتعلق بضمانة قابلة للتطبيق متاماً يف إطار إجراء الطرد         

املتعلق حبقوق اإلنسان لألفراد الذين      من اإلعالن    ١٠الضمانة بنفس العبارات العامة يف املادة       
وينص    .)١٨٥(٤٠/١٤٤، املرفق بقرار اجلمعية العامة      ليسوا من مواطين البلد الذي يعيشون فيه      

 حالـة عاجل  يي  ذ من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية، ال      ٣٦ من املادة    ١من الفقرة   ) ب(البند  
أي شكل من أشكال االحتجاز، على        أو املودعني يف احلبس االحتياطي     أو األفراد املسجونني 

التزام دولة اإلقامة بإبالغ املقر القنصلي بناء على طلب الشخص املعين، وإبالغ هذا األخـري               
 يف زيارة   ني حق املوظفني القنصلي   ١من الفقرة   ) ج(قوقه يف هذا الصدد، بينما يكرس البند        حب

 طرد األجانب، سبق حملكمـة       سياق  أخرى غري  سياقات  ويف  .رعايا الدولة املوفدة احملتجزين   
الغرانـد   من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية يف قـضييت          ٣٦العدل الدولية أن طبقت املادة      

 ٣٦ مـن املـادة   ١من الفقرة ) ب(البند [...] " فأشارت احملكمة آنذاك إىل أن      .)١٨٦(وأفينا
وأن  )١٨٧("التزامات دولة مكان اإلقامة جتاه الشخص احملتجز وجتـاه الدولـة املوفـدة             يبّين

وتطرقت احملكمة  . )١٨٨("تترك أي جمال للشك     ال وضوح األحكام، لدى قراءهتا يف سياقها،     "
ملسألة، لتعاجل هذه املرة حالة احتجاز هبـدف الطـرد، يف حكمهـا             هلذه ا من جديد   نفسها  

وأكدت احملكمة  . أمحدو سعيدو ديالو   يف قضية    ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ٣٠الصادر يف   
__________ 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 596, No، ١٩٦٣أبريل / نيسان٢٤اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية،  )١٨٤(

8638, p. 261.  
البعثة الدبلوماسية    أو  يف االتصال بالقنصلية   يكون األجنيب يف أي وقت حراً     " : يلي  ما ينص هذا احلكم على    )١٨٥(

البعثة الدبلوماسية ألي دولة أخـرى        أو للدولة اليت هو أحد رعاياها أو، يف حالة عدم وجودمها، بالقنصلية          
  ."يف الدولة اليت يقيم فيهاُيعهد إليها برعاية مصاحل الدولة اليت هو أحد رعاياها 

)١٨٦( LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment , I.C.J. Reports 2001, p. 466, at pp. 

489-498 paras. 64–91; Avena and other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), 

Judgment, I.C.J. Reports 2004, p. 12, at pp. 39-57 paras. 49–114.  
)١٨٧( LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 466, at p. 494 

para. 77.  
  .املرجع نفسه )١٨٨(
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أشـارت إىل أن مـن      و،  )١٨٩( ومواطنون مكسيكيون آخرون   أفيناحكمها الصادر يف قضية     
  :واجب سلطات الدولة اليت تباشر بإلقاء القبض

 بإبالغ الشخص الذي ألقي عليه القبض حبقه يف التماس إخطار           قيام تلقائياً ال"  
يـربر عـدم      ال قنصليته باألمر؛ وأن عدم تقدمي هذا الشخص ألي طلب هبذا الشأن،          

احترام واجب اإلبالغ الذي يقع على عاتق الدولة اليت تقوم باالعتقال، بل وقد يعزى              
م إبالغ الشخص حبقوقه يف هذا الـصدد        عدم تقدمي الطلب يف بعض احلاالت إىل عد       

وعالوة على ذلك، فإن حصول السلطات القنصلية لدولة جنـسية الـشخص            [...] 
ينفـي    ال املعتقل على معلومات بسبل أخرى بشأن إلقاء القبض على هذا الـشخص           

  .)١٩٠("، عند حدوث هذا االنتهاك"دومنا إبطاء"انتهاك واجب إبالغه حبقوقه 
 أن مجهوريـة الكونغـو      ، من جهة أخرى،   ة العدل الدولية  وبعد أن الحظت حمكم     
اجلزم بأهنا أبلغت السيد ديـالو شـفوياً        " أي عنصر من شأنه أن يؤيد     "تقدم    مل الدميقراطية

 من اتفاقية ٣٦ من املادة ١من الفقرة ) ب(حبقوقه، فإهنا خلصت إىل انتهاك هذه الدولة للبند       
  .)١٩١(فيينا للعالقات القنصلية

 حالة األجانب املوجودين بصفة غري قانونية يف إقليم الدولة الطاردة           ٤جل الفقرة   وتعا  )١١(
يهدف إىل احلفـاظ، يف هـذه       " عدم إخالل "وقد صيغت يف شكل شرط      . مدة قصرية منذ  

 تطبيق أي قانون من قوانني الدولة الطـاردة املتعلقـة بطـرد هـؤالء                إمكانية احلالة، على 
يعات الوطنية على إجراءات مبسطة لطـرد األجانـب          العديد من التشر    وتنص .األشخاص

يـستفيد األجـنيب      ال إطار هذه اإلجراءات،   ويف. املوجودين يف إقليميها بصورة غري شرعية     
 باحلقوق اإلجرائيـة املـذكورة يف       فما بالك املعين يف غالب األحيان حبق الطعن يف طرده،         

ولكن اللجنة رأت، فيما يتعلق بالتطور      .  اليت هتدف إىل جعل ممارسة هذا احلق فعلية        ١ الفقرة
 ١التدرجيي للقانون الدويل، أنه يليق االعتراف باحلقوق اإلجرائية املنصوص عليها يف الفقرة             

حىت لألجانب املوجودين بصورة غري قانونية يف إقليم الدولة الطاردة، شريطة أن يكون هذا              
ميكن أن تتجـاوز    أن هذه املدة ال   وتنص تشريعات بعض البلدان على      . الوجود بلغ مدة دنيا   

  .)١٩٢(ستة أشهر

__________ 

  .٧٦ الفقرة ،٤٦الصفحة  و١٢ الصفحة ،٢٠٠٤ جمموعة ،حمكمة العدل الدوليةحكم،  )١٨٩(
)١٩٠( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Judgment, 

I.C.J. Reports 2010, p. 672 para. 95.  
  .٩٧ و٩٦ الفقرتان ،٦٧٣ الصفحة املرجع نفسه، )١٩١(
انظر املناقـشة املتعلقـة هبـذه النقطـة يف اإلضـافة األوىل إىل التقريـر الـسادس للمقـرر اخلـاص                       )١٩٢(

)A.CN.4/625/Add.1( ٤٠-١٧، الفقرات.   
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    ٢٧املادة 
   يف قرار الطرد لالستئنافاألثر اإليقايف

 الذي يقدمه األجنيب املوجود بصورة قانونية يف إقلـيم الدولـة            ستئنافلال  
  عند وجود خطر حقيقي لوقوع ضـرر جـسيم         قرار الطرد  علىالطاردة أثر إيقايف    

  .رجعة فيه ال

  التعليق    
، الذي يصوغ األثر اإليقايف للطعن الذي يقدمه األجـنيب          ٢٧يدخل مشروع املادة      )١(

. املوجود بصورة قانونية يف إقليم الدولة الطاردة ضمن التطور التـدرجيي للقـانون الـدويل     
وبالفعل، ليست ممارسة الدول يف هذا اجملال موحدة ومتقاربة مبا يكفي لكي تكون أساسـاً،       

لوجود قاعدة من قواعد القانون الدويل العام تنص على األثـر اإليقـايف             يف القانون القائم،    
  .للطعن يف قرار الطرد عند وجود خطر حقيقي لوقوع ضرر جسيم ال رجعة فيه

ومن بني األسباب اليت . مادةاألثر اإليقايف يف مشروع  صوغ يربر  مامع ذلكهناك و  )٢(
يوقف تنفيذ    ال رغم أنه يف غالب األحيان    تؤيد األثر اإليقايف، هناك دون شك كون الطعن،         

 يكون فعاالً البتة نظراً للعوائق احملتملة للعودة اليت ميكـن أن يواجههـا،              لن قرار الطرد، فإنه  
على املستوى االقتصادي، األجنيب الذي اضطر يف غضون ذلك إىل مغادرة الدولة             يف ذلك  مبا

  .بعد رحليه  إالري القانونيةُتالحظ طبيعته غ  الالطاردة عقب قرار الطرد الذي
وُيشار، يف هذا السياق، إىل املوقف الذي اختذته احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان       )٣(

ورغم اعتراف احملكمة بالسلطة التقديرية اليت تتمتـع هبـا          . بشأن أثر الطعن يف تنفيذ القرار     
ميكن تدارك آثارها جيب   الالدول األطراف يف هذا الصدد، فإهنا أوضحت أن التدابري اليت قد        

 وهكـذا    .إذا كانت متوافقة مـع االتفاقيـة        ما بعد أن حتدد السلطات الوطنية      إال أال ُتنفذ 
   : من االتفاقية١٣، إىل حدوث انتهاك للمادة كونكا ضد بلجيكاخلصت احملكمة، يف قضية 

 تقـضي بـأن     ١٣ترى احملكمة أن فكرة االنتصاف الفعال مبوجب املادة         "   
ميكن تدارك آثارها     ال صاف ميكن أن يوقف تنفيذ تدابري تتناىف مع االتفاقية وقد         االنت

 تعارض تنفيذ هذه التدابري قبل أن تفرغ الـسلطات          ١٣وبالتايل فإن املادة    ].  …[
بيد أن الدول املتعاقدة تتمتع هبامش      . الوطنية من النظر يف مدى توافقها مع االتفاقية       

يما يتعلق بطريقة االمتثال لاللتزامات اليت تقع على عاتقها   معني من القدرة التمييزية ف    
  .)١٩٣("١٣مبوجب املادة 

__________ 

)١٩٣( European Court of Human Rights, Čonka v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 5 

February 2002, Application No. 51564/99, para. 79 انظر أيضاً؛ European Court of Human Rights, 

A.C. and others v. Spain, Judgment, 22 April 2014, Application No. 6528/11, para. 88.  
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وميكننا أيضاً أن نذكر أن اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا أوصت مبـنح األجانـب                )٤(
املطرودين من إقليم دولة عضو احلق يف طعن إيقايف ُينظر فيه يف غضون ثالثة أشهر من تاريخ                 

  :قرار الطرد
أي قرار بطرد شخص أجنيب من إقليم دولة        ‘ ٢‘: [...] فيما يتعلق بالطرد  "  

إذا قُدم طعن يف ‘ ٣‘عضو يف جملس أوروبا جيب أن خيضع للحق يف الطعن اإليقايف؛            
قرار الطرد، يتعني استكمال إجراء الطعن يف غضون ثالثة أشهر من تـاريخ قـرار               

  .)١٩٤("الطرد
ام مالحظة أن اجلمعية الربملانية اعترفت عـالوة        ويف هذا الصدد، من اجلدير باالهتم       

  :على ذلك هبذا احلق يف الطعن لألجنيب غري القانوين
ألسـباب    إالحيمل ترخيص إقامة صـاحلاً    ال ال جيوز إبعاد األجنيب الذي    "  

 حـق وإمكانيـة     ،ويكون له، قبل إبعاده      .الدينية  أو أخرى غري األسباب السياسية   
 إذا كان حيق له إضافة إىل ذلـك         ما ستقلة، وينبغي دراسة  الطعن أمام سلطة طعن م    

 إىل  قدم طلبـاً    ما وإذا   .ويبلغ حبقوقه    .حمكمةكبديل عن ذلك عرض قضيته أمام        أو
   .تزال قيد النظر  اليتم إبعاده طاملا أن القضية  السلطة إدارية عليا،  أوحمكمة

 عمـالً   إاللة عضو صاحلاً من إقليم دواًوال جيوز طرد شخص حيمل تصرحي   
  .)١٩٥("حبكم طرد هنائي صادر عن حمكمة

  .ومل تذهب اللجنة إىل ذلك احلد  

    ٢٨املادة 
  النتصاف الفرديل  الدوليةجراءاتاإل

لطرد اللجوء إىل أي إجراء متاح لالنتصاف الفردي        ل اخلاضعجيوز لألجنيب     
  .أمام هيئة دولية خمتصة

  التعليق    
لطرد ميكن، حسب   ل اخلاضعنيتذكري بأن األجانب     إىل ال  ٢٨يهدف مشروع املادة      

ويتعلـق األمـر،   . ة خمتـصة ياحلاالت، أن يصلوا إىل إجراءات انتصاف فردية أمام هيئة دول       
أساساً، بإجراءات االنتصاف الفردية املنصوص عليها يف خمتلف الصكوك التعاهدية يف جمـال             

  .ليمياإلق  أومحاية حقوق اإلنسان، سواء على الصعيد العاملي
__________ 

 ٣٠السياسة املشتركة يف جمال اهلجرة واللجـوء،  ): ٢٠٠٣(١٦٢٤اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا، التوصية   )١٩٤(
  .٩، الفقرة ٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

 / تشرين األول  ٣املتعلقة بالوضع القانوين لألجانب،     ) ١٩٧٥(٧٦٩اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا، التوصية       )١٩٥(
  .١٠ و٩ان ، الفقرت١٩٧٥أكتوبر 
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    الباب اخلامس
  النتائج القانونية للطرد

    ٢٩املادة 
  السماح بالدخول من جديد إىل الدولة الطاردة

لألجنيب املوجود بصورة قانونية يف إقليم دولة ما، والذي تطـرده             -١  
تلك الدولة، احلق يف أن ُيسمح له بالدخول من جديد إىل الدولة الطاردة إذا ثبـت                

تشكل عودته هتديـداً لألمـن       مل ده كان غري مشروع، ما    للسلطة املختصة أن طر   
يصبح األجنيب لسبب آخر غري مستوف لشروط الدخول         النظام العام، أو   القومي أو 

  .مبوجب قانون الدولة الطاردة
ال جيوز، يف مجيع األحوال، استخدام قرار الطرد الـسابق غـري              -٢  

  .املشروع ذريعة لعدم السماح بدخول األجنيب من جديد

  التعليق    
 علـى   ظل شروط معينـة،    ، يف إطار التطوير التدرجيي ويف     ٢٩مشروع املادة   ينص    )١(

يف السماح بالدخول من جديد إىل الدولة الطاردة ألجنيب اضطُر إىل مغـادرة إقلـيم                احلق
 -ورغم أن بإمكان املرء أن يستشف وجود ذلك احلق          . الدولة عِقب طرد غري مشروع     هذه

، بـل وعلـى الـصعيد الـدويل         )١٩٦( يف تشريعات بعض الدول    -اوتة  متفشروط   يف ظل 
بالدخول  يكفي لتأكيد وجود احلق يف السماح      تبدو املمارسة املتبعة متسقةً مبا     ، ال )١٩٧(أيضاً

  .من جديد، يف القانون الوضعي، كحق فردي لألجنيب الذي خضع لطرد غري مشروع
. ة احلذر يف صياغة ذلـك احلـق       وحىت من منظور التطوير التدرجيي، توخت اللجن        )٢(

 يف إقليم الدولة    ةقانونيبصورة   يستهدف فقط حالة أجنيب كان موجوداً        ٢٩فمشروع املادة   
سلطة خمتصة بعدم مشروعية ذلك الطرد،      رهناً باعتراف   املعنية وطُرد منه طرداً غري مشروع،       

بأحد الـسببني   يه  أن تستظهر على حنو وج    الدولة اليت أصدرت أمر الطرد      يكن بوسع    مل وما
  .املذكورين يف مشروع املادة لرفض السماح بدخول األجنيب املعين من جديد

__________ 

 .L. 524-4، على سبيل املثال، فرنسا، القانون املتعلق بدخول األجانب وإقامتهم وحبق اللجوء، املادة انظر )١٩٦(
وقررت . اعترفت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بوجود هذا احلق يف قضية طرد تعسفي لقس أجنيب               )١٩٧(

 :يلي اللجنة ما
 السماح لألب كـارلوس سـتيتر بـالعودة إىل أراضـي         )أ: (يلي أن توصي حكومة غواتيماال مبا    "  

التحقيق يف األعمال املبلغ عنـها ومعاقبـة        ) ب(غواتيماال واإلقامة يف هذا البلد إذا كان يرغب يف ذلك؛ و          
، " بالتدابري املتخـذة لتنفيـذ هـذه التوصـيات          يوماً ٦٠إطالع اللجنة يف غضون     ) ج(املسؤولني عنها؛ و  

 ٢٥،  )غواتيمـاال  (٧٣/٧٨نة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، القـضية         الصادر عن جل   ٣٠/٨١ القرار
، ١٩٨١-١٩٨٠التقرير السنوي للجنة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان            ،  ١٩٨١يونيه  /حزيران

OEA/Ser.L/V/II.54, doc. 9 Rev. 1 ،١٩٨١أكتوبر / تشرين األول١٦. 
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، اليت تصف الطرد يف مشروع املادة، إىل كـل طـرد            "غري مشروع "وتشري عبارة     )٣(
غري أن العبارة ينبغي أن ُتفهم أيضاً يف ضوء املبـدأ           . ينتهك قاعدة من قواعد القانون الدويل     

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ويؤكده جمدداً  ١٣ املادة   الذي تنص عليه  
تنفيذاً لقرار اتُّخذ وفقاً للقانون، أي وفقاً  جيوز طرد أجنيب إال ، ومفاده أنه ال٤مشروع املادة 

  .للدولة الطاردة يف املقام األولالوطين للقانون 
 علـى   ٢٩ مبوجب مشروع املـادة      ويقتصر احلق يف السماح بالدخول من جديد        )٤(

، سواء مـن سـلطات      مثبتاً بقرار ملزم  فيها الطابع غري املشروع للطرد      يكون  احلاالت اليت   
 وينتفي  . متلك ذلك االختصاص   هيئة حتكيم،  من هيئة دولية، كمحكمة أو     الدولة الطاردة أو  

نون تصحيح قرار   ذلك القرار امللزم عندما جيري من وجهة نظر السلطات املختصة وفقاً للقا           
يكون من املناسب إخضاع  ورأت اللجنة أنه قد ال. يكن مشروعاً وقت اختاذه الطرد الذي مل 

ميكن من حيـث     دام ذلك اإللغاء ال    االعتراف هبذا احلق إللغاء قرار الطرد غري املشروع، ما        
 ٢٩ة وعالوة على ذلك، تشمل صيغة املـاد      . عن سلطات الدولة الطاردة    املبدأ أن يصدر إال   

أيضاً احلاالت اليت قد حيدث فيها الطرد دون اختاذ قرار رمسي، أي عن طريق سلوك يعزى إىل 
ومع ذلك، فبإخضاع احلق يف السماح بالدخول من جديـد إلثبـات            . )١٩٨(الدولة الطاردة 

 االعتراف لألجنيب، يف    ٢٩سلطة خمتصة مسبقاً عدم مشروعية الطرد، يتفادى مشروع املادة          
  .لطرد الذي تعرض لهلغري املشروع  التفسري الذايت للطابع املشروع أوباحلق يف هذا السياق، 

يهدف إىل إضفاء آثار قانونية علـى       على أنه    ٢٩مشروع املادة   أن يفهم   وال ميكن     )٥(
الذي تتوصل إليه هيئة دولية غَري اآلثار املنصوص عليها يف الصك الذي أنشئت مبوجبه              القرار  

يف إطار التطوير التدرجيي وعلى أساس مـستقل،         رف مشروع املادة، إال   يعت وال. تلك اهليئة 
جملموعـة  وُيخضع ذلك احلق    يف السماح بالدخول من جديد إىل إقليم الدولة الطاردة          باحلق  

  . بقرار ملزممن الشروط من بينها ثبوت عدم املشروعية ثبوتاً مسبقاً
دولة الطاردة باحلق يف رفـض      وكما يرد بوضوح يف مشروع هذه املادة، حتتفظ ال          )٦(

السماح بالدخول من جديد لألجنيب الذي طُرد طرداً غري مشروع، إذا كان ذلك الـسماح               
إذا أصبح األجنيب، لسبب     النظام العام، أو   بدخوله من جديد يشكل هتديداً لألمن القومي أو       

العتراف من الضروري ا  و. آخر، غري مستوف لشروط الدخول مبوجب قانون الدولة الطاردة        
على توازن عادل بـني     احلفاظ  باستثناءات من هذا القبيل للسماح بالدخول من جديد بغية          

حقوق األجنيب املطرود بشكل غري مشروع والسلطة اليت تتمتع هبا الدولة الطـاردة ملراقبـة               
راً دخول أي أجنيب إىل إقليمها وفقاً لتشريعها املعمول به يف اللحظة اليت تتخذ فيها الدولة قرا               

ويهدف االستثناء األخري املنصوص عليه يف      . بشأن السماح بدخول األجنيب املعين من جديد      
فيها الظـروف   تنتفي   إىل مراعاة مسألة مفادها أن هناك حاالت معينة قد           ٢٩مشروع املادة   

__________ 

 . ينص على حظر أي شكل من أشكال الطرد املقنع أعاله، الذي١٠انظر يف هذا الصدد مشروع املادة  )١٩٨(
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غري أنه ينبغي للدولة أن     . اإلقامة العناصر اليت ُمنح األجنيب على أساسها اإلذن بالدخول أو         أو
حيق  متارس سلطتها التقديرية حبسن نية فيما يتعلق بشروط السماح بالدخول من جديد؛ فال            

أحكام نابعـة مـن     االستناد إىل   للدولة الطاردة أن تربر رفض السماح بالدخول من جديد ب         
 عائقاً أمـام    ، وثبتت عدم مشروعيته،   عترب جمرد وجود قرار طرد اتُّخذ من قبلُ       قد ت تشريعها  

، اليت تنص   ٢٩ من مشروع املادة     ٢هذا التقييد يف الفقرة     ويرد  . ول من جديد  السماح بالدخ 
ال جيوز، يف مجيع األحوال، استخدام قرار الطرد السابق غري املشروع ذريعة لعـدم              "على أنه   

 ٢٢ من املادة    ٥وقد استلهمت هذه الصيغة من الفقرة       ". السماح بدخول األجنيب من جديد    
  .)١٩٩(ماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهممن االتفاقية الدولية حل

 ٢٩يف السماح بالدخول من جديد وفقاً ملـشروع املـادة           فإن صوغ حق    وأخرياً،    )٧(
خيل بالنظام القانوين الذي حيكم مسؤولية الدولة عن فعل غري مشروع دولياً، املشار إليه يف  ال

ة املتعلقة بالتعويض عـن فعـل غـري         القواعد العام تظل  وبوجه خاص،   . ٣٠مشروع املادة   
  .يف سياق طرد األجانبواردة مشروع دولياً 

    ٣٠املادة 
  مسؤولية الدول يف حاالت الطرد غري املشروع

خيالف االلتزامات الدولية مبوجب مشاريع املواد هذه        طرد األجنيب مبا  يؤدي    
لدوليـة للدولـة     املسؤولية ا   إىل قيام  أي قاعدة أخرى من قواعد القانون الدويل،       أو

  .الطاردة

  التعليق    
ال جدال يف أن كل طرد ينتهك قاعدة من قواعد القانون الدويل ُيحّمـل الدولـة                  )١(

ينبغـي أن يقـرأ     هذا الـصدد،     ويف. الطاردة املسؤولية الدولية عن فعل غري مشروع دولياً       
غـري   عن األفعال    لسؤولية الدو يف ضوء الباب الثاين من املواد املتعلقة مب        ٣٠ مشروع املادة 

يف ذلـك يف   وُيبّين الباب الثاين مضمون املسؤولية الدولية للدولة، مبـا   . )٢٠٠( دولياً ةشروعامل
  .)٢٠١(سياق طرد األجانب

__________ 

فـذ  حيق للشخص املعين، إذا أُلغي يف وقت الحق قرار بالطرد يكون قـد نُ             : "يلي هذه املادة على ما   نص  ت )١٩٩(
" جيوز استخدام القرار السابق ملنعه من العودة إىل الدولة املعنية          بالفعل، أن يطلب تعويضاً وفقاً للقانون وال      

 .)اف مضاخلط املائل(
 .١٤٨-١١١، الصفحات )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ٢٠٠١... حولية انظر  )٢٠٠(
من التعليق العام على املواد اليت أعدهتا اللجنة عن مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة               ) ٥(انظر الفقرة    )٢٠١(

  .٣٩، الصفحة )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ٢٠٠١... حولية دولياً؛ 
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اجلرب الكامـل   املتعلق ب  املبدأ األساسي    )٢٠٢( املتعلقة مبسؤولية الدول   ٣١تتناول املادة     )٢(
 )٢٠٣(٣٤املـادة    ري مشروع دولياً، أما   الذي جيب أن تقوم به دولة للضرر الناجم عن فعل غ          

والترضـية  ) ٣٦املـادة   (والتعـويض   ) ٣٥املـادة   (فتبّين خمتلف أشكال اجلرب، وهي الرد       
وهناك كمٌّ هائل من السوابق القضائية املتعلقـة بـاجلرب يف حـاالت الطـرد               ). ٣٧ املادة(

  .)٢٠٤(املشروع غري
عودة األجنيب إىل الدولـة     تمثل يف   على الرّد امل  يف بعض األحيان،    وقع االختيار   وقد    )٣(

هذا الصدد، كان املقرر اخلاص األول املعين باملسؤولية الدولية،          ويف. الطاردة، كطريقة للجرب  
يف حاالت الطرد التعسفي، تكون الترضـية يف        : "يلي السيد غارسيا أمادور، قد أشار إىل ما      

ر، يف هذا السياق، إىل قـضية       وأشا. )٢٠٥("شكل إلغاء أمر الطرد وعودة األجانب املطرودين      
مواطنا الواليات املتحدة اللـذان طُـردا مـن          ()Lampton et Wiltbank(المبنت وويلتبانك   
. )٢٠٦( من نيكـاراغوا   وقضية أربعة رعايا بريطانيني طُردوا أيضاً     ) ١٨٩٤ نيكاراغوا يف عام  

__________ 

 على الدولة املسؤولة التزام جبرب كامل اخلسارة النامجة         -١:  اجلرب -٣١املادة  : "يلي على ما  ٣١تنص املادة    )٢٠٢(
معنوياً، ينجم عن الفعـل       تشمل اخلسارة أي ضرر، سواء كان مادياً أو        -٢. عن الفعل غري املشروع دولياً    

 ".غري املشروع دولياً الذي ترتكبه الدولة
يكون اجلرب الكامل للخسارة النامجة عن الفعل غـري         :  أشكال اجلرب  - ٣٤املادة  : "يلي  على ما  ٣٤تنص املادة    ) ٢٠٣(

 ".باجلمع بينها، وفقاً ألحكام هذا الفصل املشروع دولياً عن طريق الرد والتعويض والترضية، بإحداها أو
 ,Paquet Case (Expulsion), Mixed Claims Commission Belgium-Venezuelaانظر، على سبيل املثال،  )٢٠٤(

1903, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. IX, pp. 323–325, at p. 325 

(Filtz, Umpire); Oliva Case, Mixed Claims Commission Italy-Venezuela, 1903, United Nations, 

Reports of International Arbitral Awards, vol. X, pp. 600–609; Maal Case, Mixed Claims 

Commission Netherlands-Venezuela, 1 June 1903, United Nations, Reports of International 

Arbitral Awards, vol. X, pp. 730–733; Daniel Dillon (U.S.A.) v. United Mexican States, Mexico-

U.S.A. General Claims Commission, Award of 3 October 1928, United Nations, Reports of 

International Arbitral Awards, vol. IV, pp. 368–371; Yeager vv. The Islamic Republic of Iran, 

Iran-United States Claims Tribunal, Award of 2 November 1987, Iran-United States Claims 

Tribunal Reports, vol. 17, pp. 92–113; Case of Moustaquim vv. Belgium, Judgment (Merits and 

Just Satisfaction), European Court of Human Rights, 18 February 1991, Application No. 

12313/86; Case of Conka vv. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), European Court of 

Human Rights, 5 February 2002, Application No. 51564/99. 
مسؤولية الدول عـن    (غارسيا أمادور، املقرر اخلاص     . ف. املسؤولية الدولية، التقرير السادس املقدم من ف       )٢٠٥(

 ,Yearbook … 1961, vol. II، ) جـرب الـضرر  -ممتلكـاهتم   األضرار اليت تلحق يف أقاليمها باألجانب أو

A/CN.4/134 واإلضافة Add.1 ٩٩، الفقرة. 
 John Basset Moore in A Digest ofويـرد ذكـر القـضيتني يف    . ١٥٩، احلاشية ٩٩ملرجع نفسه، الفقرة ا ) ٢٠٦(

International Law, Washington, Government Printing Office, vol. IV, 1906, pp. 99-101 .قـضية   ويف
اً بعودهتما بناء على طلـب      ، طردت احلكومة النيكاراغوية مواطنني أمريكيني ومسحت الحق       المبنت وويلتبانك 

حالة الرعايا الربيطانيني األربعة الذين طُردوا من نيكاراغوا، طلبت بريطانيا العظمى            ويف. من الواليات املتحدة  
جمال إللغـاء    إنه ال "وأجابت نيكاراغوا على ذلك بالقول      ". اإللغاء الالمشروط ملراسيم الطرد   "من نيكاراغوا   

 ".قد صدر يف حقهم عفو خاص‘ موسكيتو‘األشخاص املدانني باملشاركة يف مترد دام مجيع  مرسوم الطرد، ما
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 مشروع يف سياق العودة يف حالة طرد غريب جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان      أمرت وقد
  .)٢٠٧(قضية طرد تعسفي لقس أجنيب

وجلأت الواليات القضائية إىل التعويض مراراً كشكل من أشكال اجلرب املعترف هبـا      )٤(
. تتكبده دولة جنسيته بسبب طرد غـري مـشروع         للضرر الذي يتكبده األجنيب املطرود أو     

ة واألضرار املعنويـة علـى      خالف على أن الضرر القابل للتعويض يشمل األضرار املادي         وال
 احلـق يف    هنجاً جديداً لتنـاول    جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان       واتبعت. )٢٠٨(السواء

يف فئة األضرار اليت يتكبدها ضـحايا انتـهاكات         " مشروع احلياة "أدرجت تعطيل    اجلرب، إذ 
  .)٢٠٩(حقوق اإلنسان

حايا حلاالت طـرد    وقد أقرت عدة هيئات حتكيم منح تعويضات ألجانب كانوا ض           
م أنه بالنظر إىل الطابع التعسفي للطرد،       ، اعترب احملك  )Paquet(باكي  ففي قضية   . غري مشروع 

  :وجب على حكومة فرتويال أن تقدم إليه تعويضاً عن األضرار املباشرة اليت تكبدها من ذلك
فاملمارسة العامة الدارجة بني احلكومات هي تقدمي تعليالت حلكومة "[...]   

يف  ُرفضت هذه التعليالت، كمـا  طلبت منها ذلك، فإذا ما    شخص املطرود إذا ما   ال
القضية قيد النظر، ميكن اعتبار الطرد إجراًء تعسفياً ذا طابع يستوجب اجلرب، ويقترن             
بظرف مشدد يف هذه القضية ألن صالحيات السلطة التنفيذيـة، وفقـاً للدسـتور      

طرد األجانـب     األراضي الوطنية، أو   تشمل سلطة حظر الدخول إىل     الفرتويلي، ال 
  املقيمني الذين تعتقد احلكومة أهنم خيلّون بالنظام العام؛

__________ 

: يلـي   أن توصي حكومة غواتيماال مبـا      -٣: [...] يلي تقرر جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ما      " )٢٠٧(
 السماح لألب كارلوس ستيتر بالعودة إىل أراضي غواتيماال واإلقامة يف هذا البلد إذا كـان يرغـب يف          )أ(

 ٦٠إطالع اللجنة، يف غـضون     ) ج(التحقيق يف األعمال املبلغ عنها ومعاقبة املسؤولني عنها؛ و        ) ب(ذلك؛  
 الصادر عن جلنـة البلـدان األمريكيـة        ٣٠/٨١؛ القرار   "يوماً، على التدابري املتخذة لتنفيذ هذه التوصيات      

تقرير السنوي للجنـة البلـدان      ال،  ١٩٨١يونيه  / حزيران ٢٥،  )غواتيماال (٧٣٧٨حلقوق اإلنسان، القضية    
 / تـشرين األول ١٦، OEA/Ser.L/V/II.54, doc. 9 Rev. 1، ١٩٨١-١٩٨٠األمريكية حلقوق اإلنـسان  

 .١٩٨١أكتوبر 
 ضـد سويـسرا    إمريوق اإلنسان، قضية    ـانظر يف هذا الصدد، على سبيل املثال، احملكمة األوروبية حلق          )٢٠٨(

)Emre c. Suisse(  ،حمكمـة البلـدان األمريكيـة       ، أو ٥٠٥٦/١٠تماس رقم   ، االل ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٢
؛ Série C, n°134، ٢٠٠٥مـارس  / آذار٧، ")Mapiripán( جمـزرة مابرييبـان  "ة ـاإلنسان، قضي حلقوق

يونيه / حزيران١٩كمة العدل الدولية يف وانظر أيضاً، يف هذا الصدد القرار الصادر عن حم. Pueblo Belloو
 . أدناه٦، الذي وردت مناقشته يف الفقرة )Ahmadou Sadio Diallo(لو أمحدو ساديو ديا يف قضية ٢٠١٢

، القـرار   )Loayza Tamayo v. Pérou( لوايزا تامايو ضد بـريو    انظر بصفة خاصة القرارات الصادرة يف قضية         ) ٢٠٩(
 ١٤٤، الفقرات من Series C, No. 42، )التعويضات والتكاليف (١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٧الصادر يف 

 كـانون  ٣، القرار الصادر يف )Cantoral Benavide v. pérou( ضد بريو  بينافيدس  كانتورال ؛ وقضية ١٥٤ إىل
وغوتيرييز سولري ضد ؛ ٨٠ و٦٠، الفقرتان Series C, n° 88، )التعويضات والتكاليف (٢٠٠١ديسمرب /األول

احليثيـات  (، ٢٠٠٥مرب سـبت / أيلـول ١٢، القرار الـصادر يف  )Gutiérrez Soler v. Colombie(كولومبيا 
 .٨٩ إىل ٨٧، الفقرات من Series C, No. 132، )والتعويضات والتكاليف
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  :يبدو مبالغاً فيه وإذ يرى احملكّم، باإلضافة إىل ذلك، أن املبلغ املطلوب ال  
  .)٢١٠(" فرنك٤ ٥٠٠باكي بسداد مبلغ . أ. يقرر أن يلىب مطلب ن  

 جلرب اخلسائر النامجة عـن      )Oliva(أوليفا  قضية  وأقر احملكّم أيضاً منح تعويضات يف         
اإلخالل بامتياز، على الرغم من أن تلك التعويضات قُصرت علـى التعويـضات املتـصلة               

واعتـرب  . )٢١١(بالنفقات اليت تكبدها األجنيب والوقت الذي استغرقه للحصول على العقـد          
  :تعويضاملفوض أنيويل أن الطابع التعسفي للطرد يربر يف حد ذاته طلب ال

 بوليفـار، بـصرف النظـر       ٤٠ ٠٠٠يقل عن    ينبغي منح تعويض ال   "[...]   
أي مبلغ ُيقضى له به بوجه حق عن اخلسائر النامجة عن الفسخ التعـسفي للعقـد                 عن

االمتياز املشار   يكن حصل على   جمال للشك يف أنه، حىت ولو مل       السالف الذكر، ألنه ال   
  .)٢١٢("أن يقيم سنداً كافياً لطلب التعويضجمرد طرده تعسفياً من شأنه  إليه، فإن

مبا يف  (ويف قضايا أخرى، نشأ التعويض عن الطريقة غري القانونية اليت ُنفذ هبا الطرد                
، قرر احملكّم مـنح     )Maal(مال  ففي قضية   ). ذلك مدة وشروط االحتجاز يف انتظار الترحيل      

 إىل أن األفـراد الـذين نفـذوا         اًونظر. املُطاِلب تعويضات عن املعاملة الفظة اليت تعرض هلا       
يعاقَبوا، فإن احملكّم اعترب أن املبلغ املقدم ينبغي أن يكون كافياً حبيث يكون للدولة               الترحيل مل 

  : الذي تعرض له املُطالب"تعبري عن إدراكها لإلذالل"املسؤولة مبثابة 
وقيل للمحكم أن ينظر إىل شخص اآلخر نظرته إىل شيء مقدس، وأنـه             "  

بدون سبب، مـن غـري       كن املساس به حىت أدىن مساس، يف حالة غضب أو         مي ال
يتناسـب وروح    موافقته، فإذا جرى هذا، كان مبثابة اعتداء جيب التعويض عنه مبا          

. [...] االعتداء وطابعه والصفة اإلنسانية اليت ميثلها الفرد الـذي اعُتـدي عليـه            
 هبذا الواجب اهلام يف احلكومـة       يشري إىل أن من يقومون     يكن مثة دليل أو ما     مل وملا

أُقيلوا، فإن السبيل الوحيـد الـذي ميكـن عـن            عوقبوا أو  الفرتويلية قد ُوخبوا أو   
للحكومة أن تعرب عن أسفها وتؤدي واجبها حيال أحد رعايا دولة صديقة             طريقه

وجيـب أن يكـون     . وذات سيادة هو تقدمي تعويض عن ذلك بسداد تعويض مايل         
راب عن إدراك اإلذالل الذي تعرض له الشخص والرغبة الكبرية يف           كافياً لإلع  املبلغ

ومن وجهة نظر احملكّم، يتعني إلزام احلكومة املدعى عليها بـأن           . الوفاء هبذا االلتزام  
تسدد إىل احلكومة املدعية ملصلحة املُطالب وبامسه، بسبب ذلـك اإلذالل وحـده،         

__________ 

 Paquet, Belgium-Venezuela Mixed Claims Commission, 1903, United Nations, Reports ofقضية  )٢١٠(

International Arbitral Awards, vol. IX, p. 325. 
 Oliva, Italy-Venezuela Mixed Claims Commission, 1903, United Nations, Reports ofقــضية )٢١١(

International Arbitral Awards, vol. X, pp. 607 to 609 (Ralston, umpire)  اليت تتضمن تفاصيل عـن 
 .حساب األضرار يف القضية بعينها

 ).املفوض أنيويل (٦٠٢، املرجع نفسه، الصفحة Olivaقضية  )٢١٢(
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يعادهلـا مـن    تحدة األمريكية، أو مامخسمائة دوالر ذهباً من نقد الواليات امل     مبلغ
  .)٢١٣("الفضة حسب سعر الصرف يف وقت السداد؛ ويسجل احلكم بناء على ذلك

، ُمنح التعويض جلرب سوء املعاملة اليت لقيها        )Daniel Dillon(دانيال ديون   ويف قضية     
  :املُطالب بسبب طول مدة احتجازه وظروفه

 على انفراد وعـدم إبالغـه       ولكن طول فترة االحتجاز، وحبس املُطالب     "  
تربرمها أسـباب    بالغرض من احتجازه ُتشكّل برأي اللجنة سوء معاملة ومشقة ال         

القبض عليه وترقى إىل درجة جتعل من الواليات املكسيكية املتحدة مسؤولة مبوجب            
وُيقضى بأن املبلغ الذي ينبغي احلكم به ميكن حتديده حتديداً سليماً           . القانون الدويل 

  .)٢١٤(" دوالر من عملة الواليات املتحدة األمريكية، بدون فائدة٢ ٥٠٠غ يف مبل
، قضت حمكمة التحكيم اخلاصة مبطالبات إيـران والواليـات          )Yeager(ييغر  ويف قضية     

ُيمَهل املـدة   فقدان املمتلكات الشخصية اليت تركها ألنه مل      ) ١(املتحدة مبنح املُطالب تعويضاً عن      
  .)٢١٦(‘اللجان الثورية‘عن املال املُصاَدر منه يف املطار من ِقبل ) ٢(، و)٢١٥(الكافية ملغادرة البلد

ويف بعض احلاالت، منحت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان تعويـضات ماليـة              
مـستقيم ضـد بلجيكـا      ففي قـضية    . األضرار املعنوية النامجة عن طرد غري مشروع       عن

)Moustaquim v. Belgique(   ة بالتعويض عن فوات كسب بسبب طرد       ، رفضت احملكمة مطالب
 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، والحظت احملكمة غياب عالقة          ٨انُتهكت فيه املادة    

غري أن احملكمة قضت مبنح املُطالب، علـى  . ادُّعي من فوات الكسب   سببية بني االنتهاك وما   
الضـطراره إىل   فرنك بلجيكي كتعويض عن ضرر معنوي  ١٠٠ ٠٠٠أساس منصف، مبلغ    

كونكا ضد  قضية   ويف. )٢١٧(العيش بعيداً عن أسرته وأصدقائه، يف بلد ليس له فيه أي روابط           
 ١٠ ٠٠٠، قضت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان مبنح مبلغ         )Čonka v. Belgique(بلجيكا  

 مـن   ٤ و ١يورو تعويضاً عن أضرار معنوية جنمت عن طرد جرى على حنو خيالف الفقرتني              
 مـن  ٤، واملـادة   )احلق يف احلرية واألمـن    ( من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان       ٥ ةاملاد

__________ 

 ,Maal, Netherlands-Venezuela Mixed Claims Commission, 1 June 1903, United Nationsقـضية   )٢١٣(

Reports of International Arbitral Awards, vol. X, pp. 732 and 733 (Plumley, umpire). 
)٢١٤( Daniel Dillon (United States of America) v. United Mexican States, Mexico-U.S.A. General 

Claims Commission, Award of 3 October 1928, United Nations, Reports of International Arbitral 

Awards, vol. IV, p. 369. 
)٢١٥( Yeager v. The Islamic Republic of Iran, Iran-United States Claims Tribunal, Award of 2 November 

1987, Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 17, pp. 107 to 109, paras. 51–59. 
 .٦٣ إىل ٦١، الفقرات من ١١٠املرجع نفسه، الصفحة  )٢١٦(
 ,Moustaquim v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 18 February 1991قـضية  )٢١٧(

Application No. 12313/86, paras. 52 to 55. 
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 مـن   ١٣، وكذلك املـادة     )حظر الطرد اجلماعي  ( امللحق هبذه االتفاقية     ٤الربوتوكول رقم   
  .)٢١٨(٤ من الربوتوكول رقم ٤، باالقتران مع املادة )احلق يف االنتصاف الفعال(االتفاقية 

 من مشاريع املواد، املتعلقة مبسؤولية الدول، على الترضية كشكل          ٣٧ وتنص املادة   )٥(
سيما يف احلـاالت   وميكن تطبيق الترضية يف حالة الطرد غري املشروع، وال . من أشكال اجلرب  

مثل هذه احلاالت اعتربت احملكمـة األوروبيـة         ويف. ُينفذ بعد  اليت يكون فيها أمر الطرد مل     
ائياً يقضي بعدم مشروعية الطرد ُيشكّل ترضية مناسبة، وبالتايل         حلقوق اإلنسان أن حكماً قض    

وميكن توجيه االنتباه هبـذا الـصدد إىل قـضية          . امتنعت عن منح تعويضات معنوية أخرى     
شاهال ضـد اململكـة املتحـدة       ، وقضية   )٢١٩()Beldjoudi v. France(بلجودي ضد فرنسا    

)Chahal v. Royaume-Uni()(ا  أمحد ضـد النمـس    ، وقضية   )٢٢٠Ahmed v. Autriche()٢٢١( .
من املواد  ٣٧وجيدر التذكري يف هذا الصدد بأن اللجنة نفسها قد بّينت، يف تعليقها على املادة         

غـري   من أكثر طرائق الترضية شيوعاً يف حالة الضرر املعنوي أو "سؤولية الدول، أن    املتعلقة مب 
 القضائية املختصة بـإعالن عـدم       اهليئات املادي الذي يلحق بالدولة، قيام إحدى احملاكم أو       

معرض احلديث عن الترضية كشكل من أشكال اجلرب، ينبغـي           ويف. )٢٢٢("مشروعية الفعل 
تقتصر فقط على منح التعويضات      اإلشارة إىل أن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ال        

تحمل الدولـة   من بني أشكال اجلرب اليت جيب أن ت       "ترى أن    لضحايا الطرد غري القانوين، إذ    
  .)٢٢٣("مسؤوليتها، ضرورة التحقيق الفعال يف الوقائع ومعاقبة املذنبني

__________ 

 Čonka v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 5 February 2002, Application قـضية  )٢١٨(

No. 51564/99, para. 42. 
 Beldjoudi v. France, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 26 March 1992, Applicationقـضية   )٢١٩(

No. 12083/86, para. 86" :أن هذا احلكم القـضائي مينحـه    ال شك أن املدعي عاىن أضراراً معنوية، إال
فـإن ذلـك    " يف حالة تنفيذ قرار ترحيل السيد بلجودي      "وأضافت احملكمة أنه    ". كافياً هبذا الصدد  تعويضاً  

 ). من املنطوق١الفقرة ( من االتفاقية ٨سُيشكّل انتهاكاً للمادة 
 ,Chahal v. United Kingdom, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 15 November 1996قـضية   )٢٢٠(

Application No. 22414/93, para. 158 [...]" :حتكم احملكمة بأي تعويضات عـن أضـرار معنويـة     ال
 من  ١يتعلق باملدة اليت قضاها السيد شاهال يف االحتجاز، نظراً لقرارها بعدم وقوع أي انتهاك للفقرة                 فيما
الة تنفيذها،  خبصوص الشكاوى األخرى فتعترب احملكمة أن االستنتاج بأن عملية ترحيله، يف ح            أما. ٥ املادة

 ".، يشكّل ترضيةً منصفةً كافية٥ من املادة ١٣ و٤، وبأن مثة انتهاكات للفقرتني ٣ستشكّل انتهاكاً للمادة 
 Ahmed v. Austria, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 17 December 1996, Applicationقضية  )٢٢١(

No. 25964/94 .     ت الكسب، بسبب عدم وجود صلة بني األضرار        رفضت احملكمة املطالبة بتعويض عن فوا
وأضـافت  ). ٥٠الفقـرة   ( من االتفاقية    ٣املزعومة واالستنتاج الذي توصلت إليه احملكمة خبصوص املادة         

أن هذا احلكم القضائي مينحه تعويـضاً        تعترب احملكمة أن املدعي عاىن بالتأكيد أضراراً معنوية، إال        : "احملكمة
دام املدعي يواجه خطر إخضاعه      وما: "... واختتمت احملكمة قائلة  ). ٥١الفقرة   ("كافياً عن تلك األضرار   

 من االتفاقية، فإن تنفيذ قرار ترحيله إىل هنالك سيشكّل انتـهاكاً لتلـك              ٣يف الصومال ملعاملة تنايف املادة      
 ). من املنطوق٢الفقرة " (املادة

 .١٣٨-١٣٧، الصفحتان )اجلزء الثاين( اجمللد الثاين ،٢٠٠١... حولية ، ٣٧ املادة على  من التعليق٦الفقرة  ) ٢٢٢(
)٢٢٣ ( Bámaca-Velásquez v. Guatemala, Judgment of 22 February 2002, (Reparations), paras. 73 and 106. 
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وقد تناولت حمكمة العدل الدولية مسألة اجلرب على أفعال غري مشروعة دولياً متصلة               )٦(
أمحدو  بشأن قضية ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٣٠بطرد أجنيب، وذلك يف قرارها الصادر يف     

  :ساديو ديالو
د أن استنتجت احملكمة أن مجهورية الكونغو الدميقراطية قد انتـهكت           بع"  

 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق   ١٣ و٩االلتزامات املنوطة هبا مبوجب املادتني   
 من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب،       ١٢ و ٦املدنية والسياسية، واملادتني    

انظـر  (فيينا للعالقات القنـصلية      من اتفاقية    ٣٦من املادة   ) ب(١وكذلك الفقرة   
، صار من واجبها أن تقـرر اآلن، يف ضـوء   ) أعاله٩٧ و٨٥ و ٧٤ و ٧٣الفقرات  

املذكرات النهائية اليت قدمتها غينيا، العواقب النامجة عن هذه األفعال غري املشروعة            
  .)٢٢٤("دولياً اليت تترتب عليها املسؤولية الدولية جلمهورية الكونغو الدميقراطية

عد التذكري بالنظام القانوين الناظم جلرب الضرر والقائم على املبدأ الـذي كرسـته    وب  
، الذي يذهب إىل أن اجلـرب جيـب أن          معمل شورزو حمكمة العدل الدولية الدائمة يف قضية       

حمو مجيع آثار الفعل غري املشروع واستعادة الوضع الـذي كـان            "يسعى قدر اإلمكان إىل     
، واملبدأ الذي أُشَري إليه مؤخراً      )٢٢٥("ُيرتكب  الفعل املذكور مل   سيسود يف أغلب الظن لو أن     

، والـذي   )األرجنتني ضد أوروغواي  (طاحونيت اللباب على هنر أوروغواي      يف سياق قضية    
الترضية، بل وحىت التعـويض      شكل التعويض أو  "يذهب إىل أن جرب الضرر ميكن أن يأخذ         

  :ى على النحو التايل، بتت احملكمة يف الدعو)٢٢٦("مقروناً بالترضية
سيما الطابع األساسـي     نظراً إىل الظروف اخلاصة احمليطة هبذه احلالة، وال       "  

الذي تتسم به االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت جرى انتـهاكها، واعتبـاراً             
لطلب جرب الضرر يف شكل تعويض، الذي تقدمت به غينيا، ترى احملكمة أنه عالوة              

نتهاكات املذكورة ثبوتاً قضائياً، ينبغي أن يكون جرب الـضرر          على ثبوت وقوع اال   
  .)٢٢٧("لغينيا بسبب األضرار اليت تكبدها السيد ديالو يف شكل تعويض

، أصدرت احملكمة قراراً بشأن مسألة التعويض الذي        ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٩ويف    
 أن ُتمنح غينيـا     وقررت. )٢٢٨(جيب أن تدفعه مجهورية الكونغو الدميقراطية جلمهورية غينيا       

__________ 

)٢٢٤( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, , p. 639, at pp. 691 para. 160. 
)٢٢٥( Judgment No. 13 (Merits), 1928, P.C.I.J. Series A, No. 17, p. 47. 
 ,Merits, Judgment، القرار، )قضية األرجنتني ضد أوروغواي(طاحونيت اللباب على هنر أوروغواي  قضية )٢٢٦(

I.C.J. Reports 2010, pp. 103–104, para. 273. 
)٢٢٧( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 691, p. 639, at par. 161. 
)٢٢٨( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v v. Democratic Republic of the Congo), 

Compensation, Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 324. 
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 دوالر أمريكي، جلرب الضرر غري املادي الذي تكبده السيد ديالو بسبب            ٨٥ ٠٠٠تعويضاً قدره   
 عـن تعـويض     ، فـضالً  )٢٢٩(مجهورية الكونغو الدميقراطية  نسوبة إىل   األفعال غري املشروعة امل   

ها ادُّعي من خسارة تكبـد      دوالر، مراعاة العتبارات اإلنصاف، لتعويض ما      ١٠ ٠٠٠ قدره
غري أن احملكمة رفضت، يف غياب األدلة، املطالبـات         . )٢٣٠(السيد ديالو يف ممتلكاته الشخصية    

املتعلقة باحلصول على تعويض على فوات الكسب الذي تعرض له السيد ديالو خالل فتـرات               
وعموماً، تناولت احملكمة يف قرارها عدة نقط تتعلق        . )٢٣١(احتجازه وعِقب طرده غري املشروع    

سيما العالقة السببية بني األفعال غري املشروعة والضرر الناجم          عويض وطرائقه، وال  بشروط الت 
  . والدليل على وقوعه-يف ذلك الضرر غري املادي   مبا-عنها، وتقدير الضرر 

    ٣١املادة 
  احلماية الدبلوماسية

جيوز لدولة جنسية األجنيب اخلاضع للطرد ممارسة احلمايـة الدبلوماسـية             
  .بذلك األجنيبيتعلق  فيما

  التعليق    
 إحالة إىل قاعدة احلماية الدبلوماسية اليت هلا نظام قـانوين           ٣١يشكل مشروع املادة      )١(

هلا احلـق يف    جدال يف أن دولة جنسية األجنيب اخلاضع للطرد          وال. راسخ يف القانون الدويل   
ة يف قواعـد القـانون      ممارسة احلماية الدبلوماسية فيما يتعلق مبواطنها، وفقاً للشروط احملدد        

يف املـواد املتعلقـة باحلمايـة       ، يف جوهرهـا،     هذه القواعـد   وترِد. الدويل يف هذا الصدد   
 ٦٢/٦٧، وأُرفق نصها بقرار اجلمعية العامة       ٢٠٠٦ الدبلوماسية، اليت اعتمدهتا اللجنة يف عام     

  .)٢٣٢(٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٦ املؤرخ
 بـشأن   ٢٠٠٧ الصادر يف عـام   ها  حكم، يف   وأكدت حمكمة العدل الدولية جمدداً      )٢(

، يف سياق طرد األجانب، شرطني أساسـيني ملمارسـة          ديالواالستثناءات األولية يف قضية     
  .)٢٣٣(احلماية الدبلوماسية، مها صلة اجلنسية واستنفاد سبل االنتصاف احمللية مسبقاً

__________ 

 .٢٥ إىل ١٨، الفقرات من ٣٣٥-٣٣٣ نفسه، الصفحات املرجع )٢٢٩(
 .٥٥ والفقرة ٣٦ إىل ٢٦، الفقرات من ٣٤٣ و٣٣٨-٣٣٥ نفسه، الصفحات املرجع )٢٣٠(
 .٥٠ إىل ٣٧ من، الفقرات ٣٤٢-٣٣٨ نفسه، الصفحات املرجع )٢٣١(
لجنة عن أعمال دورهتا الثامنة      الدبلوماسية، انظر تقرير ال    احلماية على نص املواد والتعليقات بشأن       لالطالع )٢٣٢(

، A/61/10،  ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم          ،  )٢٠٠٦(واخلمسني  
 .٥٠الفقرة 

)٢٣٣( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Preliminary 
Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 582, at para. 40. 


