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 مقدمة - أوال 
وال حاجـة يف    .  األجنيب ونزعة االنكفـاء علـى الـذات تـاريخ النـاس            منيطبع االرتياب    - ١

وحسـبنا  . هذا املقام إىل تقدمي صورة توضيحية شاملة هلذه الظاهرة اليت تعم كافة مناطق العـامل      
أن نشـري مــثال إىل أن دول املــدن اإلغريقيــة كانــت فعـال تــرتع إىل االنغــالق يف كيــان  مكتــف   

إذ مل تكــن تتصــور شــيئا خــارج أســوارها ســوى أقــوام متوحشــني أفظــاظ يعيشــيون يف  بذاتــه، 
وهكــذا كــان األجانــب  يف اســربطة ممنــوعني مــن دخــول املدينــة، إذ كــانوا    .)١(شــكل عشــائر

 فمنذ هـذه العصـور املوغلـة        - ) l’eunomia(يتهمون باإلخالل بالنظام القائم مبقتضى القوانني       
فكـان  . ومن اسـربطة إىل رومـا سـاد نفـس الشـعور     . زع النظام العام  ستظهر بوا يف القدم كان يُ   

 الـذي يفيـد بـأن   ). ��Hostis, hospes( القـول الالتـيين   وتـردد . األجنيب يدرج يف عـداد العـدو  
ــة،     )٢(.��األجــنيب عــدو �� ــة مث حــدود اإلمرباطوري ــيت ترســم حــدود املدين ووراء التحصــينات ال

سـكتلندا، يوجـد    اة جلـدار هارديـان علـى ختـوم إجنلتـرا و           يتبني حىت اآلن من اآلثار املدهشـ       كما
عــامل األجانــب احملــرومني مــن املركــز الــذي يتمتــع بــه الرومــان، وال يغــامر مــواطن مــن رومــا    

 .إذا كان منبوذا بدخوله إال
ــانون        - ٢ ــه يف الق ــع األجــنيب مبركــز يبعــد كــثريا عمــا كــان علي ــراهن، يتمت ويف الوقــت ال

. ول لـه التشـريعات احلديثـة املسـاواة املدنيـة الكاملـة مـع املـواطنني                ففي كل مكان خت   . الروماين
ولوحظ يف هذه الصدد، أنه خالل النصف األول من القرن العشرين، كانت مثة موجة انفتـاح                

، مونــت، يعلــن أهنــم يعلـى األجانــب يف أمريكــا الالتينيــة، بدرجــة جعلــت وزيـر العــدل الشــيل  
تقلـد املناصـب العليـا يف برملـان الدولـة، وذلـك يف أمريكـا           حيرمون من أي امتياز، إال فرصـة         ال

وخـالل  .  وسادت سياسة مماثلة يف بعض البلدان األفريقية إىل عهد قريـب           .)٣(الالتينية بأكملها 
العقدين األولني من فتـرة حركـات االسـتقالل الـيت شـهدهتا السـتينات، مل يكـن مـن النـادر أن                       

خر من القارة وظائف رمسية عالية جدا داخـل مؤسسـات   يتقلد أحد رعايا بلد أفريقي يف بلد آ       

__________ 
 Jean Touchard t.i.., Histoire des idées politiques, ( Paris, PUF (Thémis), 1959),T. 1. Des origines: ظـر ات )١( 

au XVIIIe siècle,   pp. 9-10. 
، للمقرر اخلاص بارونيس إليس، ،International provisions protecting the human rights of non-citizens: انظر )٢( 

منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (، الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقلياتاألمم املتحدة جنة لاملقرر اخلاص ل
E/00/XIV/2.( 

 .J. Irizarry Y Puente, «Exclusion and expulsion of aliens in Latin America » , AJIL, n°36, 1942, pp. 252-253 :انظر )٣( 
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الدولة، حمتفظا يف الوقت ذاته جبنسيته األصلية، أو تكون جمموعـة مهمـة مـن الرعايـا األجانـب                   
ــه يف أمــان دون أن تقــوم       ــة أخــرى تقــيم يف بلــد آخــر وتعــيش في املنحــدرين مــن بلــدان أفريقي

وكـان مثـة أيضـا انفتـاح مـن          . ة املضـيفة  بإجراءات الدخول واإلقامة، أو تكتسب جنسية الدولـ       
 .هذا القبيل بني األمم األوروبية العريقة حيث تعمم تدرجييا من أجل بناء اجلماعة األوروبية

غري أنه رغم هذا التوجه الليربايل للتشـريعات األوروبيـة، فـإن طـرد األجانـب ظـل مـع            - ٣
ثابتـا مـن حقـوق الدولـة، فـإن          وملا كان حق الطـرد حقـا        . ذلك ممارسة جارية يف كل القارات     

الدول ال تتردد يف استخدامه درعـا ضـد األجانـب الـذين تعتـربهم تـارة بـأهنم يشـكلون خطـرا                 
على أمن البلد، أو تعتربهم تارة  أخرى عامل إخـالل حبسـن سـري النظـام االجتمـاعي يف البلـد                      

 كانـت   وهكذا، اسـتخدم هـذا احلـق  علـى نطـاق واسـع ضـد الصـينيني مـثال، حيـث                     . املضيف
حــاالت طــردهم، يف أمريكــا مــثال، مــن الســوابق األكثــر تعــددا يف هنايــة القــرن التاســع عشــر،   

يكن للصني آنذاك وضع يف أسرة األمم اليت كانت تعترب أمما متحضرة ومل يكـن بإمكاهنـا              مل إذ
 بالتايل أن حتتكم إىل اجملتمع الدويل، السيما وأهنا كانت هي نفسها متارس بقـدر مـن االتسـاق                 

وباإلضافة إىل ذلك كان طرد األجانب وقت احلـرب يبـدو طبيعيـا متامـا               .)٤(حق طرد األجانب  
حمظـورة مبقتضـى القـانون الـدويل، حـىت خـارج إطـار         يف فترة مل تكن فيهـا احلـرب بـني الـدول       

الدفاع عن النفس،  وكان اإلعالن عن احلرب جيعل من رعايا الدول املتحاربـة أعـداء بصـورة                  
ــة ــة القــرن التاســع عشــر بشــأن هــذا املوضــوع     وقــد . تلقائي ــائال كتــب أحــد الكتــاب يف هناي ق
لــيس مثــة مــا هــو أوضــح مــن حــق اجلهــاز التنفيــذي الربيطــاين يف طــرد رعايــا الدولــة غــري  ��إنــه

 .)٥(�الصديقة وقت احلرب
وقــد أثبــت التقــدم احملــرز يف جمــال احلريــة والدميقراطيــة وكــذا تطــور القــانون اإلنســاين  - ٤

وحقوق اإلنسان أن احلكومة بإمكاهنا أن تدخل حربا يعارضها رأي سـكاهنا حـىت وإن               الدويل  
كان رأي األغلبية، كمـا ترتـب علـى هـذا التقـدم املـذكور أن أصـبح القـانون والـدول والـرأي            

كمـا أن   . العام الوطين لديها مييز بني املقاتلني وغـري املقـاتلني، وأعمـال الـدول وأعمـال األفـراد                 
تطال األجانب يف الوقت الراهن يف وقـت السـلم وكـذا يف وقـت احلـرب أحيانـا                   أعمال الطرد   

وبالتــايل فــإن التقابــل مل يعــد بــني الرعايــا األجانــب لبلــد عــدو والرعايــا األجانــب لبلــد . كــثرية
ومل تعد الصداقة بني الدول هي جوهر املشكل بالضرورة عنـدما يطـرد األجانـب، بـل       . صديق

__________ 
 .A. H. Marsh, “Colonial expulsion of aliens”, American Law Review, vol 33, 1899, pp. 90-91: انظر )٤( 
 .٩١املرجع نفسه، الصفحة  )٥( 
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 )٦(ءوسـواء اسـتخدم األجانـب كأكبـاش فـدا         . سـوية مشـكل داخلـي     رغبة الدولة الطـاردة يف ت     
كــانوا ضــحايا دنــاءهتم، فــإن الرغبــة يف محايــة النظــام الــداخلي أساســا هــي الــيت حتفــز علــى    أو

 ال ينـدر  إذوال ختلو ممارسة الـدول مـن مشـاكل يف القـانون الـدويل         .)٧(فطردهم يف هناية املطا   
 .)٨(هأال تكون هذه املمارسة على وئام مع

ويكتسي موضوع طرد األجانب أمهية خاصة يف الوقت احلاضر نظـرا لكونـه يكشـف                - ٥
التناقض القائم بني العوملة التقنية االقتصادية الـيت تشـجع تـدفق املبـادالت التجاريـة بـني األمـم،                   
ــل حركــة األشــخاص بإحــداثها إلجــراءات        ــق أو تعرق ــيت تعي وانتصــاب حــواجز الســيادات ال

ق  هلم الدخول للعيش يف إقليم دولة أو جمموعة من الدول ومن ال حيـق هلـم                  االنتقاء بني من حي   
والواقع أنه بتطور وسائل النقل احلديثـة وسـرعتها، احتـدمت حركـات اهلجـرة مـن بلـد                   . ذلك

إىل بلد ومن منطقة إىل منطقة يف شىت أحنـاء املعمـور، فاحتـدت بفعـل التفـاوت يف التنميـة بـني                       
همـة مـن السـكان يف البلـدان الفقـرية إىل دق أبـواب البلـدان الغنيـة         األمم الذي يـدفع شـرائح م      

غــري أن املفارقـة هــو أن احلــدود الوطنيــة تغلـق بإحكــام ومييــل إيــواء   .)٩(لأمـال يف مســتقبل أفضــ 
األجانب إىل التباين تبعا العتبارات شىت منها اجلدوى االقتصادية للمرشحني وقيمتـهم العلميـة              

كما أن شدة اإلرهاب الدويل اليت مل يسـبق هلـا مثيـل والتهديـد الـدائم      .  بل ومعتقداهتم الدينية 
الذي يشكله قلما يسهالن األمر؛ فقد أججا علـى الصـعيد الـوطين ردود الفعـل املتشـنجة الـيت                    
ــة االقتصــادية وإىل كــره        ــات االجتماعي ــة إىل األناني ــدة طويل كانــت تســتند بصــفة رئيســية ومل

كزية للموضوع يف دراسة كيفية التوفيق بني حق الطرد الـذي           وتتمثل اإلشكالية املر  . األجانب
يبدو حقا مالزما لسيادة الدولة ومقتضيات القانون الدويل، السيما القواعـد األساسـية لقـانون           

 .الدويل حلقوق اإلنسان
__________ 

 من غينيا االستوائية، بدعوى ٢٠٠٤مارس /وهذا مثال هو حال بضع مئات من الكامرونيني الذين طردوا يف آذار )٦( 
 ،Cameroon Tribune: انظر(أن النظام القائم يف هذا البلد كان يتهدده عدم االستقرار على يد مرتزقة أجانب 

 ).٢٠٠٤مارس /آذار ١٥
يسة الكن��ومن احلاالت اليت حدثت مؤخرا طرد ثالثة قسس تابعني ملنظمة دينية أسست يف الربازيل حتت اسم  )٧( 

، ألهنم أحرقوا نسخا من اإلجنيل ٢٠٠٥مارس / آذار١٩، من مدغشقر إىل جنوب أفريقيا يف ��العاملية مللكوت اهللا
 ).٢٠٠٥مارس / آذار١٩إذاعة فرنسا الدولية، :  املصدر(يف مكان عمومي 

 ,.Charles Boeck, « L'expulsion et les difficultés internationales qu'en soulève la pratique », R.C.A.D.I: انظر )٨( 

cours 1927, Paris, 1928, 24, 1/2 pp. 443-650 
الفرعية األمم املتحدة نة جلوعلى سبيل اإلشارة التوضيحية الصرفة، الحظت الدراسة السالفة الذكر اليت قامت هبا  )٩( 

 هاجر إىل أوروبا ما يزيد على ،١٩٤٥ملنع التمييز ومحاية األقليات، منذ ما يزيد على عشرين سنة، أنه منذ 
 ماليني شخص ٧ ماليني آخرين، ونقل ما يزيد على ١٠ماليني شخص، وهاجر داخل اجلماعة األوروبية  ١٠

انظر املرجع :  ماليني عامل مهاجر سنويا يف أفريقيا٥، وأحصي ما يقارب ١٩٤٧من اهلند إىل باكستان منذ 
 .١٥، الفقرة ١السالف الذكر، الصفحة 
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ويرمي هذا التقريـر التمهيـدي إىل إيـراد صـورة عامـة عـن املوضـوع، سـاعيا إىل إبـراز                       - ٦
وقد بـدا للمقـرر اخلـاص أن أمهيـة       . ية اليت يثريها والصعوبات املرتبطة بدراستها     املشاكل القانون 

وضع تقريـر متهيـدي بـل وجـوهر هـذا التقريـر يتمـثالن يف إبـراز اخلطـوط الرئيسـية للموضـوع                  
الـذي تــتعني دراسـته بغــرض تبيـان النــهج الــذي يقتـرح اتباعــه يف معاجلتـه والتمــاس توجيهــات      

هــذا املنطلــق، يطــرح هــذا التقريــر إشــكاليات ويقتــرح ســبال أكثــر  ومــن . اللجنــة هبــذا الصــدد
يســتخلص حلــوال هنائيــة يكرســها القــانون الوضــعي أو ُتقتــرح يف إطــار التطــوير التــدرجيي    ممــا

ومن هذا املنظـور يقتـرح املقـرر اخلـاص يف هـذا التقريـر، القيـام أوال بتلخـيص             . للقانون الدويل 
، مث إيـراد نبـذة عـن حـق          )الفـرع الثـاين   (نفسه  �� ألجانبطرد ا ��املشاكل اليت يطرحها مفهوم     

، وأســباب الطــرد كمــا  تتــبني مــن خــالل املمارســة )الفــرع الثالــث(الطــرد يف القــانون الــدويل 
، قبـل   )امسالفـرع اخلـ   (وكذا احلقوق اليت ينطوي عليهـا األمـر يف حالـة الطـرد              ) الفرع الرابع (

وأخريا، سترسـم الطريقـة   ).  سادسالفرع ال(وضوع دراسة املشاكل املنهجية املرتبطة بتناول امل   
الــيت يقترحهــا املقــرر اخلــاص لدراســة املوضــوع يف مشــروع خطــة عمــل تعــرض علــى اللجنــة    
ملناقشته، وتشكل املرفق األول للتقرير التمهيدي، على أن املرفق الثاين سيخصص لبيبليوغرافيـا             

ــل إن الغــرض م    ــة مانعــة، ب ــا أن تكــون جامع ــوخى بتات ــها هــو جمــرد التمــاس معلومــات   ال تت ن
 .تكميلية من شأهنا أن تسهم يف إغناء العمل املقبل للمقرر اخلاص

 
 مفهوم طرد األجنيب -ثانيا  

ــرد األجانـــب��يتـــألف موضـــوع  - ٧ ــوم  �� طـ ــومني، مفهـ ــرد��مـــن مفهـ ــوم �� الطـ ومفهـ
 هبــذا اللــذان ينبغــي تعريفهمــا قبــل االضــطالع باســتخالص القواعــد ذات الصــلة   �� األجــنيب��

وملــا كــان مــن املتعــذر فهــم مفهــوم الطــرد إال يف عالقتــه        . ي القــانون الــدويل ــــاملوضــوع ف
ـــباألجن ــة   . يب، فإنــه ســنبدأ هبــذا املفهــوم األخــري ـ فيقصــد بــاألجنيب فــرد ال حيمــل جنســية الدول

ة  دولـ -املضيفة، أو دولة اإلقامة، ويظل مرتبطا برابطة اجلنسية مع الدولة اليت هو من رعاياهـا              
  )١٠(. أو ال حيمل أي جنسية أخرى، مما جيعله يف حالة من انعدام اجلنسية-األصل 

وميكن فهم الطرد باعتباره واقعة على أنه جمرد نقـل قسـري عـرب احلـدود وإخـراج مـن            - ٨
غري أن هذا االعتبار الوصفي ال يكفي لالستيعاب القـانوين          . إقليم الدولة للفرد الذي جيرب عليه     

فتعريفه القانوين يتطلب دراسة أدق هلذا املفهوم السيما وأنه يتـداخل مـع شـىت               .  ملفهوم الطرد 
__________ 

 Bruno Nascimbene, Alessia Di Pascale, « Rapport de synthèse et conclusions » in :  انظر على وجه اخلصوص )١٠( 

B. Nascimbene (ed.), L'éloignement et la détention des étrangers dans les Etats membres de l'Union 

européenne, Giuffrè Editore, 2001,   p. 533;  Pierre Marie Dupuy, Droit international public, 7e éd., Paris, 

Dalloz, 2004, p. 129. 
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والواقع أنه يبدو للمقرر اخلـاص أنـه ال ميكـن        .  املفاهيم املشاهبة اليت ال يسهل دائما متييزها عنه       
ــل تشــريد        ــه مبفــاهيم مــن قبي ــدويل إال بعــد مقابلت ــراح تعريــف ملفهــوم الطــرد يف القــانون ال اقت

، وهجــرة الســكان، والترحيــل وتســليم اجملــرمني، واإلبعــاد القســري وعــدم الســماح     الســكان
، ��النقـل االسـتثنائي   ��، و ��النقل اخلارج عن اإلطار القضـائي     ��بالدخول، واملنع من اإلقامة، و    

 .واإلبعاد من اإلقليم، واالقتياد إىل احلدود
ري أهنـا تتميـز عنـه جبوانـب     وألغلبية هذه املفاهيم نقاط مشـتركة مـع مفهـوم الطـرد، غـ              - ٩

ــدة ــا    . عــ ــية م ف تامبــ ــانوين قضــ ــوم القــ ــتوعب يف نفــــس املفهــ ــن أن تســ ــذا، ال ميكــ  وهكــ
)MV Tampa(     وهي سفينة حتمل العلم النروجيي رفضـت احلكومتـان األسـترالية واإلندونيسـية ،

ين كـانوا   رسوها مبوانئها ألهنما ال تريدان إيواء مئات من طاليب اللجوء األفغـان والعـراقيني الـذ               
  وطرد مئات الرعايا األفارقـة احلـاملني جلنسـيات خمتلفـة مـن بلـد أفريقـي آخـر                )١١(على متنها، 

  .)١٢( ٢٠٠٤مارس /كانوا يقيمون فيه منذ عهد بعيد، وذلك يف آذار
  يف أن هــذا املوضــوع ال ينــدرج فيــه األشــخاص املشــردون يف  يولعــل أحــدا ال ميــار - ١٠

ل أو رفـض الـدخول الـذي خيـص حالـة ال يكـون فيهـا شـخص         فعدم السماح بالدخو  . بلداهنم
. قد مسح لـه بعـد بالـدخول إىل إقلـيم دولـة ومينـع مـن دخولـه أمـر يقـع علـى هـامش املوضـوع                          

كمـا تنبغـي اإلجابـة علـى السـؤال املتعلـق            . وسيتعني البت يف مـا إذا كـان ينبغـي إدراجـه أم ال             
منـه ينـدرج يف موضـوع       �� يبعـد ��ة مث   مبعرفة ما إذا كان الشخص الذي يدخل سرا إقلـيم دولـ           

 تنـدرج يف    تالطرد أو رفض السماح بالدخول؛ بل ينبغي اإلجابة أيضا على مسألة ما إذا كان             
نطاق هذا املوضوع حاالت الطرد اليت تقوم به حكومـة منتصـرة يف نـزاع تتواجـه فيـه شـعوب         

مـر مئـات اآلالف مـن    كمـا هـو عليـه أ   : لسيطرة على نفـس اإلقلـيم  الستئثار بايدعي كل منها ا 
الفلسطينيني الـذي أكرهـوا علـى الرحيـل أو طـردوا مـن ديـارهم وأراضـيهم وقـت إقامـة دولـة                        

، مث يف أعقــاب احــتالل أجــزاء مــن أراضــيهم، بعيــد احلــرب املســماة    ١٩٤٨إســرائيل يف عــام 
 .١٩٦٧يف عام �� حرب الستة أيام��
اخلـوض يف مقابلـة سـيميائية لكـل         وال ينوي املقـرر اخلـاص يف هـذا التقريـر التمهيـدي               - ١١

مفهـوم مــن هـذه املفــاهيم املـذكورة أعــاله مـع املفهــوم احملـوري للطــرد، كمـا ال يعتــزم اقتــراح       
وســيكون مــن بــني أهــداف التقريــر األول . أجوبــة علــى شــىت الشــواغل الــيت أعــرب عنــها للتــو

__________ 
 / آب٢٥نظر بشأن قضية السفينة تامبا، التقرير السنوي ملنظمة العفو الدولية عن منطقة احمليط اهلادئ، املؤرخ  )١١( 

 « ustralia – Pacific Offending human dignity – The « Pacific Solution، واملعنون ٢٠٠٢أغسطس 

http://web.amnesty.org/library/index/engasal 120092002.  
 . متت عمليات الطرد املذكورة أعاله من غينيا االستوائية )١٢( 
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هــوم طــرد حتديــدا توضــيح هــذه املفــاهيم ومراعــاة توجيهــات اللجنــة بغــرض حتديــد نطــاق مف   
وحسـبنا يف هـذا التقريـر جـرد التـداخل االصـطالحي             . األجانب ألغراض صوغ مشاريع مـواد     

 واقتـراح تعريـف مؤقـت    )١٤(أو يف التشـريعات الوطنيـة   )١٣(السائد يف هذا اجملال سواء يف الفقـه  
 .متاما ملفهوم الطرد بغرض متهيد السبيل للتفكري واملناقشة األولية بشأن املوضوع

دا إىل منطق القانون الـداخلي، يقصـد بـالطرد إجـراء للشـرطة اإلداريـة مبقتضـاه                  واستنا - ١٢
ويف القـانون الفرنسـي مـثال، يتعلـق مصـطلح           .)١٥( يؤمر أجنيب مبغـادرة اإلقلـيم الـذي يوجـد بـه           

هتديـدا  ��الطرد باألجانب الذين يشكل حضورهم يف األراضي الفرنسية، رغم طابعه القانوين،            
فهذا التعريف الضـيق للمفهـوم يقصـي مـن جمالـه عـدة تـدابري أخـرى          .)١٦( ��خطريا للنظام العام  

ــوم يف إطــار          ــا يف نطــاق املفه ــتعني إدراجه ــه ي ــرر اخلــاص أن ــد املق ــب يعتق ــاد األجان ــذا إلبع ه
غـري أن عيبـه أنـه لـيس         . أفضـل للوهلـة األوىل ألنـه أمشـل        �� اإلبعاد��ويبدو مصطلح   . املوضوع

  .)١٧( ام بعض الكتاب لهمفهوما قانونيا مكرسا، رغم استخد
ويعتقــد املقـــرر اخلــاص أنـــه ألغـــراض هــذا املوضـــوع يـــتعني اإلبقــاء علـــى مصـــطلح      - ١٣
. ، لكــن مبعــىن أوســع يشــمل كــل تــدابري إبعــاد األجانــب مــن إقلــيم الدولــة الطــاردة  ��الطــرد��

قـوم بـه   ويقتضي منظور القانون الدويل اإلشارة إىل أن األمر يتعلق هنا بعمل قانوين انفرادي، ت    
وعلـى سـبيل    . دولة، وينبغي أن نضيف أنه تدبري جربي يستهدف فردا أو جمموعـة مـن األفـراد               

التقريب األويل، ميكن القـول بالتـايل أن املقصـود بطـرد األجانـب عمـل قـانوين تكـره بـه دولـة                      
وستوضـح الدراسـة مـا    . فردا أو جمموعة من األفراد من رعايا دولة أخرى على مغادرة إقليمها           

 كان االجتياز املادي حلدود دولة الطرد من جانب املطرود ينـدرج يف مفهـوم الطـرد أم أنـه              إذا
نتيجة لذلك الطرد، أو ما إذا كان ينبغي إقامة متييـز بـني عمـل الطـرد القـانوين والعمـل املـادي                       

 .املتمثل يف اجتياز األجنيب املطرود للحدود أو خروجه من اإلقليم
__________ 

 Rudolph D'Haëm, La reconduite à la frontière des :انظر (��اإلبعاد من اإلقليم��يتحدث الكتاب مثال عن  )١٣( 

étrangers en situation irrégulière, Paris, (PUF (Que-sais-je?), 1997), p. 3)انظر(��  الترحيل��وعن  ؛: Governing 

Rule 12. Expulsion or Deportation of Aliens », 23 Stud.Transnational Legal Policy, 89, 1992, pp. 12 et s . 
 املتعلق بشروط دخول األجانب وإقامتهم ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٩انظر على سبيل املثال، القانون الفرنسي املؤرخ  )١٤( 

ومنع اإلقامة يف �� ��االقتياد خارج احلدود��و�� الطرد��يف فرنسا حيث نقف على مصطلحات من قبيل 
 ;Jurisclasseur Périodique (J.C.P.), 1986 III, 59212، ١٩٨٦مرب سبت/ أيلول٩، ١٠٢٥-٨٦القانون (�� اإلقليم

Journal Officiel de la République française (J.O.R.F.) 12 septembre 1986( 
 .Dictionnaire de droit international public (sous la dir. de Jean Salmon) Bruxelles, Bruylant, 2001, p.488: انظر )١٥( 
، املرجع السالف )B. Nascimbene(ناسيمبني . الفرييري وصويف دو سيز يف مؤلف ب-انظر تقرير فرانسوا جوليا )١٦( 

 . وما يليها١٨٣الذكر، الصفحة 
 .املرجع نفسه، وعنوان املؤلف نفسه )١٧( 
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 حق الطرد -ثالثا  

ن ممارسة الدولة حلراسة حدودها ال ترمـي إىل منـع اجتيـاح حمتمـل للقـوات املسـلحة                   إ - ١٤
األجنبية فحسب، بل ترمي أيضا إىل محايتها من تسرب األجانب الـراغبني يف الـدخول سـلميا                 

وهلــذا الســبب يعتــرف القــانون  . )١٨( إىل اإلقلــيم بغــرض التمتــع بظــروف العــيش الســائدة فيــه  
ــة بســلطة   ــة يف مــنح رخصــة الــدخول إىل إقليمهــا أو رفــض منحهــا   الــدويل لكــل دول . تقديري

أن القانون الدويل يعترف هلا باحلق يف أن حتدد هـي نفسـها شـروط دخـول األجانـب إىل                     كما
لكـل بلـد احلـق يف حتديـد         �� أن   كتب يف أواخر القرن التاسـع عشـر       و. )١٩( إقليمها وإقامتهم به  

ــب داخــل حــ      ــيقبل األجان ــها س ــيت مبوجب ــر ال حيــق      دوده الشــروط ال ــذا احلــق أم ــة ه وممارس
  .)٢٠( ��دولة أن تشتكي منها ألي
والشق اآلخر الطبيعي واملنطقي حلق تنظيم دخول األجانب وعـدم السـماح بـدخوهلم               - ١٥

ويتعلـق األمـر هنـا مببـدأ مـن      . فالدولة تتمتع هبذا احلق الكامل املالزم لسيادهتا . هو حق طردهم  
وكمـا كتـب شـيجريو أودا يف فتـرة           .)٢١(  قلما ينـازع فيـه منـازع       مبادئ القانون الدويل العريف   

 :سابقة
فـــإن حـــق الدولـــة يف أن تطـــرد كمـــا حيلـــو هلـــا األجانـــب الـــذين تـــرى أن ��  

حضورهم يف إقليمها غري مرغوب فيه يعترب صالحية من صـالحيات السـيادة شـأنه يف            
 .)٢٢(��ذلك شأن حقها يف رفض السماح بدخول األجانب إىل إقليمها

وتتفق التشريعات الوطنية واالجتهاد القضائي الدويل والفقـه علـى أن هـذا احلـق لـيس                  - ١٦
  فالدولة اليت تلجأ إىل الطرد ملزمـة بـأن تسـتند إىل أسـباب مـن شـأهنا       )٢٣(. حقا مطلقا للدولة 

__________ 
 Roman Rewald, « Judicial Control of Administrative Discretion In The Expulsion And Extradition of  :  انظر )١٨( 

Aliens », 34 American Journal of Comparative Law Supp., 1986, p. 451 
، املقال السالف الذكر، .، » J. Irizarry Y Puente, «Exclusion and expulsion of aliens in Latin America:   انظر )١٩( 

 .٢٥٤الصفحة 
 )٢٠( A. H. Marsh, « Colonial expulsion of aliens« ، ٩٠، املقال السالف الذكر، الصفحة. 
 Tchernoff,  Protection:  ميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن الرأي اهلامشي للسيد تشرينوف، يف دراسته التالية  )٢١( 

des nationaux résidant à l'étranger », Revue de Droit international, Vol XX, p. 450قل من يؤيد يف ��: ، وجاء فيها
 .��وقتنا احلاضر الطرح القائل بأن حق طرد األجانب صالحية عادية للدولة املمارسة لوظيفتها احلضارية

 .M. Sorensen (éd),  Manuat of Public International Law, 1968, p. 482يف  )٢٢( 
 .Bluntschli, Droit international codifié, art. 383; Oppenheim's International Law, 9ème édition, vol.1, p: انظر )٢٣( 

940. 
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ــربره ــا        )٢٤(.أن ت ــة، حســب معايريه ــة احلــق يف أن حتــدد حبري ــه إذا كــان لكــل دول ــع أن  والواق
ــزم مــع ذلــك عــدم اســتعمال حــق الطــرد اســتعماال      ��ســباب طــرد أجــنيب،  اخلاصــة، أ ــه يل فإن
 .فحق الدولة يف طرد األجنيب خيضع بالتايل لسلطة القانون الدويل. )٢٥(��تعسفيا

 أسباب الطرد -رابعا  
إن مثة دائما سببا تستند إليـه الدولـة يف طـرد األجـنيب، سـواء كـان هـذا السـبب معلنـا                         - ١٧
وهـذا مـا عليـه      . املسلم به أن بعض أسباب الطرد ال تتناىف مع القانون الدويل          ومن  . مضمرا أو

غــري أن . ��األمــن الــوطين��أو �� األمــن العــام��أو �� بالنظــام العــام��أمــر الطــرد بســبب املــس  
املسألة هو أن مفهوما غامضـا مـن قبيـل مفهـوم النظـام العـام يـؤدي أحيانـا إىل تفاسـري شـديدة                  

 .تكون واسعة جدا، إذ تشمل أعماال قد ال جيوز أن ُتسَند إليها شرعية الطردالتباين كثريا ما 
ففـي الواليـات املتحـدة مـثال، مينـع قـانون         . وقد تتباين أسباب الطرد من بلـد إىل آخـر          - ١٨

 دخـول  ١٩٦٥النافـذ منـذ عـام    ) Immigration and Nationality Act (INA((اهلجرة واجلنسية  
.  األجانـب املرضـى نفسـيا أو املصـابني بالصـرع أو بالقصـور العقلــي      األراضـي األمريكيـة علـى   

ويف إطار هذا القانون، قضت احملكمة العليا يف قضيتني شهريتني، مها قضـية بـوتليي ضـد دائـرة            
 .)٢٧()In re Longstaff( وقضية ما يتعلـق بلونغسـتاف   )٢٦()Boutilier v. INS(اهلجرة والتجنيس 

ة، واألمر بالطرد، من جهة أخرى، ألجانـب مثلـيني بسـبب            برفض السماح بالدخول، من جه    
 . الشذوذ اجلنسي

ويتبني مـن دراسـة بعـض التشـريعات الوطنيـة األخـرى أيضـا أن طائفـة أسـباب الطـرد              - ١٩
وهكذا ميكن تعليل الطرد بكون األجنيب يشكل هتديدا للسكينة العامـة أو خطـرا              . أوسع بكثري 

ل أخـرى، أو حيـرض علـى تغـيري النظـام السياسـي بـالعنف؛                عليها، أو يهدد عالقات البلد بـدو      
ــة، أو مســكن أو وســيلة       أو ــادئ هدامــة أو خمالفــة للنظــام القــائم؛ أو يفتقــر إىل مهن ــادي مبب ين

عيش، أو لكونه جمرما أو موضوع مالحقة جنائية؛ أو مصابا مبرض معـد أو خطـري، أو لكونـه                   
ونقـف علـى هـذه األسـباب     . هربا، وما إىل ذلكخمتال عقليا أو متسوال أو ممارسا للدعارة أو م    

وجيـــدر . )٢٨( ١٩٢٥ إىل ١٩٠٧يف تشـــريعات بلـــدان أمريكـــا الالتينيـــة للفتـــرة املمتـــدة مـــن   
__________ 

 ). Paquet, R.S.A., vol. IX(أنظر أيضا قضية باكي ) Boffolo, R.S.A. , vol X, p. 533(قضية بوفولو،  )٢٤( 
 .٤٨٢أودا، املرجع السالف الذكر، الصفحة .   انظر س )٢٥( 
 )٣٨٧   )٢٦ U.S 118 (1967(؛ واملذكرة النقدية   :The Immigration and Nationality Act and the Exclusion of 

Homosexuals: Boutiler v. INS Revisited », 2.Cardozo Law Review, 1981, pp. 359 et s. 
 )٢٧(   716 F 2d 1439 (5th Cir. 1983.( 
 وكولومبيا ،)١٩١٩(، وشيلي )١٩١٤(، وبنما )١٩٠٧(استقيت هذه األسباب من تشريعات الربازيل  )٢٨( 

، املقال السالف الذكر، الصفحة J. Irizarry Y Puente، انظر  )١٩٢٥(البوليفارية فرتويال مجهورية ، و)١٩٢٠(
 .٣٤ إىل ٢٢، احلواشي ٢٥٦
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باإلشــارة أيضــا طــرد الغجــر مــن عــدة بلــدان أوروبيــة ومــن بلــدان بأمريكــا اللالتينيــة، وطــرد     
، )٢٩( بـان احلـرب البـاردة     األجانب من بعض البلـدان بسـبب قناعـاهتم اإليديولوجيـة والسـيما إ             

 .)٣٠( طرد بعض األشخاص بسبب سلوكهم اجلنسي من قبيل املثليني أو
فالقواعـد املتعلقـة    . وقد تطور السـياق الـدويل، وتطـورت معـه قواعـد القـانون الـدويل                - ٢٠

حبماية حقوق اإلنسان األساسية مل تعد ختضع يف قسم كبري منها لسلطة الدولة، وإليهـا يسـتند          
وبالتايل فإن املشكل الذي يلزم حله هو معرفـة األسـباب           . الساري على طرد األجانب   القانون  

. اليت يقرها القانون الـدويل مـن بـني أسـباب طـرد األجانـب العديـدة، واألسـباب الـيت حيظرهـا                      
لكن كيف ميكن إجياد حل فعال هلذا املشكل، إذا كان ما تقبلـه أو تسـمح بـه دولـة أو منطقـة                       

 كذلك يف مكان آخر؟ فجواز أو عدم جواز سبب من أسباب الطرد يسـري               من العامل ال يكون   
وبـات  . على هدي التطور الذي تشهده املعايري القانونية الدولية يف جمال محاية حقوق اإلنسـان     

 .من الالزم حتديد املعايري العاملية يف هذا اجملال
 احلقوق ذات الصلة بالطرد - خامسا 

حقـوق األجانـب املطـرودين، بـل وحقـوق          :  حبقـوق معينـة    ملمارسة حق الطـرد عالقـة      - ٢١
وتتبــاين حقــوق املطــرودين تبعــا لكــون الطــرد طــردا فرديــا، أو طــردا مجاعيــا   . دوهلــم األصــلية

 .لكونه طردا لعمال مهاجرين أو
وهــذه . فــالطرد الفــردي الــذي هــو النــوع األكثــر شــيوعا، يتعلــق عمومــا حبقــوق فــرد  - ٢٢

لتشريع الوطين لدولة الطرد كما ميكن أن تنشأ عن القانون الـدويل            احلقوق ميكن أن تنشأ عن ا     
االمتثــال إلجــراءات : ويتوقــف جــواز الطــرد يف هــذا الصــدد علــى عنصــرين . حلقــوق اإلنســان

 . الطرد النافذة يف دولة الطرد، واحترام حقوق اإلنسان األساسية
أنه إذا كان حيق لكل دولـة أن        من القواعد املنطقية    فإنه  يما يتعلق بإجراءات الطرد،     فو - ٢٣

فإنـه يقـع    تنظم شروط اهلجرة إىل إقليمها دون أن ختل بأي قاعدة من قواعـد القـانون الـدويل،             
يف جمال طرد مـن تـرى    )٣١(على عاتقها أيضا التزام باالمتثال للقواعد اليت وضعتها والتزمت هبا     

ا اجملــال، تلتــزم الدولــة بإحــدى ويف هــذ.  أهنــا ال ميكنــها أن تــؤويهم أو حتــتفظ هبــم يف إقليمهــا 
__________ 

 .  واملقصود بصفة خاصة طرد الشيوعيني من الواليات املتحدة خالل فترة املاكارتية )٢٩( 
 Samuel M. Silvers, « The Exclusion and Expulsion of Homosexual Aliens », 15 Columbia Human Rights: انظر )٣٠( 

Law Review, 1983-1984, pp. 295 et s.. 
 من العهد الدويل اخلاص  باحلقوق املدنية والسياسية الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ١٣انظر املادة  )٣١( 

 املتعلقة بوضع ١٩٥٤؛ وانظر أيضا اتفاقية ))٢١-د( ألف  ٢٢٠٠ر القرا (١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٦
العمال املهاجرين وأفراد ماية حقوق مجيع  املتعلقة حب١٩٩٠؛ واتفاقية )٣١املادة (األشخاص العدميي اجلنسية 

 ٢٢دة املا (١٩٦٩اتفاقية البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان لعام : ؛ وعلى املستوى اإلقليمي)٢٢أسرهم املادة 
 امللحق ١٩٨٤ لعام ٧؛ والربوتوكول رقم  ))٦(٢٢املادة (؛ وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ))٦(

 ).١املادة (باالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
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ــا   ــاليتني أو بكلتيهم ــدين  : القاعــدتني الت ــد شــريعة املتعاق ، )Pacta sunt servanda( قاعــد العق
وبالتـايل ميكـن اعتبـار    ). Tu patere legem quam: pse fecisti(�� شـرعت  التـزم مبـا  ��وقاعـدة  

انون الدويل العمـومي ولـيس      شرط احترام اإلجراءات املنصوص عليها قانونا التزاما مبوجب الق        
ألنه يف حالة عدم وجـود      . جمرد التزام تعاهدي أو التزام من التزامات القانون الداخلي الصرف         

وفيمـا  . اتفاقية، ميكن هلـذا الشـرط أن يسـتند إىل قاعـدة عرفيـة أو يعتـرب مبـدأ عامـا يف القـانون                       
انون الــدويل عــن طريــق يتعلــق حبقــوق الشــخص الــالزم احترامهــا يف حالــة الطــرد، يتــدخل القــ

فااللتزامـات العرفيـة الدوليـة للدولـة اإلقليميـة          . القانون العريف أو عن طريـق القـانون التعاهـدي         
وجتمــع هــذه االلتزامــات يف إطــار . تســري علــى كافــة األجانــب دون متييــز يســتند إىل اجلنســية

فكـرة مفادهـا أن     ، الـذي يسـتند إىل       ��معيـار احلـد األدىن    ��مفهوم غري حمـدد بدقـة هـو مفهـوم           
القــانون الــدويل خيــول لألجــنيب يف الوقــت الــراهن حــدا أدىن مــن الضــمانات، حــىت وإن تعــذر   

 ونعلـم علـى األقـل أن شـرط احتـرام كرامـة األجـنيب يف حالـة الطـرد يشـكل               )٣٢(.حتديده بدقـة  
تعلـق  أمـا فيمـا ي  . معيارا من املعايري اليت يضمنها القانون الدويل فيمـا يتعلـق بالشـخص الطبيعـي           

مبا لألجنيب املطرود مـن ممتلكـات يف دولـة الطـرد، فإهنـا حمميـة مبوجـب قواعـد القـانون الـدويل                  
غري أن محايـة األجـنيب املطـرود أو مـن هـو يف حالـة طـرد وكـذا محايـة                 . العمومي يف هذا اجملال   

 جمـال   تلـك القواعـد الـواردة يف االتفاقيـات الدوليـة يف           : ممتلكاته ميكن تعزيزها بقواعد تعاهديـة     
حقوق اإلنسان واليت تكون دولـة الطـرد طرفـا فيهـا والقواعـد املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـات                     
اخلاصة يف جمال محاية املمتلكات واالستثمارات بني دولة الطرد ودولـة أصـل األجـنيب يف حالـة       

 .وجود اتفاقيات خاصة من هذا القبيل
بدأ املسـتخلص مـن القـانون التعاهـدي         أما فيما يتعلق بعمليات الطرد اجلماعي، فإن امل        - ٢٤

 والسـؤال املطـروح هـو       )٣٤(.  رغم أهنا عمليات ال تزال متارسها بعض الدول        )٣٣(هو التحرمي،   
فرغم اقتضـاب األحكـام الـيت تـنص عليـه، ميكـن الشـك        . معرفة ما إذا كان هذا التحرمي مطلقا      

هبـذا املبـدأ علـى دولـة يف         إذ يبـدو مـن الصـعب مـثال االحتجـاج            . فيما إذا كان التحـرمي مطلقـا      
__________ 

 .١٣١، املرجع نفسه، الصفحة P.M. Dupuy  انظر  )٣٢( 
حرية التنقل واختيار مكان . (حقوق اإلنسانماية  امللحق باالتفاقية األوروبية حل٤رقم  من الربتوكول ٤انظر املادة  )٣٣( 

 يف ) فرنسا (املوقع يف ستراسبورغ) اإلقامة، وحظر النفي، والطرد اجلماعي لألجانب واحلبس بسبب دين مدين
 International Legal. ٧نشر نصه يف  (١٩٦٨مايو / أيار٢ والذي دخل حيز النفاذ يف ١٩٦٣سبتمرب / أيلول١٦

Materials, 1967 ٢٧، الصفحة( 
 انظر على سبيل املثال الطرد اجلماعي للهنود والباكستانيني من أوغندا يف عهد حكم عيدي أمني، يف السبعينات  )٣٤( 

 ,Michael Twaddle (éd), Expulsion of a minority :  essays on Ugandan Asians: انظر بشأن هذا املوضوع(

London, Athlone Press, 1975, 240 p(. ؛ وطرد مجاعات أفريقية من شىت اجلنسيات)من ) السيما البنينيني والغانيني
 ,« A.A. Afolayan, « Immigration and expulsion of ECOWAS aliens in Nigeriaانظر (نيجرييا يف الثمانينات 

International Migration Review, 1988, pp.4-17(حلالة السالفة الذكر؛ وا) املتعلقة بالطرد اجلماعي )  أعاله٦احلاشية
 .٢٠٠٤مارس /لبعض الكامريونيني من غينيا االستوائية يف آذار
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حالة نزاع مسلح أو ضد دولة متس جمموعة مـن الرعايـا املقـيمني يف إقليمهـا بأمنـها أو تشـكل                      
وينبغي النظر فيما إذا كانت تلزم دراسة احلالة الفرديـة لكـل فـرد مـن أفـراد                  . هتديدا مؤكدا هلا  

قانونـا لالسـتناد إليـه يف       هذه اجملموعة  أو ما إذا كان الفعـل الـذي يشـكال سـببا للطـرد يكفـي                    
 .إجراء طرد مجاعي

وتشكل حالة العمال املهاجرين موضوع نظـام خـاص وضـعته االتفاقيـة الـيت اعتمـدهتا                  - ٢٥
 بشـأن محايـة كافـة العمـال         ١٩٩٠ديسـمرب   / كانون األول  ١٨اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف      

حتــدد بقــدر أكــرب مــن التفصــيل   مــن هــذه االتفاقيــة ٢٢فاملــادة .)٣٥( املهــاجرين وأفــراد أســرهم
ــراد    . شــروط طــرد األشــخاص املعنــيني  ــدابري الطــرد اجلمــاعي للعمــال املهــاجرين وأف وحتظــر ت

وتعـزز اإلجـراءات الـالزم إتباعهـا يف         . أسرهم، وتنص علـى النظـر الفـردي يف كـل حالـة طـرد              
لـهم بصـفة    حالة الطرد والـواردة تفاصـيلها يف االتفاقيـة ضـمانات محايـة حقـوق املطـرودين جبع                 

خاصة يف مأمن من القرارات اإلداريـة البسـيطة وبضـمان حقـوق املطـرودين يف احلصـول علـى                    
معلومات، وتقدمي حججهم ضد الطرد وتعويضهم يف حالة اإللغاء الالحق لقـرار الطـرد املنفـذ         

 .فعال
ــة األصــل يف ممارســة اختصاصــها يف جمــال      - ٢٦ كمــا أن طــرد األجانــب يؤســس حلــق دول

وعلى وجـه التحديـد، خيـول هلـا القـانون           . شخصية ملواطنيها املقيمني خارج حدودها    احلماية ال 
الدويل التصرف لفائدهتم عـن طريـق احلمايـة الدبلوماسـية، جبانبـها املـزدوج املتمثـل يف احلمايـة                 

وملــا كانــت احلمايــة الدبلوماســية  . الدبلوماســية غــري القضــائية واحلمايــة الدبلوماســية القضــائية 
قال تنكب على دراسته جلنة القانون الدويل، فإن املقرر اخلاص إمنا يعتـزم القيـام،               موضوعا مست 

يف الوقت املناسب، باستكشاف الطرق اليت ميكن أن تستخدم هبا دولـة أصـل املطـرودين هـذه                   
 الــيت عرضـتها غينيــا علــى حمكمـة العــدل الدوليــة يف   .)٣٦(وقــد تـبني مــن قضــية ديـالو  . املؤسسـة 
اية الدبلوماسية مل تتقادم على غرار ما كان يقـال يف السـابق، بـل إهنـا                  أن مؤسسة احلم   ١٩٩٨

تظل يف بعـض احلـاالت الوسـيلة الوحيـدة الـيت ميكـن أن تضـمن هبـا دولـة بصـورة فعالـة محايـة                           
 .مصاحل رعاياها املطرودين من دولة أخرى

نتــائج ومــن هــذا املنطلــق، فــإن املقــرر اخلــاص يعتقــد أن مــن املناســب دراســة كافــة ال    - ٢٧
ــده األشــخاص       ــة واجلــرب الالحــق للضــرر الــذي يتكب ــة للطــرد يف جمــال مســؤولية الدول القانوني

__________ 
ورقة عمل ��، انظر دافيد فايسربوت ١٩٩٩ لالطالع على موجز هلذه االتفاقية وكذا على التصديقات يف عام  )٣٥( 

 .٤٩ إىل ٤٧ ، الفقرات)E/CN.4/ Sub.2/1999/7 (1999 املتحدة  ، وثيقة األمم��بشأن حقوق غري ملواطنني
 كانون ٢٨مجهورية غينيا ضد مجهورية الكونغو الدميقراطية، حمكمة العدل الدولية، (  قضية أمحادو ساديو ديالو  )٣٦( 

 ).، قضية ال تزال معروضة١٩٩٨ديسمرب /األول
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أو ألسـباب منافيـة لقواعـد القـانون الـدويل           ) القواعد اإلجرائيـة  (املطرودون بصورة غري قانونية     
لية بدراسـة القواعـد العامـة ملسـؤو      ) جمـددا (وال يتعلـق األمـر طبعـا بالقيـام          ). القواعد اجلوهريـة  (

الدول عن العمل غري املشروع دوليا، ما دامت اللجنة قد أهنت كمـا نعلـم عملـها بشـأن هـذه                     
، بل إنه يتعلق بكيفية توظيف تلك القواعـد يف صـياغة نظـام كامـل يف                 ٢٠٠١املسألة منذ عام    

وســـيتبني دون شـــك أنـــه بالنســـبة لعـــدد مـــن . موضـــوع طـــرد األجانـــب يف القـــانون الـــدويل
، ال يكــون الشــاغل الرئيســي هــو جمــرد احلصــول علــى تعــويض حمتمــل    األشــخاص املطــرودين

فحسب، بل االستفادة أيضا من حق العـودة إىل البلـد الـذي طـردوا منـه بصـورة غـري قانونيـة،                     
 يف احتـرام لإلجـراءات وبصـورة تتماشـى      طُـردوا على أن األمر خيتلف عندما يتعلـق بأشـخاص          

 .مع القانون الدويل
 

 ةمسائل منهجي - سادسا 
يف إطـار القـانون الـداخلي والقـانون الـدويل يف آن       �� طرد األجانب ��يندرج موضوع    - ٢٨
والواقع أنه يتعلق بقواعد وطنيـة للـدول تسـنها يف إطـار سـيادهتا اإلقليميـة، كمـا يتعلـق                   . واحد

. بقواعد القانون الدويل، سواء العمومي أو التعاهـدي واحملـدد يف جمـال محايـة حقـوق اإلنسـان                  
م املمارسات الوطنية ومنظور القانون املقارن بدور أساسي يف حتديد القواعد اليت ميكـن              وستقو

اعتبارها قواعد مشتركة بني مجاعة الدول والـيت تعتـرب بالتـايل قواعـد مالئمـة للتـدوين بصـفتها                    
وسيتم اسـتخالص هـذه املمارسـات الدوليـة مـن املقابلـة بـني التشـريعات                 . قواعد قانونية دولية  

هادات القضــائية املتاحــة أو املمكــن احلصــول عليهــا لــدى أغلبيــة الــدول، بــل حــىت مــن  واالجتــ
وهـذا النـهج عـرب الـوطين واملقـارن يفـرض            . اهليئات القضائية الدولية اإلقليمية حلقـوق اإلنسـان       

نفسه السيما وأن بعض اهليئات القضائية الوطنية تستلهم القانون املقارن يف إصدارها لقراراهتـا              
يف املثـول أمـام      ألفريـدو روسـي      حـق وهكـذا، ففـي قضـية       . ايا املتعلقة بطـرد األجانـب     يف القض 

ــة    ) Habeas Corpus de Alfredo Rossi(القاضــي  ــة ملقاطع ــثال، اســتندت احملكمــة االحتادي م
دجيــانريو إىل تشــريعات عــدة دول أوروبيــة لتعزيــز طرحهــا القائــل بوجــود حــق يف طــرد     ريــو

 :ام العام والنظام السياسياألجنيب ألسباب تتعلق بالنظ
وحيث إن احلق يف طرد األجنيب، ألسباب النظام العام أو النظام السياسـي،             ��  

قــد مارســته وال تــزال متارســه كافــة احلكومــات، وُنــص عليــه صــراحة يف التشــريعات   
 .)٣٧(�(...)الفرنسية والسويسرية والدامنركية واإلسبانية واهلولندية واإلنكليزية 

__________ 
 )٣٧( Revista de Direito, 536-541 أورده ،J. Irizarry Y Puente ٢٥٨، يف الدراسة السالفة الذكر، الصفحة. 
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ا املنظور، فإن اجتـهاد اللجنـة واحملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنسـان، وحمكمـة                 ومن هذ  - ٢٩
البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنســان واللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب تــوفر مــادة  

 .غزيرة وغنية سيعمل استغالهلا على استنباط بعض القواعد املؤكدة يف هذا املوضوع
د املقرر اخلاص أن يستفيت بشأنه أعضـاء اللجنـة هـو معرفـة     والسؤال املطروح الذي يو    - ٣٠

ــة بشــأن املوضــوع       ــة القائم ــد التعاهدي ــا يف القواع ــالزم إتباعه ــة املعاجلــة ال ــي  . طريق ــل ينبغ فه
إدراجها يف مشاريع املواد املزمع صياغتها أم ينبغي أن يكتفي بسد الثغـرات القانونيـة احملتملـة؟                 

بـادئ األساسـية يف موضـوع طـرد األجانـب أم ينبغـي علـى                وهل ينبغي االقتصار على صوغ امل     
العكس من ذلك اقتراح نظام قانوين كامـل بشـأن هـذا املوضـوع؟ إن املقـرر اخلـاص أميـل إىل                      
االعتقــاد بــأن مشــاريع املــواد املتعلقــة هبــذا املوضــوع لــن تكــون هلــا أمهيــة إال إذا قــدمت نظامــا  

 عامة تشـكل الركيـزة القانونيـة الـيت يقـوم عليهـا           قانونيا جامعا قدر اإلمكان، يستند إىل مبادئ      
وهذا امليل هو الذي دفعه إىل اقتراح خطة عمله املرفقـة هبـذا   . طرد األجانب يف القانون الدويل  

 .التقرير التمهيدي
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، كونكـا وآخـرون ضـد       ٢٠٠٢فربايـر   / شـباط  ٥، املؤرخـة    ٩٩/٥١٥٦٤القضية رقم    - 

رعايا غجر من أصـل سـلوفاكي وضـعوا رهـن االحتجـاز بغـرض طـردهم يف                  : بلجيكا
 ١٣ تني واملـاد  ٤  و ٥انتهاك املادتني   (رطة مل تستدعهم إلجناز اإلجراءات      حني أن الش  

 ).٤ من الربوتوكول رقم ٤واملادة 
، الناشــف وآخــرون ٢٠٠٢يونيــه / حزيــران٢٠، املؤرخــة ٩٩/٥٠٩٦٣القضــية رقــم  - 

انتـــهاك (تعـــذر الطعـــن يف شـــرعية احتجـــاز يف انتظـــار قـــرار بـــالطرد  : ضـــد بلجيكـــا
؛ انعــدام )٨انتــهاك املــادة ( يترتــب عليــه الفصــل عــن األســرة  طــرد): ٤  و٥ املــادتني

 ).١٣انتهاك املادة (وسيلة انتصاف فعالة  أي
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ــم   -  ــية رقـ ــة ٠٠/٥٦٨١١القضـ ــان١١، املؤرخـ ــل / نيسـ ــرو٢٠٠٢أبريـ ــد  ، أمـ اهللا ضـ
 عن زوجته وأوالده بسبب قرار الطرد املتخـذ يف حقـه            يتهدده الفصل أجنيب  : الدامنرك

 ).٨تهاك املادة ان(يف أعقاب إدانة 
بنهيبـة ضـد    ) ٥القسـم    (٢٠٠٣يوليـه   / متـوز  ١٠، املؤرخـة    ٩٩/٥٣٤٤١القضية رقـم     - 

 من االتفاقيـة األوروبيـة   ٦انتهاك املادة (طرد أجنيب بعد فترة طويلة من اإلقامة    : فرنسا
 ).حلقوق اإلنسان

: ، مـوكراين ضـد فرنسـا      ٢٠٠٣يوليـه   / متـوز  ١٥، املؤرخـة    ٩٩/٥٢٢٠٦رقـم   القضية   - 
 مـن االتفاقيـة األوروبيـة حلقـوق         ٨انتهاك املادة   (التهديد بطرد مهاجر من اجليل الثاين       

 ).اإلنسان
: ، ميهمـي ضـد فرنسـا      ٢٠٠٣أبريـل   /املؤرخـة نيسـان   ١٠،  ٩٩/٥٣٤٧٠القضية رقـم     - 

الوقت الـذي اسـتغرقه التـرخيص بعـودة مـواطن أجـنيب يف أعقـاب قضـاء احملكمـة بـأن                      
، عـدم  )٨املـادة  (فـض رفـع املنـع مـن اإلقامـة يف اإلقلـيم              ور ٨الطرد قـد انتـهك املـادة        

 .االنتهاك
ــية رقـــم  -  ، ســـريفيناكوفا ضـــد ٢٠٠٣يوليـــه / متـــوز٢٩، املؤرخـــة ٩٨/٤٠٢٢٦القضـ

 ٨  و ٣انتـهاك املـادتني     (إخـالء مـواطنني سـلوفاك قسـرا لبيـوهتم           : اجلمهورية التشيكية 
 ).من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

الــــدائرة  (٢٠٠٣أكتــــوبر / تشــــرين األول٩، املؤرخــــة ٩٩/٤٨٣٢١م القضــــية رقــــ - 
ــا )الكــربى ــل، يف ســياق انســحاب القــوات الروســية،   : ، ســليفينكو ضــد التفي الترحي

 ادتنيانتـهاك املـ   (لزوجة وبنت ضـابط عسـكري سـابق كانتـا تعيشـان دائمـا يف التفيـا                  
 ) من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ١ و ٦

ــم  -  ــية رقـ ــم ا) ب (٠٠/٥٧٣٤ القضـ ــية رقـ ــان  ٠٠/٥٧٥٧٥ لقضـ ــرين  ٨املؤرختـ تشـ
ــاين ــوفمرب /الث ــنة واهلرســك      : ٢٠٠٢ن ــو البوس ــة حن ــر غجري ــرد أس ــادتني  (ط ــهاء امل انت

 ). التسوية الودية- من الربوتوكول ٤ واملادة ١٣ و ٣
 

 جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان - باء 
: ٢٠٠٢فربايــر / شـباط ٢٧، املــؤرخ ١٢-٠٧١ ، االلتمــاس رقـم  ٠٢/٦التقريـر رقـم    - 

 .املقبولية.  مواطنني هايتيني يف جزر الباهاما٨  مواطنا كوبيا و١٢٠احتجاز 
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، ٢٠٠٢فربايـر   / شـباط  ١٧، املـؤرخ    ٦٦١-١١، االلتمـاس رقـم      ٠٧/٠٢التقرير رقم    - 
 .مانيكافاساغام سوريش ضد كندا، املقبولية

ــم   -  ــر رقـ ــم  ٠١/٥١التقريـ ــية رقـ ــة ، امل٩٩٠٣، القضـ ــان٤ؤرخـ ــل / نيسـ ، ٢٠٠١أبريـ
 . األمريكيةل فريير مازورا وآخرون ضد الواليات املتحدةــرافائي

 
 اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب - جيم 

حلسـاب   ()Interights(س  ، هيئة إنتـرايت   ٩٩/٢٣٣ والبالغ رقم    ٩٩/٢٣٤البالغ رقم    - 
 .تريا وإثيوبيا تباعاضد إري) Inter Africa Group و Plan Movementهيئيت 

 . امللتقى األفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان ضد زامبيا٩٢/ ٧١رقم  البالغ- -
، مجعيـة الـدفاع عـن       ٢٠٠٠نـوفمرب   / تشـرين الثـاين    ٦، املـؤرخ    ٩٤/١٣٣رقـم    البالغ - 

 .حقوق اإلنسان واحلريات ضد جيببويت
حلسـاب   ()Interights(س  ، هيئة إنترايت  ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٩،  ٩٩/٢٣٤رقم     البالغ - 

 ضد إريتريا ) Inter Africa Group و Plan Movementهيئيت 
ــبالغ -  ــم  ال ــؤرخ ٢١٢/٩٨رق ــار٥، امل ــايو / أي ــة ضــد    ١٩٩٩م ــو الدولي ــة العف ، منظم

 .زامبيا
ــبالغ -  ــؤرخ ٧٣/٩٣رقــم  ال ــايو / أيــار١١، امل ــني ديــاكيت ضــد    ٢٠٠٠م ، حممــد األم

 .غابون
، مركــز الــدفاع القــانوين ضــد ٢٠٠٠مــايو / أيــار١١ ، املــؤرخ٢١٩/٩٨رقــم  الــبالغ - 

 .غامبيا
موديســي . ، جــون ك٢٠٠٠نــوفمرب / تشــرين الثــاين٦  املــؤرخ،٩٧/٩٣رقــم  الــبالغ - 

 .ضد بوتسوانا
 س، هيئــــة إنتــــرايت  ٢٠٠٢مــــايو  / أيــــار ١٦، املــــؤرخ  ٢٣٩/٢٠٠١رقــــم   الــــبالغ - 

)Interights() ضد نامبيا ) حلساب خوصيه دومينغوس سيكوندا 
، حممــد ٢٠٠٠مــايو / أيــار١١، ٧٣/٩٢قــرارات الــدورة العاديــة الســابعة والعشــرين،  - 

 .األمني دياكييت ضد غابون
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 جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان - دال 
 /CCPR/C/81/D، ٢٠٠٤أغسـطس  / آب٢٦، أسـتراليا،  ١٠١١/٢٠٠١ رقـم  البالغ - 

 .، قضية مادافريي10011/2001
رفــض االمتثــال لقــرار للطــرد اختــذ ): دولــة طــرف(، كنــدا ٢٣٦/١٩٨٧ رقــم الــبالغ - 

 .عدم القبول: القرار. تطبيقا لقانون اهلجرة الكندي
طـرد شـخص عـدمي اجلنسـية        ): دولـة طـرف   (، كوسـتاريكا    ٢٩٦/١٩٨٨ رقـم    البالغ - 

 .١٩٨٩مارس / آذار٣٠: قرار بالقبول. خارج كوستاريكا
طـــرد الدولـــة ): دولـــة طـــرف(ومينيكيـــة ، اجلمهوريـــة الد١٩٣/١٩٨٥ رقـــم الـــبالغ - 

ــا         ــه إقليمه ــرب في ــذي كــان يع ــت ال ــث يف الوق ــد ثال ــاد  .الطــرف لضــحية حنــو بل اعتم
 .١٩٩٠يوليه / متوز٢٠: املالحظات

احتجاز مقدم البالغ مبقتضـى قـانون       ): دولة طرف (، فنلندا   ٢٩١/١٩٨٨ رقم   البالغ - 
 .بشأن األجانب يف انتظار تسليمه إىل بلده األصلي

، وثيقة األمم املتحدة، خوخيه الندينيلي سيلفا وآخرون ضـد          ٥٨/١٩٧٩رقم  البالغ   - 
 .١٩٨١أبريل / نيسان٩أوروغواي، 

 .٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين٠٦. أستراليا : ١٠٦٩/٢٠٠٢رقم البالغ  - 
 .٢٠٠٤يونيه /حزيران ١٤. كندا : ١٠٥١/٢٠٠٢رقم البالغ  - 
 .٢٠٠٣ أكتوبر/شرين األولت ٢٠. كندا : ٨٢٩/١٩٩٨رقم البالغ  - 
 .٢٠٠٣ مايو /أيار ٠٥. كندا : ٧٤٣/١٩٩٧رقم البالغ  - 
األمم املتحدة، جمموعة قرارات التحكـيم، اجمللـد العاشـر، اللجنـة اإليطاليـة الفرتويليـة،                 - 

 .)Boffolo(قضية بوفولو 
 

 اهليئات القضائية الوطنية - هاء 
 فرنسا � 

، وزير الداخلية واألمن واحلريات احمللية ضـد        ٢٠٠٤ سبتمرب/ أيلول ٢٠جملس الدولة،    - 
 ).إبرام قرار الطرد(السيد بوزيان 

 


