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 مقدمة  
ــة مــوجزة     - ١ ــة تارخيي ــر الثــاين خبلفي ــتعني اســتهالل هــذا التقري ــدرس،  لي لموضــوع قيــد ال
وســيلي ذلــك تــذكري   .التمهيــديهــذه الــسنة يف تقريــره  يتبــع  ســيما وأن املقــرر اخلــاص مل  ال
من أفكار رئيسية، مث عرض آلخر التطورات ذات الـصلة          التمهيدي  يف التقرير   أثري  تضب مبا   مق

 .ذا التقريرلعرض عام هل ةباملوضوع، توطئ
 

 اخللفية التارخيية للموضوع - ألف 
، بتقريـر   ١٩٩٨ دورا اخلمـسني املعقـودة عـام         ، يف أحاطت جلنة القانون الدويل علما     - ٢

“ القــانون املتعلــق بطــرد األجانــب”ضــمن مجلــة أمــور موضــوع فريــق التخطــيط الــذي حــدد 
 .)١(كموضوع ميكن إدراجه يف برنامج عمل اللجنة الطويل األجل

، املوضـوع املعنـون     ٢٠٠٠يف دورا الثانية واخلمسني املعقودة عام       أدرجت اللجنة،   و - ٣
تقريرهــا بفقــت أرو، )٢( يف برنــامج عملــها الطويــل األجــل “القــانون املتعلــق بطــرد األجانــب ”

وأحاطــت  .)٣( املوضــوععـن  ملخطــط عـام أويل مــن شــأنه أن يقـدم بعــض املعلومــات   مـشروعا 
ــة العامــة علمــا    / كــانون األول١٢ املــؤرخ ٥٥/١٥٢قرارهــا  مــن ٨الفقــرة  يف بــذلكاجلمعي

 .٢٠٠٠ديسمرب 

 املعقــودة يف ٢٨٣٠ جلــستها أثنــاء ،يف دورــا الــسادسة واخلمــسني، وقــررت اللجنــة - ٤
 يف برنــامج عملــها اجلــاري، “طــرد األجانــب”أن تــدرج موضــوع ، ٢٠٠٤أغــسطس /بآ ٦

 يف ،ووافقــت اجلمعيــة العامــة .)٤(عوعينــت الــسيد مــوريس كــامتو مقــررا خاصــا هلــذا املوضــو 
الـذي  قـرار  هذا ال على ،٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول ٢ املؤرخ   ٥٩/٤١ من قرارها    ٥الفقرة  
 .اللجنةاختذته 

ــس  - ٥ ــدورة ال ــام   ويف ال ــودة ع ــة، املعق ــرر اخلــاص   ٢٠٠٥ابعة واخلمــسني للجن ــدم املق ، ق
ــره  ــديتقري ــساا   ، )٥(التمهي ــة يف جل ــه اللجن  املعقــودة يف ٢٨٥٢ إىل ٢٨٤٩الــذي نظــرت في

 .)٦(٢٠٠٥يوليه / متوز١٥ إىل ١١الفترة من 
_________________ 

 .٥٥٤، الفقرة )A/53/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقم : انظر )١( 
 .٧٢٦، الفقرة )A/55/10( ١٠الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٢( 
 . ٣١٣-٣١٠ق، الصفحات املرجع نفسه، املرف )٣( 
 .٣٦٤، الفقرة )A/59/10( ١٠الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم  املرجع نفسه، )٤( 
 )٥( A/CN.4/554. 
 ).A/60/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم : انظر )٦( 
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 التمهيديالنظر يف التقرير  - باء 
الـتمس  مث ، معاملـه رسـم  وموضـوع  تـصوره لل  التمهيـدي   قدم املقـرر اخلـاص يف تقريـره          - ٦

 .بعض اجلوانب املتعلقة باملنهجية اليت من شأا أن حتدد مسار عمله الحقابشأن رأي اللجنة 
 

 نظر جلنة القانون الدويل - ١ 

املقـرر اخلـاص وكـذلك      أوردهـا    علـى جـل اخليـارات الـيت          جلنة القانون الدويل  وافقت   - ٧
ذهـب إىل  املبـداة  غري أن أحد االقتراحـات     .التمهيديخطة العمل املرفق بتقريره     مشروع  على  

املبـادئ املنطبقـة   طائفـة مـن   ربز الـيت تـ  اإليضاحات بعض أن خطة العمل هذه ينبغي أن تتضمن    
 :رح علـى وجـه اخلـصوص أن تؤخـذ يف احلـسبان األمـور التاليـة       تـ واق. يف جمال طـرد األجانـب  

ــدويل    ــانون ال ــضيات الق ــشترط   حلمقت ــيت ت ــسان ال ــوق اإلن ــرد   ق ــرار الط ــال ق ــانون” امتث ، “للق
احلـرص  وشروطه؛ وتطبيق مبدأ عدم التمييز؛ و     للطرد  قواعد اإلجرائية   يف آن واحد ال   يشمل   مبا

 الفــرد املطــرود يف حيــاة خاصــة وأســرية؛ وقحقــواملوازنــة بــني مــصلحة الدولــة الطــاردة علــى 
 .املقصدوالنظر يف مسألة خماطر تعرض الفرد النتهاك حقوقه يف دولة 

وحسبما شرحه املقرر اخلاص، فإن هذه املبادئ اليت تشكل لب مشكلة طـرد األجانـب                - ٨
التمهيـدي   التقرير   ه مل يكن يرى أن     بيد أن  ؛بطبيعة احلال تغرب قط عن باله      يف القانون الدويل مل   
مـشروع  ويف مقابل ذلك، يشري الفصل الثاين من اجلزء األول مـن             .للنظر فيها يوفر إطارا مناسبا    

أن جمموعـة املبـادئ     إىل   الـبس فيهـ    الإشـارة واضـحة     ،  “املبـادئ العامـة    ”ة عمله، املكرس لـ   خط
 .ذات الصلة املنطبقة يف ذلك اال ستخضع لدراسة متعمقة يف التقارير الالحقة

ركــات حتالــدخول واهلجــرة، وب عــدم الــسماحورأى بعــض أعــضاء اللجنــة أن مــسائل  - ٩
ر وتقرير املصري، وكـذلك مـسألة األراضـي احملتلـة يف الـشرق              السكان، وحاالت إاء االستعما   

 مـشاريع بيد أن اللجنة تشاطر املقرر اخلـاص الـرأي بـأن             .تدرج يف املوضوع    جيب أال  األوسط
وافيــا قــدر اإلمكــان املــواد الــالزم صــوغها بــشأن هــذا املوضــوع ينبغــي أن تقــدم نظامــا قانونيــا 

طــرد األجانــب يف الرافــدة ملــسألة لدعامــة القانونيــة علــى املبــادئ األساســية الــيت تــشكل ا يقــوم
 .القانون الدويل

 
 نظر اللجنة السادسة للجمعية العامة - ٢ 

ــاء    - ١٠ ــة الــسادسة تنــاول ممثلــو عــدة دول الكلمــة أثن طــرد ( يف الفــصل الثــامن نظــر اللجن
أشاروا عمومـا   و .)٦(يف الدورة الستني للجمعية العامة    من تقرير جلنة القانون الدويل      ) األجانب
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ــد وصــعب       إىل  ــضا معق ــه أي ــدة، ولكن ــة وفائ ــساعة وذو أمهي ــن مواضــيع ال  .)٧(أن املوضــوع م
وأعربوا على وجه العموم، شأم يف ذلـك شـأن اللجنـة نفـسها، عـن تأييـدهم الواضـح للنـهج                      

 .)٨(لتناول املوضوع العام الذي اقترحه املقرر اخلاص

املنهجيـة إىل   ب املتعلقـة ذهبت بعـض اآلراء      و .وأبديت مقترحات شىت خالل املناقشات     - ١١
أن تــدوين هــذا املوضــوع يقتــضي، كمــا أوضــحه املقــرر اخلــاص نفــسه، إجــراء دراســة مقارنــة 

ــة، وال  ــشريعات الوطني ــد يســيما يف احلــاالت الــيت   متعمقــة للت نظــر فيهــا يف مــسائل أســباب   ق
لقـضائي الـدويل واإلقليمـي       ا  االجتـهاد   وكـذلك  ،، وقواعد القانون الدويل ذات الصلة     )٩(دالطر

علـى  أن يؤخذ يف احلسبان مـا قامـت بـه مـن عمـل               اقترح  ،   نفسه وعلى املنوال  .)١٠(ذي الصلة 
األربع سنوات األخرية كل من مبادرة بـرين واملنظمـة الدوليـة للـهجرة وكـذلك اللجنـة                  امتداد  

أكتـوبر  / تـشرين األول ٥  اليت قدمت تقريرهـا إىل األمـني العـام يف    الدولية العاملية املعنية باهلجرة  
١١(٢٠٠٥(. 

وإن شـاا التنـاقض يف بعـض        أكثر تنوعـا علـى صـعيد املـضمون،           وكانت االقتراحات  - ١٢
فبينمــا أيــد بعــض املمــثلني مــن حيــث املبــدأ   .ســيما فيمــا يتعلــق بنطــاق املوضــوع  الاألحيــان، 

الـدخول  لـسماح ب  عـدم ا  (مراقبـة احلـدود       اهلجـرة أو   اتبـسياس املتـصلة   استبعاد مجيع اجلوانـب     
عــدم أن علــى النقــيض مــن ذلــك  ، رأى آخــرون )١٢(مــن نطــاق املوضــوع) واإلعــادة القــسرية

_________________ 
، مــوجز مواضــيعي أعدتــه األمانــة )٢٠٠٥(خلمــسون تقريــر جلنــة القــانون الــدويل، الــدورة الــسابعة وا: انظــر )٧( 

، الفقـرات  A/CN.4/560 (العامة للمناقشة اليت جرت يف اللجنة السادسة للجمعية العامة خالل دورا الـستني          
 ).١٥٢ إىل ١٢٨

ــسيدبيانــات:  علــى وجــه اخلــصوص انظــر )٨(  ــوبر / تــشرين األول٢٤ يف )الــصني(نمني يــجدليــو   ال  ٢٠٠٥أكت
)A/C.6/60/SR.11 ــدا(أالن كيـــسيل ؛ والـــسيد )٥٤ إىل ٥٠، الفقـــرات ــوبر / تـــشرين األول٢٥يف ) كنـ أكتـ

٢٠٠٥) A/C.6/60/SR.12 تــشرين  ٢٦يف ) بولنــدا(زيــل ي والــسيد رمييغيــوز هين ؛)١١٢  و١١١، الفقرتــان 
 .)٦٤ إىل ٥٦، الفقرات A/C.6/60/SR.13 (٢٠٠٥أكتوبر /األول

ــر )٩(  ــاين انظـــ ـــ بيـــ ــسفري فردينانــ ــسا(سدورف  ترومتانـــــت الـــ ــشرين األول٢٤يف ) النمـــ ــوبر / تـــ  ٢٠٠٥أكتـــ
)A/C.6/60/SR.11   أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٥يف ) اليابـان (السيد هريوشي تاجيمـا  و؛  )٦٦ إىل   ٦٠، الفقرات

٢٠٠٥) A/C.6/60/SR.12 ٩ إىل ٥، الفقرات(. 
ــان انظــر )١٠(  ــسالف بي ــذكر؛  ممثــل الــصني ال ــا غافريليــسكو  وبيــاين ال ــسيدة فيكتوري ــاروم( ال  تــشرين ٢٥يف ) اني

) نيوزيلنـدا ( والـسيد جـريار فـان بـوهيمني        ؛)٧٨ إىل   ٧٥، الفقـرات    A/C.6/60/SR.12 (٢٠٠٥أكتوبر  /األول
 .)١١٠ و ١٠٩، الفقرتان A/C.6/60/SR.12 (٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٥يف 

 . السالف الذكر ممثل كندابيان انظر )١١( 
ــا  ممثلــة رومبيــان علــى وجــه اخلــصوص  انظــر )١٢(  ــا  وبيــان الــذكر؛ الــسالف اني الــسفري كــارل هنريــك إيرينكرون

، الفقـرات  A/C.6/60/SR.13 (٢٠٠٥أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٦، يف    األورويب باسم بلدان الشمال  ) السويد(
 ٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين األول٢٤يف ) مجهوريــة كوريــا( كــوون -وبيــان الــسيد بــارك هــي ؛ )٢٣ إىل ٢١

)A/C.6/60/SR.11 ٩١ إىل ٨٦، الفقرات( . 
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دخول مهاجر يوجد على منت مركـب أو طـائرة حتـت سـلطة الدولـة الطـاردة يـتعني                    السماح ب 
تــدرج  ومـن ناحيــة أخـرى، اقتـرح أال    .)١٣(دخل يف إطــار الطـرد حالـة تـ  أن ينظـر إليـه بوصــفه   

مـن قبيـل طـرد    ، )١٤(القـانون اإلنـساين الـدويل   الـيت تـدخل يف نطـاق       املـسائل    يف املوضوع أيضا  
 علـى نطـاق     األشـخاص املـسائل املرتبطـة بطـرد        مواطين الدول املتحاربة يف حالة نزاع مسلح، أو       

وعالوة على ذلك، جرى التنبيه إىل ضرورة النظر يف مـسألة           . )١٥(واسع إثر نشوب نزاع إقليمي    
أســقطت عنــهم ة الطــاردة، مبــا يف ذلــك عــودة عــدميي اجلنــسية الــذين   عــودة املطــرود إىل الدولــ 

 قـرار طـرد     يكـون رح أال   تـ وعلى هذا املنوال، اق    .)١٦(جنسيتهم قبل احلصول على جنسية جديدة     
وأثـريت   .أخرى بقبول دخـول هـؤالء األشـخاص   ملزما لدول  ما األجانب الذي تتخذه حكومة

يت جيتازها الشخص املطرود، واقترح أن هذه الدول بـدورها          باملثل املسألة املتعلقة بدول العبور ال     
 .لزم بقبول دخول األجانب املطرودين أراضيها من جديدتينبغي أن  ال

مــن شــكوك إزاء اســتقاللية املوضــوع عــن خيــامره  عمــا بإصــراروأعــرب أحــد الوفــود  - ١٣
  انفـرادي  عمـل ”د كــ     الطر عملالقانون الدويل التعاهدي والعريف القائم، وأيضا إزاء توصيف         

أن اإلشـارة إىل احلمايـة الدبلوماسـية ليـست يف حملـها يف              ذاتـه   ويـرى الوفـد      .“تقوم بـه الدولـة    
إال يف حالـة انتـهاك دولـة مـا          احلماية الدبلوماسية   بدأ  ال يستظهر مب  دام    ما ،سياق هذا املوضوع  

 .)١٧(ةللقانون الدويل، وحصرا بعد استنفاد مجيع سبل االنتصاف الداخلي

ويتــوىل هــذا التقريــر وكــذلك تقــارير املقــرر اخلــاص الالحقــة اإلجابــة عمــا طــرح مــن   - ١٤
نـه،  إالقـول يف هـذه املرحلـة     وحـسبنا  .أثـري فيهـا مـن شـكوك      وتبديد ماالبيانات هذهأسئلة يف  

 البيــانالعــريف تنطبــق يف هــذا اــال، كمــا أقــره  القــانون مــن ناحيــة، إذا كانــت مثــة قواعــد يف  
للتـدوين دومنـا حاجـة إىل إثبـات اسـتقالليته عـن املـواد               قابـل   إن املوضـوع قيـد النظـر        السابق، ف 

ن اإلشـارة إىل احلمايـة      إذات الصلة اليت حتكمها بالفعل اتفاقيـات دوليـة؛ ومـن ناحيـة أخـرى،                
ســيما وأن جلنــة القــانون  الدبلوماســية ال ترمــي إىل إعــادة هــذا املوضــوع إىل نقطــة البدايــة، ال  

.  املــواد الــيت أقرــا اللجنــة مــشاريعوشــكت علــى االنتــهاء مــن دراســته وإصــدار   الــدويل قــد أ
_________________ 

 البيانني السالفي الذكر ملمثل الصني وممثل مجهورية كوريا؛ وانظـر الـرأي املخـالف يف بيـان ممثـل بلـدان                انظر )١٣( 
 .الشمال األورويب السالف الذكر

، الفقــرات A/C.6/60/SR.11 (٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين األول٢٤يف ) املغــرب( بيــان الــسيد حممــد بنونــة نظــرا )١٤( 
 ).٤٨ إىل ٣٩

 .السالف الذكر ممثل الصني بيان انظر )١٥( 
 .السالف الذكرممثل كندا بيان  انظر )١٦( 
 ٢٠٠٥أكتـــــوبر / تـــــشرين األول٢٥يف ) الربتغـــــال(الـــــسيد لـــــويس ســـــريوداس تافـــــاريس بيـــــان  انظـــــر )١٧( 

)A/C.6/60/SR.12 ٣٩ إىل ٢٩، الفقرات(. 
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ميكـن أن    استبعاد احلماية الدبلوماسية من حيث املبدأ ينطوي على افتراض أن عملية الطرد ال            ف
املقـرر اخلـاص علـى    يظـل  و .تتم أبدا يف انتهاك للقانون الدويل، وهو أمر يبدو من غـري املـرجح       

ــة   ــاع بإمكاني ــة   اقتن ــسؤولية الدول ــات م ــتناد إىل إثب ــن إقليمهــ  األشــروط طــرد  باالس . اجــنيب م
 تثبـت  )١٨(والقرارات التحكيمية الصادرة يف أواخر القرن التاسع عشر ومطلـع القـرن العـشرين        

ــة؛ وقــضية    ــه الكفاي ــالو أمحــد ســاديو  ذلــك مبــا في ــة (دي ــة الكونغــو   مجهوري ــا ضــد مجهوري غيني
 النظـر لـدى حمكمـة العـدل الدوليـة تقـدم بـدورها إشـارات                 قيـد الـيت توجـد حاليـا       ) الدميقراطية

يعتـزم   بيد أن املقـرر اخلـاص ال       .تصب يف االجتاه نفسه، رهنا مبا ستقرره احملكمة بشأن القضية         
ينوي اإلحالـة إىل القواعـد ذات الـصلة         إمنا  ملسؤولية يف هذا اال؛     تحديد ا صوغ نظام خاص ل   
 .وليا غري مشروع دفعلمبسؤولية الدولة عن 

 
 املوضوعذات الصلة بالتطورات آخر  -جيم  

ــذا النقطــة ال     - ١٥ ــاول ه ــزا لتن ــرر اخلــاص حي ــراد املق ــدمي عــرض     إن إف ــزم تق ــه يعت يعــين أن
على امتداد السنوات األخرية أو حىت بعد تقريـره         من تطورات   مسألة طرد األجانب    شهدته   ملا

الرئيـسية ملمارسـات الـدول يف هـذا     بساطة أن يعرض االجتاهات كل بل هو ينوي ب    .التمهيدي
املذكور وكذلك األفكـار املرتبطـة باملوضـوع قيـد النظـر يف             التمهيدي  اال منذ صوغ التقرير     

 القــضائي مــستجدات االجتــهادأمــا  .األمــم املتحــدة وســائر املنتــديات الدوليــةمنظمــة أوســاط 
ا، تالفيـا ملخـاطر التكـرار        يف الوقت املناسب، حسبما يثار من قـضاي        االفقه فسيجري استغالهل  و

الذي سيترتب حتما على تقدميه يف هذه املرحلة مث استغالله الحقا ألغراض التـدليل علـى هـذا               
 .اجلانب أو ذاك من املوضوع

 
 ممارسات بعض الدولآخر  - ١ 

 املتمثـل يف    واملعقـد تعقيدا بفعل املـشكل اخلطـري       تزداد  مسألة طرد األجانب    ما برحت    - ١٦
 أقـل  لـيس  الذي القانونية اهلجرة غري مدمشكل  ومن جهة أخرى    هاب من جهة،    مكافحة اإلر 
 .مدعاة للقلق

 مكافحة اإلرهابالطرد و )أ( 

ــو تتفــاقم  ظــاهرة طــرد األجانــب إن - ١٧  ظــر إليهــا مــن منظــور ضــيق   ن باســتمرار، حــىت ل
ــدم     ــسألة ع ــشمل م ــا ال ت ــدخول باعتباره ــسرية  الــسماح ب ــادم الق ــب وإع  ذلــك أن ، األجان

_________________ 
 L’expulsion et les difficultés”ي ـــــــــ ة فــــــــ التحكيميت هــــــذه القـــــــرارا  د من ــــساق شارل دو بوك العدي  )١٨(

internationales qu’en soulève la pratique“ ،Recueil des cours de l'Académie de la Haye (RCADI) لـدا ، 
 .٤٩٤ إىل ٤٨٦سيما الصفحات  ، وال٦٤٦ إىل ٤٤٧، الصفحات  الباب الثالث- ١٩٢٧، ١٨
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ويف هـذا   . تطلبات مكافحة اإلرهاب زادت من شدة ختوف العديد من الـدول مـن األجانـب              م
 تشريعاا بشأن شروط الدخول إىل أراضيها واإلقامـة         تعديلالصدد، بادرت بعض البلدان إىل      

 اعتـرب وزيـر العـدل الربيطـاين، اللـورد فـالكونر، يف مقابلـة                وهكـذا .  يزيدها صـرامة   تعديالفيها  
منـذ االعتـداءات   ‘‘ تغريتاألمور ’’، أن ٢٠٠٥يوليه /صحيفة الغاردين يف متوزنشرت يف   معه  

 للقـضاة   حيـدد ، وأن هناك حاجـة إىل نـص         ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢١  و ٧اليت استهدفت لندن يف     
ما أطلبه هو قانون يـنص علـى    ’’: وأوضح قائال . ‘‘ تفسريا صحيحا  التفاقية األوروبية اتفسري  ’’

ــة امراقبــة احملــاكم، حتــت ، تــضع يف امليــزاناخليــة أن  الدوزارةأنــه يــتعني علــى   حلريــات الفردي
ــوطين   ــن ال ــارات األم ــار  .)١٩(‘‘للمطــرودين واعتب ــذا اإلط ــي ه ــذات فف ــسلطات اختــذت  بال  ال

وصـرح وزيـر   . طرد تسعة جزائـريني يـشتبه أـم متورطـون يف أنـشطة إرهابيـة             قرارا ب الربيطانية  
طـرد  يف جمـال     بناء على السلطة املـسندة إيلَّ     ’’: ع أنه يف هذا املوضو  ،   تشارلز كالرك  ،الداخلية

، قامـت إدارة اهلجـرة    غـري مرغـوب فيـه   يف اململكـة املتحـدة  يكون حضورهم    الذين   شخاصاأل
 .)٢٠(‘‘اليوم باعتقال عشرة من الرعايا األجانب يشكلون يف اعتقادي ديدا لألمن الوطين

 ة املتـشددة   اإلسـالمي  احلركـة مية ملكافحـة    وعلى نفس الغرار، أنشأت فرنسا أقطابا إقلي       - ١٨
 طرد أئمة مساجد سابقني مـن أصـل جزائـري، هـم شـاليل بنـشاليل وعبـد القـادر          أسفرت عن 

وأعـرب رئـيس الـوزراء الفرنـسي        . خطبـهم املتـشددة   وي، وذلـك بـسبب      ا وعبد العيـس   ،برتيان
 وتفكيــك  ، اإلســالميني الــذين يــدعون إىل العنــف   الوعــاظ قناعتــه بــأن اإلبــالغ عــن    ’’عــن 

شـروط أساسـية      وطرد الرعايا األجانب الذين ال حيترمون قيمنا وقوانيننـا،         املتشددة،الشبكات  
 / متـــوز٢٩وأعلــن وزيــر الداخليــة الفرنــسي يف     . )٢١(‘‘يف مكافحــة اإلرهــاب بــشكل فعــال    

 باعتبــار منــشئهم،أغــسطس إىل بلــدان / آب ايــة عــن طــرد عــشرة إســالميني يف٢٠٠٥ يوليــه
 املتـشددين الـذين ميكـن أن يـؤثروا علـى الـشباب أو العقـول                 الوعـاظ  هؤالء’’ذلك إجراء ضد    

 يف هــذا الــصدد، نظــرا ألنــه ال يتبــع عــادة يف      هــم غــري أن احلــدث القــانوين امل   .)٢٢(‘‘اهلــشة
اإلجــراءات الفرنــسية، يتمثــل يف إســقاط اجلنــسية الفرنــسية املكتــسبة عــن طريــق التجنــيس عــن 

_________________ 
ــوم اجلمعـــة  انظـــر صـــحيفة )١٩(  ــاردين، عـــدد يـ  .http://today.reuters :رويتـــرز: ٢٠٠٥أغـــسطس / آب١٢ الغـ

fr/news/news Article.aspx ? type = top News 1 story ID = 2005-08-12T12527Z 01 C. 
ــحيفة   )٢٠(  ــر صـــــــ ــوطنانظـــــــ ــة (، الـــــــ ــة جزائريـــــــ ــوم  ) يوميـــــــ ــدد يـــــــ ــسطس / آب٢٤عـــــــ : ٢٠٠٥أغـــــــ

http://www.elwatan.com/2005_08-13/2005-08-13-24508. 
 Paris et Londres’’بعنــوان  تــصرحيات لــرئيس الــوزراء دومينيــك ديفلبــان نقلتــها كوليــت طومــاس يف مقــال  )٢١( 

coopèrent dans la lutte contre le terrorisme ‘‘ يف موقـع إذاعـة فرنـسا الدوليـة     ٢٠٠٥يوليـه  / متـوز ٢٥نشر يف 
)RFI (http://www.rfi.fr/actufr/articles/067/article37700.asp. 

ــة         )٢٢(  ــوم اجلمع ــة عــدد ي ــان اليومي ــشرت يف صــحيفية لوباريزي ــة، نيكــوال ســاركوزي، ن ــر الداخلي ــة مــع وزي مقابل
 .٢٠٠٥يوليه /متوز ٢٩
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وفيمـا يتعلـق    ’’: وأعلن وزيـر الداخليـة يف هـذا الـصدد         . دهماألشخاص املعنيني حىت يتسىن طر    
واألمـر  . إجراءات إسقاط اجلنسية  إحياء العمل ب  حباملي اجلنسية الفرنسية، أود من جهة أخرى        

لكنــه بكــل بــساطة  يــنص عليــه قانوننــا اجلنــائي و حكــملــيس مــستجدا يف حــد ذاتــه، بــل هــو  
 ٢٦ ملـادة فـإن ا  ،  املقـصودة هنـا   نون اجلنـائي     مـن القـا    ٢٥ املادة   علىوعالوة  . )٢٢(‘‘يستخدم مل

ــم    ــر رق ــن األم ــؤرخ ٢٦٥٨-٤٥م ــاين ٢ امل ــشرين الث ــوفمرب / ت ــيت    ١٩٤٥ن ــة ال ــصيغته املعدل ب
، فـضال عـن القـانون رقـم         )٢٣(٢٠٠٤يوليه  /متوز - يونيه/ الربملان الفرنسي يف حزيران    اعتمدها
كم يف اهلجـرة وبإقامـة       املتعلـق بـالتح    ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ املؤرخ   ١١١٩-٢٠٠٣

علـى   طـرد األشـخاص يف حالـة التحـريض علـى التمييـز أو             جتيز  األجانب يف فرنسا وباجلنسية،     
 .الكراهية أو العنف ضد شخص أو مجاعة، كالنساء على سبيل املثال

 تيـسري   ترمـي إىل  ترسـانة قانونيـة     تـسلح ب  وليست فرنـسا البلـد األورويب الوحيـد الـذي            - ١٩
 /حلكومـة يف بريطانيـا العظمـى منـذ نيـسان          ا إذ أصـبح بإمكـان    . د املتـشددين  طرد أئمـة املـساج    

، وذلـك   ‘‘ديـدا للبلـد   ’’ أن تسقط اجلنسية الربيطانية عـن كـل شـخص يـشكل              ٢٠٠٣أبريل  
وشـددت النمـسا أيـضا      . إىل اجلهـاد  وجه دعـوات     اإلمام أبو محزة املصري بعد أن        معما فعلته   

 طـرد  ٢٠٠٦ينـاير  / كـانون الثـاين  ١ أصـبحت مطبقـة منـذ    تشريعاا، ومن ضـمن التـدابري الـيت      
أن أيــضا ويف أملانيــا، ينتظــر . ‘‘خطــرا علــى األمــن العــام”خطــام  يــشكل قــد نالوعــاظ الــذي

 بـدوافع   احملرضـني علـى الفوضـى     ’’ طـرد    ٢٠٠٥يسهل قانون دخـل حيـز النفـاذ يف بدايـة عـام              
 .)٢٤(‘‘روحية

 
 اهلجرة غري القانونية والطرد )ب( 

قــالع يــستحيل تتحــول إىل  البلــدان املتقدمــة النمــو  صــارت الفقــراء، مــد مواجهــة يف - ٢٠
فهي تغلق أبواا أكثر فـأكثر أمـام وجـه فئـات معينـة مـن األجانـب وذلـك بتـشديد                      . اقتحامها

_________________ 
 دون تعـديل ويف قـراءة أوىل مقتـرح القـانون الــذي     ٢٠٠٤يوليــه / متـوز ١٥اعتمـد جملـس الـشيوخ الفرنـسي يف      )٢٣( 

 les numéros Assemblée nationale: انظر: ١٢ية يف قراءة أوىل له خالل فترا التشريعية اعتمدته اجلمعية الوطن

(12e législ.) : 1654, 1670 et T.A. 309 ; Sénat : 360 et 403 (2003-2004) : http://ameli. 

senat.fr/publication_pl/2003-2004/360.html. 
 Expulsions et déchéance de nationalité pour les » مرييـام برليـه   مقال لالطالع على مجيع هذه احلاالت، انظر )٢٤( 

imams radicaux »  ــذي ــشر فالــ ـــنــ ــة ف  ـــ ــسا الدوليــ ــة فرنــ ــع إذاعــ ـــي موقــ ــوز٢٩ي ـــ ــه / متــ : ٢٠٠٥يوليــ
http://www.rfi.fr/actufr/articles/067/article37791.asp .  ت تـشريعا لق بإسبانيا وإيطاليا، فلـيس هلمـا        أما فيما يتع

واختارت بلدان أوروبية أخـرى     . خاصة يف هذا اال رغم ديدمها الواضح من قبل بعض اجلماعات املتشددة           
حـىت اآلن، وال ســيما بلــدان الــشمال األورويب، عـدم اختــاذ تــدابري خاصــة، باسـم حريــة التعــبري، وفــضلت حــل    

 .املشاكل كل واحدة على حدة
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 ويف. )٢٥(صـعب علـى الـدوام     أاملراقبة على اهلجرة وجبعل شروط دخول أراضيها واإلقامة فيها          
 أمــــام مفوضــــي الــــشرطة يف العمرانيــــة الفرنــــسي والتهيئــــةليــــة  وزيــــر الداخألقاهــــاكلمــــة 

بيه سياسته من حيث األهداف الكمية وااللتـزام بتحقيـق          ، حدد ملخاطَ  ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول ٩
 وطلبـت إلـيكم   ت لكـم خـالل لقـائي األخـري بكـم أهـدافا باألرقـام،                دلقد حـد  ’’: النتائج قائال 

انـب الـذين يوجـدون يف وضـع غـري قـانوين              عمليـة إبعـاد لألج     ٢٣ ٠٠٠إجراء ما ال يقل عـن       
 أجنبيـا   ١٢ ٨٤٩أغسطس، خضع   /وقد الحظت أنه حىت اية شهر آب      . خالل السنة اجلارية  

 يف ٥٦علـى مـدى مثانيـة أشـهر، مت حتقيـق األهـداف احملـددة بنـسبة             ف: فعليالبعاد  ات اإل إلجراء
حظـت مـن جهـة أخـرى        وال.  اجلهـود  بذل املزيـد مـن    تبقى لكم مخسة أشهر من أجل       تو. املائة

وأدعـو  .  من اجلميع تعبئة كاملة    أنتظرمع العلم أين    . أن النتائج تتفاوت من مفوضية إىل أخرى      
مفوضــي الــشرطة الــذين تقــل النتــائج الــيت حققوهــا عــن املعــدل إىل االتــصال بــاملركز الــوطين    

ق أمـام   جيـب أال يقـف أي عـائ       يـرى أنـه      و .)٢٦(‘‘للتنشيط واملوارد قصد تلقي الدعم التـشغيلي      
 األسـاليب دوا يف اسـتخدام كافـة       د أال تتـر    أيـضا  علـيكم ’’: تنفيذ مفوضي الـشرطة هلـذه املهمـة       

 أن تـستخدموا مجيـع الـسلطات الـيت           إذن فعلـيكم . ةأساليب ممكن وهي  . اليت يسمح ا القانون   
 أشــكال املطالــبيــسندها إلــيكم القــانون املتعلــق بــدخول األجانــب وإقامتــهم، كيفمــا كانــت  

ــة ــيكم أن تتــصرفوا بــشكل ميكــن مــن مقاومــة ضــغوط    . احمللي ــة ‘‘ مجاعــة’’وإين أطلــب إل معين
 وينبغي أال يتعرقل العمل بسبب شـواغل        .)٢٦(‘‘معينة ال متثل إال نفسها    ‘‘ مجاعات تنسيق ’’ أو

هؤالء املوظفني فيمـا يتعلـق باسـتقبال ملتمـسي اللجـوء، وال أي اعتبـارات أخـرى ناشـئة علـى               
كمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان بــشأن حــق كــل فــرد يف أن يعــيش اخلــصوص عــن أحكــام احمل

ســعيا إىل تيــسري عمليــات اإلبعــاد، قــررت   ’’ نــهإأوضــح قــائال إذ  حياتــه األســرية أينمــا شــاء، 
ومـوازاة مـع ذلـك، وبنـاء علـى طلـب مـين،              ’’. ‘‘كذلك التعجيـل بربنـامج االحتجـاز اإلداري       

 معاقبة البلدان اليت ال تبدي تعاونـا فيمـا يتعلـق    شرعت وزارة اخلارجية يف اإلجراءات اليت تتيح 
بتسليم جوازات املرور، وذلك بتقليص عـدد تأشـريات الـسفر ألغـراض اإلقامـة القـصرية املـدة                

_________________ 
مـن الكماليـات   ’’الـيت ال تعتـرب   ‘‘ يف حاجة أيضا إىل اهلجـرة ’’م بأن أوروبا جيمع القادة األوروبيون، مع إقراره    )٢٥(

/  تـشرين األول   ١٥تـصريح لرومـانو بـرودي يف        (‘‘ ألا تسهم بـشكل حاسـم يف النمـو االقتـصادي يف أوروبـا             
، علــى أنــه يــتعني ) عــشية عقــد جملــس أورويب، وكــان حينئــذ رئيــسا ملفوضــية االحتــاد األورويب ٢٠٠٣أكتــوبر 

وقد تقرر، أو مت فعال، اعتماد أسلوب احلصص، وسياسـة          . باختاذ تدابري أكثر فعالية   ‘‘ مكافحة اهلجرة السرية  ’’
اقتــراح قدمتــه مفوضــية (تأشــريات الــسفر وحتديــد اهلويــة بالــسمات البيولوجيــة، وإنــشاء وكالــة إلدارة احلــدود  

 للحــدود األوروبيــة أو هيئــة أوروبيــة  ، وإنــشاء شــرطة)٢٠٠٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين١١االحتــاد األورويب يف 
وفيما يتعلق جبميع هـذه الـنقط،   )). Com (2002) 233(انظر بيانات املفوضية بشأن هذه املسألة (حلراس احلدود 

 .Justice & Security : www.Euractiv.com, 13 décembre 2005انظر 
ــة     )٢٦(  ــه املعنون ــان مبقالت ــذا البي ــق أالن غــريش نــص ه  M. Sarkozy contre l’anti-France », Le Monde »: أرف

diplomatique, 26 septembre 2005, version électronique : www.monde-diplomatique.fr.  
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عـشرة بلـدان حـددمتوها، ميكـن أن أذكـر منـها             بويتعلـق األمـر     . اليت تسلمها فرنسا إىل رعاياها    
 وبــيالروسلكــامريون وباكــستان وجورجيــا اليــوم صــربيا واجلبــل األســود وغينيــا والــسودان وا

 . )٢٦(‘‘ومصر

ــة ضــد        - ٢١ ــدابري الدبلوماســية االنتقامي ــل هــذه الت ــانوين ملث ــشكك يف الطــابع الق ــا أن ن ولن
. )٢٧(‘‘املأمونـة البلـدان   ’’مـوازاة مـع     ‘‘ بلدان اهلجرة غري القانونية   ’’البلدان اليت صارت تسمى     

خيفي الـوزير البتـة      وال. مجيع الوسائل يف هذا الصدد    ام  استخدأن الغاية تربر    فعال  غري أنه يبدو    
 التأليـب  بلهجة ال لبس فيها متـزج بـني   بيانهوبالفعل، فقد ختم . بلوغ هدفه النهائيعلى عزمه  

 وحتقيــقجيــب علــيكم االخنــراط شخــصيا بعــزم وعلــى الــدوام يف العمــل   ’’: وأســلوب التهديــد
تقيـيم أعمـالكم سـيحدد فعـال علـى هـذا             ألن   ،فتلك علة وجودكم ومـصدر شـرعيتكم      . نتائج

وذلــك هــو الــثمن الــذي ينبغــي دفعــه حــىت تتــوج أعمالنــا بالنجــاح اجلمــاعي وحنفــظ . األســاس
مت فقــد . فيهــاهــذه الــسياسات مــشكوك مثــل  غــري أن فعاليــة .)٢٨(‘‘ظــروف عــيش الفرنــسيني

بـصرف   )٣٠(‘‘ةاالنتقائيـ اهلجـرة   ’’ إىل وهـم     )٢٩(‘‘صفرالـ أسطورة اهلجرة بنـسبة     ’’من   االنتقال
عن الدوافع احلقيقية للهجرة السرية املتمثلة يف االختالل االقتصادي الذي يـشهده العـامل              النظر  

وبالفعـل، قـام الـسيد سـاركوزي     . القـانونيني  للمهاجرين غـري  املصدرةوالفقر املدقع يف البلدان  
ــانون     ــان أســباب مــشروع الق ــدم إىليف عرضــه لبي ــة يف  املق ــة الوطني ــ٣٠ اجلمعي ــل /سان ني أبري

ــل    ٢٠٠٣ ــة مــن قب ــه يف النهاي ــصويت علي ــسي، ومت الت ــسي يف عــام  جمل ــان الفرن ، ٢٠٠٦ الربمل
. لفرنـسا حـسبما صـرح بـه    ‘‘ تـسيئ ’’اليت من شأا أن ‘‘ صفرالعقيدة اهلجرة بنسبة    ’’بانتقاد  

إال أن النص املقدم من قبل الوزير والذي يقترح إصـالحا جـذريا وشـامال للتـشريعات املتعلقـة                   
تدابري الطـرد وبالعقوبـة التكميليـة املتمثلـة يف حظـر دخـول األراضـي الفرنـسية املمكـن فرضـه                      ب

    يبقـي علـى إمكانيـة احلكـم بتـدابري الطـرد أو              ’’ معينـة   جـرائم وجـنح    معلى األجانـب الرتكـا

_________________ 
-Alain Morice, « L’Europe enterre le droit d’asile », Le Monde diplomatique, www.mondeانظــر،  )٢٧( 

diplomatique.fr, mars 2004, p. 15. 
 . الذكرالسالف السيد ساركوزي بيان )٢٨( 
 الداخلية واهليئـة العمرانيـة، منـذ    هو اهلدف املعلن للسيد شارل باسكوا، وزير الدولة الفرنسي ووزيرذلك  كان   )٢٩( 

يونيـه  / حزيـران ٢ عدد يـوم  لوموندانظر املقابلة اليت أجريت معه ونشرت يف صحيفة    (١٩٩٣يونيه  /حزيران ٢
ــف) ١٩٩٣ ــانون يـــدعى   والـــذي أسـ ــاد الربملـــان الفرنـــسي لقـ ــانون باســـكوا’’ر عـــن اعتمـ ــانون ١٥يف ‘‘ قـ  كـ
 François Julien-La: ؛ انظر يف هـذا الـصدد  ١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٣٠ صدر يف ١٩٩٣ديسمرب /األول

Ferrière, « Le mythe de l’immigration zéro», Actualité juridique – Droit administratif (A.J.D.A.), 20 

février 1994, p. 83 à 95. 
 مفاهيمي لسياسة السيد نيكوال ساركوزي، الذي يشغل أيضا منصب وزيـر الدولـة ووزيـر الداخلـة                  هو خمتصر  )٣٠( 

 .يف فرنساالعمرانية يئة اهلو
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ــيس هلــم صــلة        ــذين ل ــسية ضــد األجانــب ال خــصية أو أســرية  شحظــر دخــول األراضــي الفرن
وهـي مبثابـة إجـراء حتـذيري        ‘‘ الطـرد مـع وقـف التنفيـذ       ’’آليـة   سميه  ما يـ  وينص على   ‘‘ بفرنسا
 .)٣١(رمسي

، منـهم   ٢٠٠٣ أشخاص أو أعيـدوا إىل أوطـام يف عـام            ١٤ ١١٠ويف بلجيكا، طرد     - ٢٢
 ويف أحيـان كـثرية    شخصا طردوا جوا بعد أن أقاموا يف بلجيكا أحيانـا بـضعة أسـابيع                ٧ ٧٤٢

 املتعلـق   ١٩٨٠ديـسمرب   / كـانون األول   ١٥نون املـؤرخ    ملدة سنوات عدة، وذلك بناء على القا      
 فيها وإبعـادهم منـها الـذي عـدل ملـرات عديـدة          تهمبدخول األجانب إىل أراضي بلجيكا وإقام     

زال يــوال ، ١٩٧٤الــذي اختذتــه احلكومــة يف عــام  ‘‘ وقــف اهلجــرة’’ســعيا إىل حتقيــق هــدف  
 عـادة القـسرية عنـد   اإل ’’ إجـراء  شخـصا آخـر إىل  ٣ ٣٣٩وخالل السنة نفسها، خـضع   . قائما

ــورأي دون ‘‘ احلــدود ــة عب ــان  . )٣٢( احلــدود البلجيكي ــديواعتمــد الربمل  / شــباط١٧ يف اهلولن
أجـنيب يوجـدون يف وضـع غـري قـانوين تطلـق        ٢٦ ٠٠٠ بأغلبية كبرية قرار طـرد    ٢٠٠٥فرباير  

ــسمية   ــيهم ت ــائق ’’عل ــاجرين دون وث ــق . )٢٧(‘‘مه ــا يتعل ــسبتة، وفيم ــباين،   ب ــب اإلس ــفاجلي ي ف
املغرب، حيـث يوجـد مئـات مـن ملتمـسي اللجـوء يف الـشوارع، عـرب رئـيس اللجنـة اإلسـبانية                    

إنـه ملـن املـؤمل أن نقـول اليـوم إن إسـبانيا بلـد                ’’: ملساعدة الالجئني عن شعوره باإلحباط قـائال      
 ٢٠٠٣فإسـبانيا الدميقراطيـة عـام       ) ...(مناوئ لالجئني بسبب السياسة اليت تنـهجها احلكومـة          

 مـن أبنائهـا مـن نظـام          اآلالف  الـيت شـهدت هـروب مئـات        ١٩٣٩سـبانيا الداميـة عـام       نسيت إ 
 .)٣٣(‘‘فرانكو اإلرهايب وانتشارهم يف خمتلف بقاع العامل

وفيما يتعلق بـالطرد، جتـسد تطـور عمليـة مواءمـة الـسياسة األوروبيـة يف جمـال اهلجـرة                      - ٢٣
ىل اللبنـات يف صـرح الـسياسة     يف وضـع أو    ١٩٩٩املنصوص عليهـا يف معاهـدة أمـستردام لعـام           

مت التطـرق    والـيت كـان قـد        ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٩ القـسرية وذلـك يف       بالعودة  املتعلقة املشتركة
ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٣  و٢٢جملـس وزراء االحتـاد األورويب املعقـود يف    اجتمـاع   خـالل    إليها

بلجيكـا وهولنـدا    أي تنظـيم أول رحلـة جويـة للجماعـة األوروبيـة فيمـا بـني                 :  يف دبلن  ٢٠٠٥

_________________ 
 / أيـار  ١٧ يف   ٣٦٢انظر، مشروع القانون الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة الوطنيـة ودرسـه جملـس الـشيوخ حتـت رقـم                       )٣١( 

 .٢٠٠٦ مايو
  Francisco Padilla, « La politique belge en matière d’expulsion des étrangers », Universal:انظــر )٣٢( 

http://www.universel-embassy.be/article.php3?id_article=141. 
 ,Alain Morice, « L’Europe enterre le droit d’asile », Le Monde diplomatique: تـصريح مقتـبس مـن قبـل     )٣٣( 

www.monde-diplomatique.fr, mars 2004, p. 14.. 
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وتشهد هـذه الـسياسة توسـعا تـدرجييا رغـم معارضـة             . )٣٤(يستينا وتريانا رولكسمربغ يف اجتاه ب   
وبالفعــل، مت . ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان١ مــؤرخ التمــاس األورويب الــيت أعــرب عنــها يف  الربملــان

 يف عقـد ) جمموعـة البلـدان اخلمـسة   (خالل اجتماع موعة وزراء داخلية مخسة بلدان أوروبية     
‘‘ عمليــات طــرد مــشتركة  ’’ يف إيفيــان بفرنــسا اإلعــالن عــن تنظــيم     ٢٠٠٥يوليــه /متــوز ٥

 بلدام األصلية من قبل مخسة بلدان أوروبيـة هـي أملانيـا وإسـبانيا وفرنـسا           إىل سرينيملهاجرين  
ــا العظمـــىاململكـــة املتحـــدة لو ــا وآيرلنـــدا الـــشماليةربيطانيـ ويتعلـــق األمـــر بترحيـــل  .  وإيطاليـ

 هذا النوع من العمليـات      وأجري من جديد  . ‘‘رحالت مشتركة ’’املعنيني بواسطة   األشخاص  
 ٢٠٠٥يوليـه  /أجريت يف املاضي وخاصة بني إيطاليـا وأملانيـا، يف ايـة شـهر متـوز     سبق أن   اليت  

مهـاجرا  ‘‘ حـوايل أربعـني   ’’قـصد إبعـاد     ‘‘ ةبريطانيـ -يةرحلـة جويـة مـشتركة فرنـس       ’’يف شكل   
وينطوي هذا النـوع مـن العمليـات        . )٣٥(ىل فرنسا وبريطانيا العظمى   دخلوا بشكل غري قانوين إ    

 تلجـأ الـدول القائمـة بـالطرد إىل          ميكن أن ، إذ   ‘‘السقوط يف مزالق  ’’ و‘‘ التسرع’’على خماطر   
ــاجرين غــري    ــاد مه ــانونينيإبع ــددها     ق ــام ال يته ــن أن حي ــدام األصــلية دون التأكــد م  إىل بل

وفـضال  . للتعـذيب أو ملعاملـة غـري إنـسانية وقاسـية ومهينـة      خطر، أو من أم لن يتعرضـون    أي
 مـن حـاالت   تعتـرب عن ذلك، تطرح يف هذا الصدد مسألة ما إذا كانـت عمليـات اإلبعـاد هـذه                

بصدد حالة تبعث علـى القلـق ألن معاملـة        يف اية املطاف    وإمجاال، حنن   . الطرد اجلماعي أم ال   
عاملة املهاجرين اآلخرين؛ وتشكل حالة كهـذه ديـدا          مماثلة مل  تصريالالجئني يف سبيلها إىل أن      

 .حقيقيا ملؤسسة اللجوء

 عمليا عن إرادة البلدان األوروبية قطع الطريق أمام أشكال اهلجرة بـشكل             توقد جنم  - ٢٤
اتفاقــات ’’مهــا : ان قانونيتــان جديــدتانتــعــام ومكافحــة اهلجــرة الــسرية جبميــع الوســائل ظاهر

 .‘‘اتفاقات املرور العابر’’و‘‘السماح الدخول جمددا

اتفـاق ثنـائي حيـدد اإلطـار القـانوين لعمليـة            هـو    ‘‘السماح بالدخول جمـددا     اتفاق   ’’و - ٢٥
ويتعلق األمر مبعاهدة تـربم     . املهاجرين غري القانونيني من بلد اإلقامة وشروط إجرائها       ‘‘ إبعاد’’

ــني ا ــة لب ــستقبلة’’دول ــد    ‘‘ امل ــانونيني وبل ــري الق ــاجرين غ ــشللمه ــذكورين أو ا أمن ــاجرين امل  مله
، ويلتزم مبوجبها هذا البلد باستقبال املهاجرين املعنـيني احملـددي اهلويـة             بلد منشئهم املفترض أنه   

وتـشهد هـذه املمارسـة ازدهـارا        . الذين ينقلون حتت مـسؤولية الدولـة القائمـة بـالطرد ونفقتـها            
_________________ 

سعيا إىل وضع هذه السياسة موضع التطبيق، قررت املفوضـية األوروبيـة تقـدمي دعـم مـايل قيمتـه                    . املرجع نفسه  )٣٤( 
 . مليون يورو٣٠

 Karine G. Barzegar, « Paris et Londres expulsent ‘cette semaine’ une ‘quarantaine’ de clandestins انظـر،  )٣٥( 

afghans par ‘vol groupé’», Nouvel Observateur.com : http://archquo.nouvel obs.com/cgi/ 

articles ?ad=societe/20050726.FAP 1755.html & host=http://permane, 25 août 2005. 
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علـى إبـرام    ويعكـف    مع عدة دول     نوعا ما؛ إذ أن بلدا كإسبانيا أبرم هذا النوع من املعاهدات          
وتتضمن بعض اتفاقات إعادة املهاجرين اليت أبرمهـا هـذا البلـد أحكامـا              . أكرب عدد ممكن منها   

تــنص علــى دفــع تعــويض لألشــخاص الــذين متــت إعــادم إىل أوطــام مــن أجــل تيــسري إعــادة 
 . )٣٦(املقصدإدماجهم يف بلد 

 النظـر   وجهـة لف ويـثري اعتراضـا أكـرب بكـثري مـن            فهدفه خمت ‘‘ اتفاق املرور العابر  ’’أما   - ٢٦
 بــني سويــسرا   ٢٠٠٣ينــاير / كــانون الثــاين  ٨اجلوهريــة، كمــا يتــبني مــن االتفــاق املــربم يف      

 نقـل قبال وإعـادة  تهذا، تلتزم الـسنغال بـضمان اسـ   ‘‘ اتفاق املرور العابر  ’’ومبوجب  . والسنغال
را باإلبعـاد أو حظـر دخـول أراضـيها،       يف حقهم قرا  سويسرا  مجيع الرعايا األفارقة الذين تصدر      

 مـن االتفـاق   ١٥وتتناول املادة . هم األصليعلى أن يتوىل البلد املستقبل العمل على حتديد بلد        
باتفـاق بـني    ’’اليت تـدفع نفقاـا      ‘‘ اخلدمات اخلاصة ’’يف هذا الصدد بأسلوب مضمر موضوع       

‘‘ اتفــاق املــرور العــابر’’ تــدعى  بالتــايل هــذه األعجوبــة القانونيــة الــيتوفتحــت. )٢٧(‘‘الطــرفني
 علـى حـساب املهـاجرين غـري القـانونيني،           احلكومتنياال أمام مساومات مالية دنيئة فيما بني        

 اعتبـــارات احتـــرام الكرامـــة اإلنـــسانية وللمأســـاة الـــيت يعيـــشها  ألبـــسطوذلـــك دون مراعـــاة 
سخط الــذي عــرب عنــه لــنتيجــة لغــري أن إبــرام هــذا االتفــاق مــين بالفــشل . األشــخاص املعنيــون

 . عن حقوق اإلنسانني السويسريني املدافعوألنشطةالرأي العام السنغايل 
 

  تقرير اللجنة العاملية املعنية باهلجرة الدولية:اهلجرة الدولية - ٢ 

تشهد ظاهرة اهلجرة يف وقتنا احلاضر تنامياً مل يسبقه مثيل وال شـك أن لتحـول العـامل                   - ٢٧
 فهـذه املـشكلة أصـبحت بـسبب تعقيـدها وأثرهـا االقتـصادي وحـساسيتها           .إىل العوملة صلة بـه    

ولــذا قــررت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا . الــسياسية موضــع انــشغال بالنــسبة للمجتمــع الــدويل
أن تكـــرس دورـــا الـــستني يف عـــام ، ٢٠٠٣ديـــسمرب / كـــانون األول٢٣ املـــؤرخ ٥٨/٢٠٨

 إىل األمـني العـام أن       تطلبـ كمـا   . دوليـة مـسألة اهلجـرة ال    وار رفيع املـستوى لبحـث       حل ٢٠٠٦
، وهو طلـب     تقريرا يف دورا الستني عن التفاصيل التنظيمية للحوار الرفيع املستوى          يهايقدم إل 

وقد اقتـرح األمـني   . ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ   ٥٩/٢٤١ذكّرت به يف قرارها     
حلـوار الرفيـع   ك السألة طرائق تنظيم ذالعام يف تقريره الذي قدمه إىل اجلمعية العامة عن هذه امل 

 .)٣٧(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥ و ١٤ وتاريخ عقده يومي املستوى

_________________ 
 .مصدر دبلوماسي )٣٦( 
 .A/60/205انظر  )٣٧( 
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، أساســــية مــــن الــــدول، أنــــشأت جمموعــــة ٢٠٠٣ديــــسمرب /ومنــــذ كــــانون األول - ٢٨
، وهــي هيئــة اللجنــة العامليــة املعنيــة بــاهلجرة الدوليــةمــن األمــني العــام لألمــم املتحــدة،  بتــشجيع
متها إجياد إطار ميكن مـن حتديـد معـامل اسـتجابة متـسقة وشـاملة ملـسألة اهلجـرة             مه )٣٨(مستقلة
، أعدت اللجنة دراسة متعمقة اختـذت شـكل تقريـر           ٢٠٠٥أكتوبر  /ويف تشرين األول  . الدولية
 Les migrations dans un monde“ توجهات جديـدة للعمـل  : اهلجرة يف عامل مترابط”بعنوان 

interconnecté: nouvelles perspectives d'action
ومع أن ما يشغل بـال اللجنـة باألسـاس    . )٣٩(

هــو دراســة العالقــة بــني اهلجــرة والتنميــة االقتــصادية، وخاصــة أثــر اهلجــرة يف التنميــة ســواء يف 
البلدان األصـلية للمهـاجرين أو يف بلـدان املهجـر، فإنـه لـيس بوسـع اللجنـة أن تتجاهـل العمـل                        

ؤلفــة مــن خــرباء رفيعــي املــستوى، يف إطــار حبــث مــسألة طــرد    الــذي أجنزتــه هــذه اموعــة امل 
ويبدو بالفعل أن اللجنة نظرت أيـضا يف مـسألة التحـدي            . األجانب املدرجة يف جدول أعماهلا    

 الـسارية علـى     قـوق اإلنـسان   حب لقواعـد املتعلقـة   ا ومـسألة    )٤٠(الذي تطرحه اهلجرة غري القانونية    
 .)٤١( القانونينياملهاجرين الذي يسمون باملهاجرين غري

ووفقــا ملــا جــاء يف تقريــر اللجنــة، يوجــد توافــق كــبري يف اآلراء بــشأن تزايــد عــدد            - ٢٩
منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان وتعتقـــد . املهـــاجرين ونـــسبة املهـــاجرين غـــري القـــانونيني

ــراوح بــني    االقتــصادي أن  ــسبة تت ــون ن ــة مــ ١٥ و ١٠املهــاجرين غــري القــانونيني ميثل ن  يف املائ
مليــون مهــاجر يوجــدون اآلن يف أوروبــا، هــذه القــارة الــيت يفــد إليهــا عــالوة علــى ذلــك    ٥٦

ويف الواليات املتحدة، فـإن     ”.  من املهاجرين اجلدد غري املسجلني كل سنة       ٥٠٠ ٠٠٠حوايل  
 ماليـني نـسمة     ١٠ يتجـاوز    - ونـصفهم مـن أصـل مكـسيكي          -عدد املهاجرين غري القانونيني     

وهذه الظاهرة ال تشمل البلـدان املتقدمـة        . “٥٠٠ ٠٠٠نوي قدره حوايل    ويتزايدون مبعدل س  
ــة بأــا القــارة الــيت حيــصى ــا أكــرب عــدد مــن املهــاجرين غــري      . النمــو فحــسب فآســيا معروف

_________________ 
، اليت تعمل بـصفتها هيئـة استـشارية غـري     اللجنة العاملية املعنية باهلجرة الدوليةكانت  ،  ٢٠٠٥أغسطس  /بيف آ  )٣٨( 

 ،إسـبانيا  دولة مـن مجيـع أحنـاء العـامل، ومـن بينـها             ٣٠رمسية ويوجد مقر أمانتها يف جنيف، تتألف من أزيد من           
 وتركيـا  ، وبـريو ، وبـنغالديش ، وبلجيكا،ازيل والرب، وباكستان ، ومجهورية إيران اإلسالمية   ، وإندونيسيا ،وأملانيا
 ، واملغـرب ، ومـصر ، وكنـدا ، وفنلنـدا ، والفلـبني ، وسويـسرا ، والسويد، وسري النكا، وجنوب أفريقيا  ،واجلزائر

ــشمالية   ،واملكــسيك ــدا ال ــا العظمــى وآيرلن ــرويج، واململكــة املتحــدة لربيطاني ــا، والنمــسا، والن ــد ، ونيجريي  واهلن
 .، إضافة إىل االحتاد األورويب والكرسي الرسويلاليابان و، وهولندا،وهنغاريا

 )٣٩( Rapport de la Commission mondiale sur les migrations internationales ) اللجنــة العامليــة املعنيــة تقريــر
 .www.gcim.org: ، موجود يف املوقع التايل٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول،)باهلجرة الدولية

 Les migrations dans un monde interconnecté: nouvelles” للجنـة العامليـة املعنيـة بـاهلجرة الدوليـة     اانظر تقريـر   )٤٠( 

perspectives d'action“ ٤١ إىل ٣٢، الصفحات من. 
 .٦٤ إىل ٥٢املرجع نفسه، الصفحات من  )٤١( 
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ويـشكلون أيـضا غالبيـة      .  مليـون يف اهلنـد     ٢٠وعلـى سـبيل املثـال، يقـدر عـددهم بــ           . القانونيني
 حيــث تــساعد هويــة الــسكان القــاطنني )٤٢(ذلك يف أفريقيــااملهــاجرين يف أمريكــا الالتينيــة وكــ

ويف هـذه القـارة   . على جانيب احلدود وسهولة اختراق تلك احلدود علـى تيـسري حركـة اهلجـرة              
بالـذات، تعتـرب الـسلطات احلكوميـة اهلجـرة مــسألة غـري شـرعية وينظـر إليهـا الـسكان املعنيــون           

اعـاة احلـدود الدوليـة الـيت يعتربوـا جمـردة            كحركة طبيعية بني أفـراد اجلماعـة الواحـدة دون مر          
 .ومصطنعة يف كل األحوال

ومتثل اهلجرة غـري القانونيـة أحـد املظـاهر املأسـاوية الـيت تكـشف الفـوارق االجتماعيـة                     - ٣٠
لكنـها تعكـس   . واالقتصادية املتفاقمة بسبب عوملة االقتـصاد وتنـامي الفقـر يف البلـدان املتخلفـة            

ن الــيت يــزداد فيهــا البــؤس تعقيــداً بفعــل احلــروب املتكــررة والتعــصب أيــضا يــأس ســكان البلــدا
ويف ظــل هــذه الظــروف، يكــون املهــاجرون مــستعدين للتــضحية بكــل مــا عنــدهم   . الــسياسي

ــشي    ــن أوضــاعهم ووســطهم املعي ــالت م ــذين     . لإلف ــة ال ــشبان األفارق ــشهد موجــات ال ــا م وم
حـول جـييب سـبتة ومليليـة اإلسـبانيني          يندفعون حنو اجلدران اليت تعلوها األسـالك الـشائكة مـن            

ويبلغ عدد املهـاجرين الـسريني الـذين يلقـون مـصرعهم وهـم              . سوى مثال مأساوي على ذلك    
 الطبيعية منها كالبحر األبيض املتوسط أو اليت أقامتـها الـدول مثـل              -حياولون اختراق احلواجز    

ــبانيا      ــد حــدود إس ــك املوجــودة عن ــا    -تل ــا م ــن أجــل الوصــول إىل أوروب ــديره م  ٢ ٠٠٠  تق
 مكسيكي حتفهم كل سنة عنـد حماولتـهم عبـور           ٤٠٠ويف نفس السياق، يلقى قرابة      . شخص

 .)٤٣(احلدود املشتركة مع الواليات املتحدة
 

 ١١ و ١٠الربـــاط،  (التنميـــةواألفريقـــي املعـــين بـــاهلجرة  -املــؤمتر الـــوزاري األورويب   - ٣ 
 )٢٠٠٦يوليه /متوز

 بلـدا أوروبيـا، انـضم إلــيهم ممثلـو االحتـاد الروسـي وتركيــا       ٣٠ضـم هـذا املـؤمتر ممثلــي     - ٣١
 . منظمة دولية٢١ بلدا أفريقيا، عالوة على ممثلي املكسيك و ٢٧وأوكرانيا و 

_________________ 
 .٣٣ و ٣٢املرجع نفسه، الصفحتان  )٤٢( 
ألرقـام الـيت تقـدمها عـدة رابطـات تقـوم بتحـديث قائمـة الـضحايا          انظـر أيـضا ا  . ٣٤املرجع نفسه، الـصفحة    )٤٣( 

 ٢٠٠٣ديـسمرب   / وكـانون األول   ١٩٩٢مـايو   /وتقدر أن عدد الوفيات املوثقة يف الفترة ما بني منتـصف أيـار            
 Association des familles victimes de: املـصادر .  مـن املهـاجرين الـسريني حنـو أوروبـا     ٤ ٠٠٠بـأكثر مـن   

l’immigration clandestine (AFVIC) ; Jean Christophe Gay, Les discontinuités spatiales, Paris, Economica, 

1995 ; Olivier Clochard et Philippe Rekacewicz, « En dix ans plus de 4.000 morts aux frontières », Le 

Monde diplomatique, www.monde-diplomatique.fr, mars 2004. 
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وتتــوخى خطــة العمــل الــيت اعتمــدها املــؤمتر الــوزاري الــذي عقــد يف الربــاط مواجهــة   - ٣٢
 مـن جهـة،     اهلجـرة غـري القانونيـة     من خالل التعـاون يف جمـال مكافحـة          “ اهلجرة غري القانونية  ”

وفيمـا  . وتعزيز القدرة على مراقبة احلدود الوطنية لبلدان العبور وبلدان املنشأ من جهـة أخـرى              
 التعـاون يف    :يتعلق بالتعـاون يف جمـال مكافحـة هـذا النـوع مـن اهلجـرة، يوصـي املـؤمتر مبـا يلـي                       

املوجودين يف بلـدان العبـور؛    يناجلانب اللوجسيت والتمويلي لعمليات العودة الطوعية للمهاجر
األشـخاص   وضع نظم فعالة إلعادة القبول يف جمموع البلدان املعنيـة، يف إطـار احتـرام كرامـة                و

 ١٣املـادة   سـيما عـن طريـق التنفيـذ الفعلـي لألحكـام ذات الـصلة يف        وحقوقهم األساسية، وال
يف مشـال    البلـدان املعنيـة   فيمـا بـني  الـسماح بالـدخول جمـددا   من اتفاق كوتونو، وإبرام اتفاقات 

األعـضاء فيهـا    أفريقيا وغرا ووسطها من جهة، وفيما بني اجلماعة األوروبية أو إحدى الدول
ــا وغرــا ووســطها مــن جهــة أخــرى؛    ــدعم الفــين واللوجــسيت   ووبلــدان مشــال أفريقي تقــدمي ال

إدمــاج تــسهيل إعــادة  وقــانوين؛ ألغــراض حتديــد جنــسية املهــاجرين الــذين هــم يف وضــع غــري 
ــدام األصــلية؛    ــدين إىل بل ــة    واملهــاجرين غــري القــانونيني العائ تنظــيم محــالت لإلعــالم والتوعي

وتـوفري مـوارد ماليـة ملـساعدة      غـري القانونيـة؛   لفائـدة املهـاجرين احملـتملني بـشأن أخطـار اهلجـرة      
 وكمــا يالحــظ، كانــت. القانونيــة البلــدان الــيت تواجــه حــاالت طــوارئ يف جمــال اهلجــرة غــري 

الفكرة الضمنية واملهيمنة يف الوقت ذاته يف بال املشاركني يف ذلك املؤمتر هـي الطـرد املنـهجي                  
وهــذا أمــر مــسكوت عنــه يبــدو مبــدؤه مــن  . للمهــاجرين غــري القــانونيني حنــو بلــدام األصــلية

حتــصيل احلاصــل، علــى أن البــاقي منــه يتعلــق بتهيئــة ظــروف إعــادة الــذين ســيطردون مــستقبال  
ماجهم يف جمتمعام والذين تساهم دوهلم األصلية يف تيسري حتديـد هويتـهم وكـذلك               وإعادة إد 

 .السماح بدخوهلم جمددا إىل أراضيها الوطنية

القـدرة  وبالرغم من ذلك، فـإن املـؤمتر الـوزاري الـذي عقـد يف الربـاط يوصـي بتعزيـز                      - ٣٣
ني تـدريب الـدوائر املختـصة        حتـس   من خالل  على مراقبة احلدود الوطنية لبلدان العبور واملغادرة      

التعاون ـدف تزويـد البلـدان املعنيـة بقاعـدة         ، و وجودة املعدات والتعاون التنفيذي عرب احلدود     
التعـاون ـدف إنـشاء نظـام إنـذار      ، واهلجـرة غـري القانونيـة    بيانات رقمية لتعزيز فعالية مكافحة

ارات مبكـرة عـن عمليـة    الفـوري إلشـ   مبكر مستوحى من النمـوذج األورويب لكفالـة اإلرسـال   
 .يف جمال التهريب هجرة غري قانونية وأنشطة املنظمات اإلجرامية العاملة

غري أنـه يالحـظ أن وزراء خارجيـة الـدول املـشاركة يؤكـدون جمـدداً يف إعـالن الربـاط                       - ٣٤
ري كافحة اهلجـرة غـ    مب”التزامهم  “ الشراكة األوروبية األفريقية من أجل اهلجرة والتنمية      ”املعنون  

ــك   ــا يف ذل ــة، مب ــدخول  القانوني ــسماح جمــددا ب ــانونيني  ال ــاجرين غــري الق ومكافحــة االجتــار   امله
تنفيــذ سياســة فعالــة إلدمــاج املهــاجرين القــانونيني ”، ولكنــهم يــدعون أيــضا إىل “(...) بالبــشر

، كمــا أعربــوا عــن التــزامهم بالعمــل يف إطــار  “والعنــصرية  وكــره األجانــباإلقــصاءومكافحــة 
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وفق ج شامل ومتـوازن وعملـي وتنفيـذي ويف إطـار احتـرام احلقـوق األساسـية                  ”يقة  شراكة وث 
بيد أنه ال ينبغي الركون إىل هذا اخلطاب ألن اهلـدف           . “(...)م  والالجئني وكرامته  للمهاجرين

األساســي ملــؤمتر الربــاط، بالنــسبة للبلــدان األوروبيــة، هــو وضــع األســس لعمليــات طــرد مجاعيــة  
ومل يبـق مثـة     . قانونيني من رعايـا البلـدان األفريقيـة، تـتم وفقـا للـشرعية الدوليـة               للمهاجرين غري ال  

جمال يذكر ألي اعتراض على عمليات طرد هؤالء األجانب املوجـودين يف وضـع غـري قـانوين إذ       
وكــل مــا هــو . أن األمــر يتعلــق هنــا مبمارســة تلــك الــدول حقهــا الــسيادي الــذي ال جــدال فيــه  

نون الـدويل هـو وعيهـا بـضرورة صـون احلقـوق األساسـية لألشـخاص                 مطلوب منها مبوجب القا   
 .املعنيني وكرامتهم، وهي مسألة حيرص املقرر اخلاص على إبرازها يف سياق هذا املوضوع

وما يؤكد ضرورة اإلحاطة جبوانب هذا املوضوع قيد النظـر مـن خـالل حتديـد نطاقـه                    - ٣٥
سامهات الـدول يف املناقـشات اجلاريـة بـشأن         بدقة هو مسامهات أعضاء جلنة القانون الدويل وم       

التقرير التمهيـدي واملقترحـات املتنوعـة واملتناقـضة أحيانـا املنبثقـة عنـها، والتطـورات املـذكورة                   
فريق اخلرباء املعـين    أعاله يف ما يتعلق مبمارسات الدول مؤخراً يف جمال طرد األجانب، وأفكار             

ري اليت تربز ضـخامة ظـاهرة اهلجـرة غـري القانونيـة             كذلك مؤمتر الرباط الوزا   باهلجرة الدولية و  
 .يف العامل وتقترح السبل الكفيلة مبواجهتها

 
 نطاق املوضوع -دال  

كان أحد أهداف التقرير التمهيدي هو إثارة النقاش سواء داخل جلنة القـانون الـدويل                - ٣٦
وقــد أظهــرت  . أو داخــل اللجنــة الــسادسة بــشأن املــسائل املنهجيــة ونطــاق هــذا املوضــوع        

املناقشات اليت جـرت داخـل هـاتني اهليئـتني وجـود اتفـاق علـى إدراج بعـض املـسائل يف إطـار                        
ــسائل أخــرى،         ــشأن م ــرأي ب ــات يف ال ــه توجــد اختالف ــع أن ــه، م ــاول املوضــوع اجلــاري حبث تن

 .)٤٤(أحد يعتقد أن هذا املوضوع ال ينبغي أن تنظر فيه جلنة القانون الدويل ال إذ

أن مثة توافقا يف اآلراء بشأن ضرورة أن يشمل هذا املوضوع األشـخاص            وهكذا يبدو    - ٣٧
املقــيمني يف إقلــيم دولــة ال حيملــون جنــسيتها، مــع التمييــز بــني األشــخاص الــذين يوجــدون يف  
وضع قانوين والذين يوجدون يف وضع غري قانوين، مبـن فـيهم أولئـك الـذين يقيمـون منـذ أمـد                      

_________________ 
أوضح ممثل هنغاريـا يف اللجنـة الـسادسة خـالل الـدورة التاسـعة واخلمـسني للجمعيـة العامـة أن هـذه املـسألة                           )٤٤( 

اوهلا مؤسسات أو هيئات أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدة مثل مفوضـية األمـم املتحـدة     كان ينبغي أن تتن   ”
يـدي الـذي أعـده املقـرر اخلـاص عـن       وأحاط علما بالتقرير التمه. “لشؤون الالجئني أو جلنة حقوق اإلنسان    

هذا املوضوع يف الدورة الستني للجمعية العامة، وقال إنه وفقا لرأي بلـده، يـتعني علـى املقـرر اخلـاص وجلنـة            
انظـر بيـان   [“  عناية كبرية عند حتديد النطاق واحملتـوى الـصحيحني للدراسـة املقبلـة          اوليي”القانون الدويل أن    

ــسيد  ــاثال ــا( هورف ــام) هنغاري ــسادسة يف  أم ــة ال ــشرين األول٢٦ اللجن ــوبر / ت ، A/C.6/60/SR.13 (٢٠٠٥أكت
 .)]٩ الفقرة
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كمـا ينبغـي أن يـشمل املوضـوع الالجـئني وملتمـسي       . همطويل يف الدولة اليت تسعى إىل طـرد     
 .)٤٥(اللجوء وعدميي اجلنسية والعمال املهاجرين

ومن جهة أخرى، رأى بعض أعضاء جلنة القـانون الـدويل وممثلـي الـدول األعـضاء يف                   - ٣٨
اللجنة الـسادسة أنـه رمبـا سـيكون مـن الـصعب إدراج مـسألة رفـض الـسماح بالـدخول الـذي                        

. رين غري القانونيني اجلدد أو الذين مل يستقروا بعد يف البلد الذين وفـدوا عليـه          يستهدف املهاج 
ارتئي أال يشمل هذا املوضوع فئة األشخاص الذين تغـريت جنـسيتهم بـسبب تغـري وضـع          كما

 .اإلقليم الذي كانوا مقيمني فيه، يف سياق إاء االستعمار

. د هـذه الفرضـيات مـن الناحيـة املبدئيـة          ويرى املقرر اخلاص أنه من غري املمكن استبعا        - ٣٩
) مجاعيــا(وحيــسن التمييــز يف هــذا الــصدد بــني احلــاالت الــيت يــستتبع فيهــا تغــيري اجلنــسية نقــال   

للسكان املـستفيدين مـن جنـسية جديـدة بـسبب تغيـر وضـع اإلقلـيم، وحـاالت الطـرد احملتملـة                       
ــة الطــرد وفقــا لنظــام  أي ينبغــي أن تــتم : لألشــخاص املــستفيدين مــن اجلنــسية املــذكورة   عملي

 .القانون العام وبالتايل ليس مثة من سبب الستبعادها من نطاق املوضوع

، )املهـاجرين غـري القـانونيني     “ درطـ ”أو  (وفيما يتعلق مبسألة عـدم الـسماح بالـدخول           - ٤٠
فــإن ممارســة بعــض الــدول وتعريــف األجــنيب بأنــه كــل شــخص يعــرب احلــدود ويــدخل أراضــي   

م ا أمران يبعثان على االعتقاد، منذ الوهلة األوىل، بأنـه ال ميكـن اسـتبعاد هـذه                 الدولة اليت يقي  
وهكــذا ووفقــا ملمثــل مجهوريــة . املــسألة مــن نطــاق املوضــوع بــدون احلــد منــه بــصورة خطــرية

من شـأنه أال حيـد فحـسب مـن نطـاق            ”كوريا يف اللجنة السادسة، فإن االحتفاظ ذا املنظور         
يل بدون موجب، بل إنه لـن يراعـي أيـضا مـصاحل وشـواغل الكـثري مـن                   عمل جلنة القانون الدو   

غـري أنـه حـسب املفهـوم التقليـدي، يـشمل            . “)٤٦(املقيمني غري القانونيني يف مجيع أحناء العـامل         
الطرد األجانب الذين كان دخوهلم أو مكوثهم قانونيا بينما يستهدف عدم السماح بالـدخول              

وهلم إىل أراضـيها أو مقـامهم فيهـا؛ أمـا إبعـاد املهـاجر غـري           أولئك الذين تسعى الدولة ملنـع دخـ       
القانوين املوجود عند احلـدود أو الـذي قـدم لعبورهـا فهـو، بـاملعىن الـدقيق، رفـض للـسماح لـه            

ووفقا هلذا التمييز الدقيق، فإن رفـض الـسماح بالـدخول ال ينـدرج،              . بالدخول وليس طردا له   
 .وضوعيف رأي املقرر اخلاص، يف نطاق هذا امل

أما فيما يتعلق مبسألة طرد األجانب يف حالة نشوب نزاع مـسلح، فـإن املقـرر اخلـاص                   - ٤١
وبالنظر إىل اخليـار املنـهجي الـذي اختارتـه     . مل جيد سببا وجيها الستبعادها من نطاق املوضوع   

_________________ 
 .٢٧٣، الفقرة )A/60/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم انظر  )٤٥( 
 .)٨٩، الفقرة A/C.6/60/SR.11(هي كوون  باركانظر البيان املذكور آنفا الذي أدىل به السيد  )٤٦( 
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 املوجــودة ألغــراض تــدوين هــذا    قواعــد املعاهــدات جلنــة القــانون الــدويل وغايتــه اســتخدام     
، فــإن وجــود قواعــد حمــددة يف هــذا الــشأن يف القــانون اإلنــساين الــدويل ال ينبغــي أن املوضــوع

. يشكل عقبة حتول دون إدراج هـذه املـسألة يف نطـاق املوضـوع، بـل علـى العكـس مـن ذلـك                       
وعــالوة علــى ذلــك، وبــسبب مــسامهة القــرار الــصادر عــن حمكمــة التحكــيم الدائمــة يــوم            

، حيث تتعقد مـسألة الطـرد       )٤٧(إريتريا ضد إثيوبيا    يف قضية  ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول  ١٧
بـداعي جتريـد الـشخص مـن اجلنـسية مبـسألة الطــرد يف إطـار نـزاع مـسلح، أصـبح مـن املمكــن            

 .إعادة النظر يف القواعد التقليدية املعتمدة يف هذا الشأن
 

 عرض عام هلذا التقرير -هاء  
 الــسارية يف جمــال طــرد األجانــب الغـرض مــن هــذا التقريــر هــو دراســة القواعــد العامــة  - ٤٢

املــستمدة مــن القــانون العــريف والقــانون التعاهــدي واالجتــهاد القــضائي وكــذلك مــن ممارســة    
وستمكِّن هـذه الدراسـة مـن الـرد علـى بعـض             . الدول، ويف ضوء الطريقة اليت يتناوهلا ا الفقه       

 .التساؤالت واملقترحات اليت طُرحت أثناء النظر يف التقرير التمهيدي

ويف هــذا الــصدد، ســيتقيد املقــرر اخلــاص بــصورة عامــة، ومــع مراعــاة توضــيحات          - ٤٣
التفاصيل، بالنهج املبين يف مشروع خطة العمل املرفق بتقريره التمهيدي، والذي وافقـت عليـه               

“ طـرد األجانـب   ” وغالبية الدول اليت أعربـت عـن رأيهـا يف موضـوع              )٤٨(جلنة القانون الدويل  
 ١٠، كمـا هـو مبـين يف الفقـرة     الدورة الـستني للجمعيـة العامـة   سادسة خالل   يف إطار اللجنة ال   
ليـسبق أحـدمها    “ اريفالتعـ ”و  “ نطـاق التطبيـق   ”وكل ما أُجري هو عكس      . من هذا التقرير  

، “اريفالتعـ ”حبيـث أُدخـل يف   “ نطـاق التطبيـق  ”خر، من جهة، مث إعادة ترتيـب مـضمون          اآل
وبفـضل  .  النموذجيـة لألجانـب املعنـيني مبـسألة الطـرد     الفئات“ نطاق التطبيق ”على أن يتناول    

هــذا التوضــيح، ســتبحث مبزيــد مــن التعمــق، يف إطــار هــذا التقريــر املتعلــق بدراســة جــزء مــن     
القواعد العامة يف جمال طرد األجانب، املسائل اليت ستفضي ال حمالة إىل صياغة مـشاريع املـواد                 

 .األساسية هلذا املوضوعاملتعلقة بنطاق التطبيق وتعاريف املصطلحات 

_________________ 
، املطالبـات املدنيـة بـني دولـة        القـرار اجلزئـي    املطالبات اخلاصـة بإريتريـا وإثيوبيـا،      ، جلنة   حمكمة التحكيم الدائمة   )٤٧( 

 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٧، الهاي، إريتريا ومجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية
، )A/60/10 (١٠ية العامة، الدورة الـستون، امللحـق رقـم          الوثائق الرمسية للجمع  ،  تقرير جلنة القانون الدويل   انظر   )٤٨( 

 .٢٧٢ إىل ٢٦٩الفقرات من 
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 اجلزء األول  
 القواعد العامة  

تبين من حبث التقرير التمهيدي أن النقطـة األساسـية للمناقـشة واجلـدل، سـواء داخـل                   - ٤٤
ولـذا فـإن هـذا التقريـر سـريكز          . جلنة القانون الدويل أو اللجنة السادسة، هـي نطـاق املوضـوع           

وضــوع، يفــضل أن تحــدد بدقــة أكــرب ممــا ورد يف ولــدى اإلحاطــة بامل. باألســاس علــى حتديــده
التقريــر التمهيــدي املفــاهيم الــيت يتــألف منــها هــذا املوضــوع قبــل الــشروع يف دراســة مبــادئ     

 .القانون الدويل العامة اليت تنطبق يف هذه املسألة
 

 نطاق املوضوع -أوال  
وحيـسن  . اطـه يقدم نطاق املوضـوع كمـا تعرضـه مقدمـة هـذا التقريـر مـوجزا ألهـم نق                - ٤٥

ومــن أجــل . اآلن اإلحاطــة بــه بــصورة أدق مــع اإلشــارة إىل خمتلــف فئــات األشــخاص املعنــيني 
 مــن هــذا التقريــر ولتلبيــة الرغبــة الــيت أُعــرب ٤١ إىل ٣٧املالحظــات الــواردة يف الفقــرات مــن 

قـانوين جـامع    عنها سواء يف جلنة القـانون الـدويل أو يف اللجنـة الـسادسة بتفـضيل إعـداد نظـام                     
 يف هذا الشأن، سيمضي املقرر اخلاص يف ذلـك مـن خـالل حبـث احلـاالت التاليـة         قدر اإلمكان 
األجانب املقيمون بصورة قانونية يف أراضي دولة ما؛ األجانـب املقيمـون بـصورة         : على التوايل 

غري قانونية، والالجئـون، واملـشردون، وملتمـسو اللجـوء واملـستفيدون منـه، وعـدميو اجلنـسية،                  
 الــسابقون لدولــة مــا؛ واألجانــب بــسبب فقــدان اجلنــسية نتيجــة لنــشأة دولــة جديــدة؛ والرعايــا

 .؛ والعمال املهاجروناملضيفةورعايا دولة توجد يف حالة نزاع مسلح مع الدولة 

٤٦ -   وال تــدخل يف نطــاق هــذا املوضــوع فئــات معينــة مــن األجانــب الــذين حتكــم ظــروف
سري خاصــة علــى املــستفيدين مــن نظــام مــن  وهــذا األمــر يــ. وطرائــق طــردهم قواعــد خاصــة 

احلصانات واالمتيازات، وهم الدبلوماسـيون، والـسلطات القنـصلية، واألشـخاص املوفـدون يف        
بعثة خاصة باخلارج، واملوظفون الدوليون، وأفراد القوات املسلحة املوفـدون يف بعثـة رمسيـة أو         

 قـوانني خاصـة  خاصـة تـشكل    وتسري علـيهم قواعـد     )٤٩(املشاركون يف قوة متعددة اجلنسيات    
 .بالقياس إىل القواعد العامة السارية يف حال طرد األجانب يف القانون الدويل

يعتقـد   ، فـإن املقـرر اخلـاص ال       )٥٠(ولئن زعم أن القانون الدويل ال مينع طـرد املـواطنني           - ٤٧
ففـي مـشروع    . بـل علـى العكـس حيـث أن املبـادئ العامـة تقـول خبـالف ذلـك                  . أنه جييز ذلك  

_________________ 
، A/CN.4/565، الوثيقـة    طـرد األجانـب   األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة حتـت عنـوان             ا  ردصـ الدراسـة الـيت أ     انظر )٤٩( 

 .٣٥ إىل ٢٨الفقرات من 
 .٦١ إىل ٥٣، احلواشي من ٣٦املرجع نفسه، الفقرة  )٥٠( 
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لنظام املتعلق بطرد األجانب الذي عـرض يف معهـد القـانون الـدويل خـالل دورة هـامبورغ يف            ا
 : جريو قاعدة يف هذا املنحى بالعبارات التالية-، اقترح السيد فريو ١٨٩١سبتمرب /أيلول

ال جيوز ألي دولة أن تطـرد مواطنيهـا، بالوسـائل اإلداريـة أو القـضائية، أيـا                   ”  
ويـشكل هـذا العمـل      . يث الدين أو اجلنس أو مصدر اجلنـسية       كانت اختالفام من ح   

انتــهاكا جــسيما للقــانون الــدويل إذا كــان القــصد منــه هــو ترحيــل أشــخاص صــدرت  
 .“)٥١(حبقهم أحكام إدانة أو كانوا موضوع مالحقات قضائية حنو أقاليم أخرى

ــة تــدخل ضــمن االختــصاص الشخــصي      - ٤٨ وبــصورة عامــة، يتعلــق األمــر بقاعــدة منطقي
بـل  . )٥٢(للدولة وحتـتم عليهـا ضـمان محايـة رعاياهـا سـواء علـى أراضـيها الوطنيـة أو خارجهـا                     

وحـىت لـو مل يعـرب عنـها فهـي مفهومـة             “ ال جـدال فيهـا    ”يعتقد أن قاعدة عدم طـرد األجانـب         
وهــذا هــو الــسبب الــذي جيعــل التــشريعات الوطنيــة لعــدد معــني مــن الــدول متنــع   . )٥٣(ضــمنيا

ــارة طــرد املــ  وهــذه القاعــدة الــيت تــستتبع ضــمنيا حــق أي مــواطن يف    . )٥٤(واطننيبــصريح العب
 ال تـــسمح ألي دولـــة بطـــرد أي مـــن )٥٦( أو يف الـــدخول إليـــه)٥٥(اإلقامـــة أو البقـــاء يف بلـــده

وعالوة على ذلك، ونتيجة للقاعدة السابقة، فـإن الدولـة ملزمـة باسـتقبال مواطنيهـا                . مواطنيها
رى طــردم هــذه الــدول أو دول أخــرى؛ وال تكــون املطــرودين يف اخلــارج ال رعايــا دول أخــ

ــاق دويل       ــى أســاس اتف ــا عل ــذلك صــراحة، وذلــك عموم ــذلك إال إذا رضــيت ب ــة ب . )٥٧(ملزم
ويالحظ بالتحديد أن بعض املعاهدات يف جمال حقوق اإلنسان حتظر بصريح العبـارة طـرد أي                

 .)٥٨(شخص من أراضي دولة حيمل جنسيتها

_________________ 
 )٥١( Annuaire de l’Institut de Droit International, t. XI, 1889-1892, p. 278 et 297. 
 Patrick Dailler et Alain Pellet, Droit international public (Nguyen Quoc Dinh), 7e éd., Paris, Librairieانظر  )٥٢( 

générale de droit et de jurisprudence, 2002, par. 322 à 327, p. 493 à 501. 
 . Charles de Boeck, Recueil des cours de l’Académie de la Haye, vol. 18, 1927-III, p. 448انظر  )٥٣( 
 .٦٠ واحلاشية ٣٦، الفقرة A/CN.4/565: األمانة العامةالدراسة اليت أعدا  انظر )٥٤( 
 .٥٦ واحلاشية ٣٦، الفقرة املرجه نفسه )٥٥( 
الـيت اقترحهـا معهـد القـانون الـدويل واعتمـدها يف             “ ولية املتعلقـة بقبـول األجانـب وطـردهم        القواعد الد ”يف   )٥٦( 

مـن حيـث املبـدأ، يـتعني علـى كـل دولـة أال متنـع                 ”: ، توجد مـادة صـيغت كالتـايل       ١٨٩٢سبتمرب  /أيلول ١٢
، مل يكتـسبوا   رعاياها من دخول أراضيها أو اإلقامة فيها، أي أولئك الذين، بعد أن فقـدوا جنـسية هـذه الدولـة                   

 ).Annuaire de l’Institut de Droit International, t. XII, 1892-1894, p. 219(“ جنسية أخرى غريها
 ,Sir Robert Y. Jennings and Sir Arthur Watts (éd.), Oppenheim’s International Law, vol. I – Peaceانظـر   )٥٧( 

9e éd., 1996, p. 944 et 945. 
 .٥٥ واحلاشية ٣٦، الفقرة A/CN.4/565 انظر )٥٨( 
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 ال تتـيح إال أمثلـة قليلـة للغايـة عـن طـرد شـخص مـن دولـة                     وعالوة علـى أن املمارسـة      - ٤٩
حيمل جنسيتها، فإن هذه احلجج تبين أن حاالت الطرد هذه تشكل حـاالت اسـتثنائية حقيقيـة        

وبــالرغم مــن ذلــك، ومبــا أن . ال تكــون ممكنــة إال مبوجــب موافقــة صــرحية مــن الدولــة املــضيفة
ك يف آن واحـد، فـإن النظـام القـانوين املتعلـق             املواطن ليس أجنبيا أو ال ميكن له أن يكون كذل         

 .بطرده ال يدخل يف نطاق املوضوع املخصص لطرد األجانب
 

  يف إقليم الدولة الطاردةبصورة قانونيةاألجانب املقيمون  - ألف 
 بأنه الـشخص الـذي دخـل        ة أجنبي دوليةيف  بصورة قانونية   ميكن تعريف األجنيب املقيم      - ٥٠

 ويقيم فيه وفقا للقوانني والنظم الـسارية        ، رمسيا هبدخولله  ونية، أو سمح    ذلك البلد بصورة قان   
ولن يتطـرق يف هـذه املرحلـة         .إقامتهم يف البالد  ويف البلد فيما يتعلق بشروط مكوث األجانب        

ــابرين واألجانــب        ــز بــني األجانــب الع ــق بوجــوب أو عــدم وجــوب التميي ــا يتعل ــشة م إىل مناق
تة أو الوافدين يف زيارة قصرية أو املقيمني ملـدة طويلـة، ومـا إىل               املسموح بدخوهلم بصورة مؤق   

إقلــيم الدولــة املــضيفة، يف األجــنيب وجــود فاالعتبــار الوحيــد يف هــذا املقــام هــو شــرعية  . ذلــك
  . فيها فله انعكاس يف اية املطاف فيما يتعلق باآلثار املترتبة على الطردحضورهطول مدة  أما

قليم الدولة املضيفة معناه عبور حدودها على أسـاس وثـائق سـفر              إل الدخول القانوين و - ٥١
فمعنــاه أن األجــنيب الــذي عــرب القــانوين أمــا املكــوث  .تعتــرف ســلطات تلــك الدولــة بــصحتها

ــشروط امل  ــى النحــو   احلــضور ، أي شــروط اســتمرار  كــوثاحلــدود يفــي ب ــد املعــين، عل يف البل
 .املنصوص عليه يف قانوا الداخلي

إىل إقلــيم الدولــة املــضيفة لــيس دائمــا شــرطا  قانونيــة ن دخــول األجــنيب بــصورة غــري أ - ٥٢
ففــي بعــض البلــدان ميكــن لــشخص دخــل إقلــيم الدولــة املــضيفة   . قانونيــامكوثــه فيهــايكــون ل

وتـسوية   .)٥٩(مـن خـالل تـسوية وضـعه    قانونيـا  أن حيصل على مركز املقـيم  قانونية بطريقة غري 
ت يف االنتـشار يف البلـدان الرئيـسية الـيت تـستقبل مهـاجرين               األوضاع من املمارسات اليت أخـذ     

بــا وأمريكــا، حيــث تــتم تــسوية أوضــاع املهــاجرين بأعــداد كــبرية   وســيما يف أور ، والســريني
 .)٦٠(على أساس كل حالة على حدة، حسب البلدان أو

_________________ 
 ,Atle Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, vol. II : Asylum, Entry and Sojournانظر )٥٩( 

Leiden, A. W. Sijthoff, 1972, p. 348انظر كذلك الوثيقة  ؛A/CN.4/565 ٤٤، الفقرة. 
ا وإيطاليـا، حيـث متـت يف الـسنوات األخـرية تـسوية أوضـاع عـدد كـبري مـن                      كذلك احلال، ال سـيما يف إسـباني        )٦٠( 

األجانب املقيمني بصورة غري قانونية، ويف فرنسا حيث يالحظ تـصلب يف املوقـف جتـاه هـؤالء املهـاجرين بعـد                      
موجة من عمليات التسوية اليت مشلت أعـدادا كـبرية منـهم، حيـث يرجـى يف أفـضل احلـاالت أن يـتم النظـر يف                            

حيث قررت احلكومة االحتادية مؤخرا تسوية أوضاع أعـداد        وية كل حالة على حدة، ويف الواليات املتحدة       تس
 .كبرية من املهاجرين املكسيكيني، إال أا ما زالت تواجه بعض املعارضة من الكونغرس
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يف قانونيــة ومل تتطــرق معظــم الدراســات ســوى لفرضــية طــرد األجــنيب املقــيم بــصورة  - ٥٣
ولذلك فإن خمتلف االتفاقيات الدولية اليت تتضمن أحكامـا بـشأن الطـرد              .يم الدولة الطاردة  إقل

 .)٦١(على هذه الفرضيةإال ال تنطبق 
 

 األجانب يف وضع غري قانوين - باء 
يف وضع قانوين واألجانب الـذين هـم يف         الذين هم   متيز بعض املعاهدات بني األجانب       - ٥٤

غـري أننـا جنـد     .)٦١(“األجانب غـري القـانونيني  ” تقدم تعريفا لعبارة أا الإال وضع غري قانوين؛   
يف بعض التشريعات الوطنية عناصر تعريف هلذه الفئـة مـن األجانـب، الـذين ختتلـف تـسميام                   

 .)٦٢(باختالف التشريعات

يف إقلــيم حــضوره وميكــن تعريــف األجــنيب يف وضــع غــري قــانوين بأنــه شــخص ينتــهك  - ٥٥
 .وانني تلك الدولة املتعلقة بالسماح بدخول األجانـب أو مكـوثهم أو إقامتـهم             الدولة املضيفة ق  

وتلــك هــي حالــة  .قبــل كــل شــيء اســتنادا إىل شــروط الــدخولالــشرعية فــيمكن حتديــد عــدم 
وعلى هـذا األسـاس يعتـرب يف         .“السريني”الذين يطلق عليهم اسم     املهاجرين غري القانونيني أو     

    ذي يعـرب حـدود الدولـة الطـاردة بطريقـة تـشكل انتـهاكا للقواعـد                  الـ  وضع غري قانوين األجـنيب
لـيس علـى أسـاس    القانونيـة،  ثانيا، ميكن أيضا حتديـد عـدم    .املتعلقة بالسماح بدخول األجانب

ويف هـذه احلالـة      .شروط الدخول، ولكن استنادا إىل شروط املكوث يف إقلـيم الدولـة الطـاردة             
دولة بصورة قانونيـة، وبالتـايل مسحـت لـه هـذه الدولـة           فإن األجنيب، رغم كونه اجتاز حدود ال      

 .بالدخول، إال أنه مل يف الحقا بشروط املكوث على حنـو مـا حتـددها قـوانني الدولـة املـضيفة                    
املعنيـة  وتلك هي مثال حال األجنيب املسموح له بالدخول الذي يطيل املكوث يف إقليم الدولـة                

ثالثـا، ميكـن أن جيمـع األجـنيب بـني       .ة يف تلك الدولةملا بعد املدة اليت حددا السلطات املختص
وتلك هـي حالـة مـن        . يف إقليم الدولة الطاردة غري قانوين      وجودههذين السببني اللذين جيعالن     

 :جيتاز حدود الدولة املضيفة بصورة غري قانونية مث ميكث فيها دون أن يـسوى وضـعه القـانوين                 
 .سماح بالدخول وال بشروط املكوثفهو يف تلك احلال ال يفي ال بشروط ال

_________________ 
، Nations Unies, Recueil des Traités العهـد اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية،      :علـى وجـه اخلـصوص   انظـر   )٦١( 

 Nations Unies, Recueil des االتفاقيـة املتعلقـة مبركـز الالجـئني،    و؛ )١٣املـادة  (، ١٤٦٦٨، الـرقم  ٩٩٩الـد  

Traités لداالتفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية،و؛ )٣٢املادة ( ٢٥٤٥، الرقم ١٨٩، ا Nations 

Unies, Recueil des Traités لداالتفاقية األوروبيـة بـشأن اإلقامـة لعـام     و؛ )٣١املادة ( ١١٧، الصفحة ٣٦٠، ا
 .١٧٦٣ إىل ١٧٦٠من حلواشي ، ا٧٥٥، الفقرة A/CN.4/565 الوثيقة كذلكانظر و. ١٩٥٥

 .٢٥٨ إىل ٢٤٩، احلواشي من ١٢٩، الفقرة A/CN.4/565انظر الوثيقة  )٦٢( 
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رخـصة اإلقامـة الـيت تـضفي الـصفة           :ومثة جانبان من جوانب شروط مكـوث األجـنيب         - ٥٦
؛ غـري قابلـة لـذلك   األجنيب يف إقليم الدولـة ملـدة حمـددة قابلـة للتجديـد أو      حضور القانونية على  

نــشطة املــسموح أو غــري والقواعــد الواجــب االلتــزام ــا أثنــاء املكــوث، مثــل تلــك املتعلقــة باأل 
ومـن املبـادئ األساسـية أن الـشخص الـذي يـدخل             .املسموح لألجنيب مبمارسـتها أثنـاء مكوثـه       

إقليم دولة أجنبية ويقيم فيها مبحض إرادته يتعني عليـه االلتـزام بـشروط املكـوث أو اإلقامـة يف                  
عـد شـرطية ميكـن      وهـي قوا   .)٦٣(تلك الدولة، مبا يف ذلك قبول مؤسـساا وقواعـدها القانونيـة           

وضـع قـانوين    أن تؤدي خمالفتها إىل سحب أو إلغاء رخصة اإلقامة وحتويل وضـع األجـنيب مـن                 
 .، مما يعرضه للطرد إذا اقتضى األمرإىل وضع غري قانوين

 
 الالجئون - جيم 

 حبسب فهمها من منطلـق علـم االجتمـاع أو مـن منطلـق      “الجئ”خيتلف معىن عبارة    - ٥٧
ــانوين ــا .ق ــة   فمفهومه ــر إىل الدق ــدمي وواســع اــال ويفتق ــق   و . االجتمــاعي ق مــن هــذا املنطل

 خـالل عهـود طويلـة لإلشـارة إىل أشـخاص اضـطروا إىل مغـادرة                 “الجـئ ”استخدمت عبـارة    
ومل يكن هذا املكـان   .)٦٤(أماكن إقامتهم ألي سبب من األسباب وطلب امللجأ يف مكان آخر

 .متامـا إىل يومنـا هـذا    دام لكلمـة الالجـئ مل خيتـف   وهذا االستخ .اآلخر حمدودا حبدود دولة ما
ويف حماكاة واعية أو غري واعية للغة الـصحافة، تـستخدم بعـض األوسـاط الدوليـة هـذه العبـارة                    
ــة شــبيهة بظــروف        ــشون يف ظــروف مادي ــدام يعي ــشردين داخــل بل لإلشــارة إىل أشــخاص م

 “الجـئني وطنـيني  ”ون كـذلك  ويـسمى هـؤالء املـشرد    .املشردين الذين يلجأون إىل بلد أجنيب
الدولية، وقد طلبت اجلمعيـة العامـة   املساعدة ومع ذلك فهم حباجة إىل  .“مشردين داخليا”أو 

 .)٦٥(اإلنسانية إليهماملساعدة عدة مرات إىل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني تقدمي 

تعـين عمومـا مـن    فهـي   . على معـىن أدق بكـثري  “الجئ”أما يف القانون فتنطوي كلمة   - ٥٨
وكمـا نـص    .وجهة النظر القانونية أشخاصا اضطروا إىل مغـادرة بالدهـم للجـوء إىل بلـد آخـر     

الالجـئ يكـون موجـودا يف       ”على ذلك قرار حمكمة العدل الدولية يف قـضية حـق اللجـوء فـإن                
ولـة الـيت    وبالتايل فإنه يفقد صفة الالجئ إذا وجد يف إقليم الد         . )٦٦(“إقليم الدولة اليت جلأ إليها    

_________________ 
 E. M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad, New York, Banks Law Publishingانظـر   )٦٣( 

Co., 1915, p. 179.. 
 V. Jahn Eberhard, « Refugees », in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public Internationalانظـر   )٦٤( 

Law, vol. 4, Amsterdam, Elsevier Science, 2000, p. 72. 
 .٧٣ الصفحةاملرجع نفسه،  )٦٥( 
نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٠، احلكــم الــصادر يف )كولومبيــا ضــد بــريو(حمكمــة العــدل الدوليــة، حــق اللجــوء   )٦٦( 

١٩٥٠ ،C.I.J. Recueil 1950, p. 274.. 
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ــسيتها  ــو        .حيمــل جن ــإن الالجــئ ه ــالالجئني، ف ــة ب ــة املتعلق ــات الدولي ــف االتفاقي ــا ملختل ووفق
الــشخص الــذي يهــرب مــن دولتــه بــسبب اضــطهاده أو ألن لديــه ســببا وجيهــا جيعلــه خيــشى     
االضطهاد ألسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو اجلنـسية أو االنتمـاء إىل فئـة اجتماعيـة أو بـسبب            

ويرى بعض املؤلفني أن األشـخاص الـذين يهربـون مـن بلـدام لألسـباب غـري         .ياسيةآرائه الس
وتــشمل  .وليــسوا الجــئني بــاملعىن القــانوين)٦٧(“مــشردون”األســباب املــذكورة هــم أشــخاص 

الفئة األخرية كذلك األشخاص الذين جيدون أنفسهم خـارج دول جنـسيتهم أو دول إقامتـهم                
 .)٦٨( أو ال يريدون العودة إليها ألسباب وجيهةيستطيعون العودة إىل بلدام وال

وإذا اســتثنينا اجلوانــب العرضــية وغريهــا مــن العناصــر املتعلقــة بــالظروف مــن تعريــف     - ٥٩
، ١٩٥١يوليـه  / متـوز ٢٨، الوارد يف االتفاقية اخلاصة بوضع الالجـئني املؤرخـة   “الجئ”كلمة  

 تـشري إىل    “الجـئ ”كورة تظهـر أن عبـارة       ألف من االتفاقيـة املـذ      - ١ من املادة    ٢فإن الفقرة   
لالضـطهاد  وبسبب خوف له ما يربره من التعرض        ”، نتيجة ألحداث معينة،   يوجدأي شخص   

بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائـه إىل فئـة اجتماعيـة معينـة أو آرائـه الـسياسية، خـارج                      
حبمايـة ذلـك البلـد، أو       يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك اخلوف، أن يـستظل           بلد جنسيته، وال    

كــل شــخص ال ميلــك جنــسية ويوجــد خــارج بلــد إقامتــه املعتــادة الــسابق بنتيجــة مثــل تلــك      
 .)٦٩(“األحداث وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك اخلوف، أن يعود إىل ذلك البلد

فريقية املنظِّمة للنواحي اخلاصـة مـن مـشاكل الالجـئني يف            ألأما اتفاقية منظمة الوحدة ا     - ٦٠
. ، فقــد اعتمــدت تعريفــا أوســع ملفهــوم الالجــئ  ١٩٦٩ســبتمرب / أيلــول١٠فريقيــا، املؤرخــة أ

، )٧٠(١٩٥١وتنص االتفاقيـة علـى أنـه، باإلضـافة إىل األشـخاص املـشار إلـيهم يف اتفاقيـة عـام                      
 إىل مغادرة حمل إقامته املعتـاد للبحـث         طرعلى أي شخص يض   ” كذلك   “الجئ”تنطبق عبارة   

 أو البلــد الــذي حيمــل جنــسيته، بــسبب اعتــداء   ئهارج بلــد منــشعــن مــالذ يف مكــان آخــر خــ  
_________________ 

 Louis B. Sohn et Thomas Burgenthal (éd.), The Movement of Persons across Borders, Studies inانظـر   )٦٧( 

Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington DC, American Society of International Law, 1992, p. 100. 
، Nations Unies, Recueil des Traités، ١٩٥١يوليـه  / متـوز ٢٨انظر االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني املؤرخة  )٦٨( 

 Nations Unies, Recueil des Traités ١٩٦٧؛ والربوتوكــول املكمــل هلــا لعــام ٢٥٤٥، الــرقم ١٨٩الــد 
، ١٩٤٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٥ ودسـتور املنظمـة الدوليـة لالجـئني املـؤرخ            ٢٦٧، الصفحة   ٦٠٦ الد

Nations Unies, Recueil des Traitésلوانظـر كـذلك   ٣، الـصفحة  ٢٨٣، الـرقم  ١٨د ـــ، ا John Eberhard, 

« Refugees » in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Public International Law, vol. 4, Amsterdam, 

Elsevier Science Publishers; 2000, p. 72. 
ــة املتعلقــة مبركــز الالجــئني، املــادة األوىل   )٦٩(  ، بــصيغتها الــيت نقحهــا بروتوكــول  ٢ألــف، الفقــرة -انظــر االتفاقي

 .١٩٦٧يناير /كانون الثاين ٣١
 .يةفريق من املادة األوىل من اتفاقية منظمة الوحدة األ١يتكرر يف الفقرة وهو مفهوم  )٧٠( 
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 أجنبية أو أحداث ختل إخالال خطريا بالنظـام العـام يف جـزء مـن             سيطرةاحتالل خارجي أو     أو
 .)٧١(“البلد بأكمله أو البلد الذي حيمل جنسيته أو يف ئهبلد منش

يقيـا، ويبـدو أنـه       صـدى خـارج أفر     “الالجـئ ”وقد كان هلذا التعريف الواسـع لعبـارة          - ٦١
فقـد بـدأ اتمـع     .يشكل من اآلن فصاعدا إسهاما هامـا للقـارة يف حتديـد فحـوى هـذا املفهـوم        

الــدويل يتقبــل التعريــف الــذي وضــعته منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة يف مــستهل الثمانينــات عنــدما  
زايـد   أن ت  ١٩٨١الحظت اللجنة التنفيذية ملفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني منـذ عـام                 

 يف البلـدان الناميـة، أدى إىل      ال سـيما  تدفق الالجئني عل نطاق واسع يف خمتلـف أحنـاء العـامل، و            
ــة لــيس فقــط أولئــك املــ    .تغــري يف تكــوين فئــات ملتمــسي اللجــوء   شمولون وتــشمل هــذه الفئ

، بــل وكــذلك األشــخاص ١٩٦٧ وبروتوكــول عــام ١٩٥١التعريف الــوارد يف اتفاقيــة عــام بــ
ــيهم يف   ــصوص عل ــرة املن ــام      ٢الفق ــة لع ــة منظمــة الوحــدة اإلفريقي ــادة األوىل مــن اتفاقي  مــن امل

٧٢(١٩٦٩(. 

 اعتمـدت بلـدان     ١٩٨١وعقب اإلعالن الصادر عن مفوضية شؤون الالجئني يف عام           - ٦٢
 “الالجــئ” إعالنــا بــشأن الالجــئني يوصــي بتوســيع تعريــف  ١٩٨٤أمريكــا الوســطى يف عــام 

ــشمل  ــدا  ”لي ــروا مــن بل ــذين ف ــهم   األشــخاص ال ــهم أو حريت ــام أو أمن ــسبب تعــرض حي م ب
للتهديــد نتيجــة العنــف املتفــشي أو العــدوان األجــنيب أو الرتاعــات الداخليــة أو االنتــهاكات         

 .)٧٣(“اجلماعية حلقوق اإلنسان أو ظروف أخرى سببت إخالال خطريا بالنظام العام

 مـن   ٢٢ مـن املـادة      ٧ اعتمدت منظمة البلدان األمريكية تعريفا أضـيق يف الفقـرة         لئن  و - ٦٣
هـذا التفـسري املوسـع للمفهـوم        فـإن   ،  ١٩٦٩االتفاقية األمريكيـة املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان لعـام            

أقرته يف اية املطاف جلنة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان واجلمعيـة العامـة ملنظمـة البلـدان                   
 .)٧٤(األمريكية

_________________ 
وقـد  . ٢، املـادة األوىل، الفقـرة   ١٤٦٩١، الـرقم  ١٠٠١، الد Nations Unies, Recueil des Traités: املرجع )٧١( 

) حنيـف (ني نشرت دائرة اإلعالم والعالقات مع وسـائط اإلعـالم يف مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئ        
 .أيضا نص االتفاقية على شكل كُتيب

 Sohn et Buergenthal (éd.), « The movement of persons across Borders », Studies in Transnationalانظـر   )٧٢( 

Legal Policy, vol. 23, Washington, American Society of International Law, 1992,   والوثيقـة A/CN.4/565 ،
 .١٥٣قرة الف

 Cartagena Declaration on Refugees, 22 november 1984, Annual Report of the Inter-Americanانظـر   )٧٣( 

Commission on Human Rights, OAS Doc. OEA/Ser.L/V/II.66/doc.10, rev. 1, 1984-85, p. 103. 
 .١٥٦، الفقرة A/CN.4/565انظر الوثيقة  )٧٤( 
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 التعاريف، وهي فروق تتعلق بشكل      ومما ال شك فيه وجود فوارق هنا وهناك بني صيغ          - ٦٤
 ضمن الالجـئني، بغـض النظـر        م من إقليم دولته   نياهلاربالسكان  رئيسي جبواز اعتبار مجيع فئات      

 لتعريـف   “النواة املركزية ”رى البعض أنه إىل جانب      يو . على املغادرة  معن األسباب اليت ترغمه   
ني مـن أي شـكل مـن         تتكـون مـن أشـخاص حمـروم        “مناطق غموض ”، توجد   “الالجئ”عبارة  

 هـذا إىل الدقـة      “منـاطق الغمـوض   ”ويفتقـر مفهـوم     . همئأشكال احلماية جتاه حكومة دولـة منـش       
والوضوح، وميكـن أن يكـون موضـع جـدل بـني املرشـحني لطلـب اللجـوء، بـل وبـني املنظمـات                    

بعـض  مـن  الدولية اليت تقدم املـساعدة للـدول املـضيفة؛ فقـد يكـون مثـة ميـل إلدراج مـن يعـانون                   
أشــكال التقييــد االجتمــاعي ضــمن الالجــئني، إضــافة إىل املتــضررين مــن التحــوالت االقتــصادية، 

، بل وكـذلك أشـخاص يفـرون مـن بلـدام ألسـباب              “بالالجئني االقتصاديني ”ويسمون أحيان   
ولذلك فمن املهـم ألسـباب نظريـة وعمليـة التوصـل إىل تعريـف        .تتعلق بالراحة الشخصية البحتة

 . يف القانون الدويل، وألغراض هذه الدراسة“الالجئ”دقيق ملفهوم 

وعلــــى أســــاس املالحظــــات الــــسابقة، واســــتنادا إىل ممارســــات املنظمــــات الدوليــــة  - ٦٥
 يف القـانون الـدويل يـستند إىل العناصـر          “الالجئ”، ميكن القول بأن تعريف عبارة       )٧٥(والدول

 كـون العبـور نتيجـة إكـراه؛         ‘٢’؛  ئهنـش  حـدود دولـة م     ربــ  إنسانا ع  ه كون ‘١ ’:األساسية التالية 
التخـوف، لـسبب وجيـه، مـن         : إمكانية التعرف بوضوح على أسباب هذا اإلكـراه، وهـي          ‘٣’

االضطهاد العرقي أو الديين أو القائم على جنسية الشخص أو انتمائه إىل فئة اجتماعيـة معينـة،                 
العنـــف الـــسياسي،  مـــنأو آرائـــه الـــسياسية، أو مـــن نزاعـــات مـــسلحة داخليـــة أو دوليـــة، أو 

 “الجـئ ”ومبعـىن آخـر تفهـم كلمـة      .العدوان، أو االحتالل اخلارجي، أو السيطرة األجنبيـة  أو
على أا تعين شخصا جيد نفسه خارج البلد الذي حيمل جنـسيته، أو إذا كـان عـدمي اجلنـسية،                    

 خيـشى،   ه ألنـه  ئ، أو شخصا يضطر إىل طلب امللجأ خارج بلد منـش          بلد إقامته االعتيادية  خارج  
لسبب وجيه، من االضطهاد بسببه عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينـة،                 

أو احـتالل خـارجي، أو سـيطرة أجنبيـة، أو نـزاع مـسلح         أو آرائه السياسية، أو بسبب عدوان     
ه ئباألمن العـام، يف جـزء مـن بلـد منـش     إخالال خطريا داخلي أو دويل، أو بسبب أحداث تخل       

 .يف البلد بأكملهو بلد جنسيته أو أ

.  يـشري يف نفـس الوقـت إىل حالـة وإىل وضـع قـانوين               “الجـئ ”وهذا التعريف لكلمـة      - ٦٦
فهي حالة قبل كل شـيء ألن صـفة الالجـئ تنطبـق علـى كـل شـخص ينـدرج حتـت التعريـف                         

ع وهــو وضــ .الــسابق، حــىت ولــو مل مينحــه البلــد املــضيف مركــز الالجــئ مــن الناحيــة القانونيــة 
قانوين ألن احلصول على املركز القانوين املذكور، وفقا للشروط واإلجراءات املنصوص عليهـا             

_________________ 
 .١٥٧الفقرة املرجع نفسه،  )٧٥( 
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ويف التـشريعات الوطنيـة، هـو الـذي يـسمح لالجـئ باحلـصول علـى          )٧٦(يف االتفاقيـات الدوليـة  
وهــذا املركــز القــانوين هــو الــذي يــسمح بــالتمييز بــني   .احلمايــة القانونيــة املخصــصة لالجــئني

، وبـني احلمايـة القانونيـة       )احلالـة (نساين لصاحل الشخص الذي يعيش يف حالة الجئ         التدخل اإل 
ضفي عليه املركز القانوين لالجئواحلقوق اليت ت. 

فبينمـا ال جيـوز طـرد الـشخص احلاصـل       .وهلذا التمييز أمهية فيما يتعلق بطرد األجانـب   - ٦٧
ثنائية، ووفقـا لـشروط حمـددة متامـا،         على مركز الالجئ من الدولـة املـضيفة إال يف حـاالت اسـت             

أن طرد األشخاص الذين هم يف حالة الالجـئ، ويـسعون للحـصول يف ايـة املطـاف علـى                     إال
ففـي بعـض األحيـان ميكـن أن يعامـل           . لقواعد أقـل صـرامة كمـا سـنرى         مركز الالجئ، خيضع  

 قـانوين،   ، وبالتـايل كـأجنيب يف وضـع غـري         سـري ملتمس مركز الالجئ كمهاجر غري قانوين أو        
 .فيما يتعلق بالطردال سيما بينما احلاصل على مركز الالجئ خيضع لنظام قانوين خاص، 

وال شــك أن مثــة توافقــا يف اآلراء بــشأن ضــرورة مــنح احلقــوق املعتــرف ــا لالجــئني     - ٦٨
جلميع من يبدون ظاهريا وكأم الجئون وفقا للنظام القانوين ألية دولـة طـرف يف االتفاقيـات                 

غـري أن مثـة   . )٧٧(ولية ذات الصلة، بغـض النظـر عـن كـوم يف وضـع قـانوين أو غـري قـانوين          الد
فتـرى بعـض اجلهـات       .“املكـوث قانونيـا   ” و   “القـانوين احلضور  ”خالفا حول معىن العبارتني     

، )٧٨(حـضورهم  تعترف دولة طرف يف االتفاقيـة بقانونيـة           مل الالجئني غري قانوين ما   حضور  أن  
 .لى مركز الالجئنيأي ما مل حيصلوا ع

ومن املواقف الغامضة نوعا ما القول بـأن الالجـئني الـذين ينتظـرون اختـاذ قـرار بـشأن                      - ٦٩
ــة     ــشكل واضــح ال يف فئ ــدرجون ب ــانوين ال ين ــانويناحلــضور ”مركــزهم الق ــة “الق ، وال يف فئ

م املـادي قانونيـا دون أن حيـق هلـ         حـضورهم   ، وأن من األفـضل اعتبـار        “ القانوين غرياحلضور  ”
 .)٧٩(املطالبة باالمتيازات ومجيع احلقوق املعترف ا للحاصلني على املركز القانوين لالجئني

_________________ 
 على أن الالجئ املـزدوج اجلنـسية يـتعني عليـه إثبـات      ١٩٥١ ألف من اتفاقية عام - فمثال تنص املادة األوىل    )٧٦( 

وإضـافة إىل  . ختوفـه من االضطهاد أو عدمِ حصوله على احلماية يف أي مـن البلـدين اللـذين حيمـل جنـسيتهما           
 بلـد حيمـل جنـسيته، أو إذا أعيـدت لـه جنـسيته بعـد        ذلك فإن الالجئ الذي يـستثين نفـسه بنفـسه مـن محايـة           

 .فقدانه هلا، ال حيق له االستمرار يف التمتع حبماية مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
 ,Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, vol. II : Asylum, Entry  and Sojournانظـر  )٧٧( 

Leiden, A. W. Sijthoff, 1972, p. 94;    انظـر أيـضا John A. Dent, Research Paper on the Social and 

Economic Rights of Non-Nationals in Europe, commissioned by the European Council on Refugees and 

Exiles (ECRE), p. 15. 
 Matti Pellonpää, Expulsion in International Law: A Study in International Aliens Law andانظـر مـثال   )٧٨( 

Human Rights with Special Reference to Finland, Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia, 1894, p. 292. 
 ,Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, vol. II : Asylum, Entry and Sojournانظـر  )٧٩( 

Leiden, A. W. Sijthoff, 1972, p. 362. 
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ويرى مؤلفـون آخـرون علـى النقـيض مـن ذلـك أن الالجـئ ينبغـي أن يعتـرب يف وضـع                         - ٧٠
مشروع فـور الـسماح لـه ببـدء إجـراءات احلـصول علـى املركـز القـانوين لالجـئ أو إجـراءات                        

غري أم يرون أنه إذا كانت الدولة املضيفة مل حتـدد آليـات    . الدولة املضيفةالسماح له بدخول
الجـئني يف إقليمهـا يطلبـون       حـضور   أو إجراءات احلـصول علـى املركـز القـانوين لالجـئ، فـإن               

 .)٨٠(بصورة ضمنيةحضورا قانونيا االستفادة من هذا املركز ينبغي أن يعترب 

 إىل أن اجلميـع     اإلشارةتتبعه خمتلف األطراف، ينبغي     ومهما تكن تفاصيل النهج الذي        - ٧١
مييزون بني ملتمسي مركـز الالجـئ، أو مـن ينتظـرون احلـصول علـى ذلـك املركـز مـن ناحيـة،                        
ــانوين         ــى أن الوضــع الق ــضا عل ــع متفقــون أي ــة أخــرى؛ واجلمي ــه مــن ناحي وبــني احلاصــلني علي

 الـيت ينبغـي أن ينعـت ـا     الـصفة  والنقطـة الـيت يـدور حوهلـا النقـاش هـي       .للفريقني غري متماثـل 
حـصوله  بـني   بـني تقدميـه الطلـب و       الفاصـلة    الوضع القانوين مللتمس مركز الالجئ خالل الفترة      

ــه بــاملكوث القــانوين احملــدود      .إجابــةعلــى  فــريى الــبعض أن هــذا الوضــع ينبغــي أن يــشار إلي
حقهـا مـن    املـسألة  وسـتوىف  علـى التـشريعات الوطنيـة،        يتوقـف واحلقيقة أن اجلـواب      .)٨١(زمنيا

 .عند حتليل شروط الطردالدراسة 
 

 املشردون - دال 
فاملشرد، حبكـم الظـروف، جيـد نفـسه علـى أرض أجنبيـة،               .الجئ خيتلف عن املشرد   ال - ٧٢

بيـد أن مـن غـري املمكـن        . اجلنسية، وهو يف وضع مشابه لوضع الالجـئ        أوخارج دولة األصل    
ويــأيت عنــصر  .حاجتــه إىل احلمايــة علــى نفــس النحــو الالجــئ، بــالرغم مــن ه وبــنياملماثلــة بينــ

فاملـشردون خـارج أراضـي بلـدهم      .االخـتالف بـني الوضـعني مـن أسـباب اللجـوء إىل اخلـارج       
 يف تعريـف الالجـئ يف القــانون   املبينـة األصـلي أو بلـد اجلنـسية قـد تـشردوا ألســباب غـري تلـك        

 أو كـوارث مـن صـنع        فهم أشخاص موجودون خارج بلدهم بسبب كـوارث طبيعيـة          .الدويل
 الكــوارث، ويطلــق علــيهم أيــضا اســم تلــكوتتكــون غالبيــة هــذه الفئــة مــن ضــحايا  .اإلنــسان

وهـؤالء هـم األشـخاص       . توخيـا للـسهولة اللغويـة      “البيئيـون ” أو   “الالجئون اإليكولوجيون ”
 .“ني واملشردنيالالجئ” عندما تشري إىل ١٩٧٧ اجلمعية العامة منذ عام تعنيهمالذين 

 
_________________ 

 James Hathaway, The Rights of Refugees under International Law, In: John Dent, Research Paperانظـر  )٨٠( 

on the Social and Economic Rights of Non-Nationals in Europe, p. 17. 
مبعــىن حــضور مدتــه )) régulier(أو املــشروع  (“)séjour légal(املكــوث القــانوين ”يــستخدم الــبعض عبــارة  )٨١( 

 : voir Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, vol. IIانظـر  : ثالثـة أشـهر أو أكثـر   

Asylum, Entry and Sojourn, Leiden, A. W. Sijthoff, 1972, p. 374, note 65. 
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 ملتمسو اللجوء واحلاصلون عليه -هاء  
 فهومامل - ١ 

 باعتباره قاعـدة مـن قواعـد القـانون العـريف الـدويل، بـالرغم                راسخا حق اللجوء    أصبح - ٧٣
 من اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان   ١٤املادة ف. )٨٢(من استناده أساسا إىل التشريعات الوطنية 

 :على أنتنص  ١٩٤٨لعام 

 مـــن والتمتــع بــه خالصــا    يف بلـــدان أخــرى   ملجــأ التمــاس لكــل فــرد حــق     )١(” 
 .)٨٣(“االضطهاد

وجتد هذه القاعـدة املوضـوعة تأكيـدا هلـا يف اإلعـالن املتعلـق بـاللجوء اإلقليمـي الـذي                      - ٧٤
 : هعلى أنيف مادته األوىل ينص 

ممارسـة  دول، إحـدى الـ  الـذي متنحـه    احتـرام امللجـأ      الـدول    سـائر جيب على   ”  
 مـن اإلعـالن العـاملي       ١٤املـادة   الذين حيـق هلـم االحتجـاج ب       ألشخاص  للسيادا،  منها  

 .)٨٤(“ضد االستعماراملكافحون حلقوق اإلنسان، مبن فيهم 

 .واملشار إليه هنا هو حق ميارس يف إطار سيادة الدولة - ٧٥

 مـن مفهـوم الالجـئ، بـالرغم مـن       أقـدم  اللجوء يف القـانون الـدويل        مؤسسةوالواقع أن    - ٧٦
ــه   لقــرارات ووفقــا  . بينــهمااجلوانــب املــشتركة معهــد القــانون الــدويل الــيت اعتمــدت يف دورت

 دولـة مـا،     توفرهـا  إىل احلمايـة الـيت       “اللجـوء ”يـشري مـصطلح     ”،  ١٩٥٠املعقودة يف باث عام     
 .)٨٥(“لشخص جاء يلتمسهاعلى أراضيها أو يف مكان آخر تابع لبعض من هيئاا، 

ق اللجـوء  القـانوين حلـ  بيد أن النظـام   .عام للمؤسسةويتيح هذا التعريف اإلملام باملعىن ال - ٧٧
 .خيتلف باختالف املكان الذي ميارس فيه أو القواعد اليت تنطبق على املستفيد منه

 

_________________ 
 املدجمة يف ١٩٤٦أكتوبر / تشرين األول٢٧ الرابعة من ديباجة دستور يف فرنسا، على سبيل املثال، تنص الفقرة )٨٢( 

لكــل شــخص مــضطهد بــسبب مــا يقــوم بــه مــن ”: ، علــى أن١٩٥٨أكتــوبر / األولتــشرين ٤ديباجــة دســتور 
 .“أعمال للدفاع عن احلرية حق اللجوء على أراضي اجلمهورية

 .١٩٤٨ديسمرب /ألول اكانون ١٠املؤرخ ) ٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة  )٨٣( 
 .١٩٦٧ديسمرب / األولكانون ١٤املؤرخ ) ٢٢ -د (٢٣١٢قرار اجلمعية العامة  )٨٤( 
، حوليـة  “)باسـتثناء اللجـوء احملايـد   (بـاللجوء يف القـانون الـدويل العـام     ”معهد القانون الدويل، القرار املتعلـق     )٨٥( 

 .٣٧٦، اجلزء الثاين، الصفحة ٤٣لد ، ا١٩٥٠سبتمرب / أيلول١١معهد القانون الدويل، دورة باث، 
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 أنواع اللجوء - ٢ 

اللجـوء اإلقليمـي أو الـداخلي،     : بـني ثالثـة أنـواع للجـوء    التمييزيف هذا الصدد، ميكن  - ٧٨
 .واللجوء احملايداللجوء اخلارجي أو الدبلوماسي، و

 اإلقليمـي، فيمـا     باالختـصاص ويرتبط النوعان األوالن بـشروط جغرافيـة وذات عالقـة            - ٧٩
 .يرتبط النوع األخري بطبيعة املستفيدين منه وبالقواعد اليت تنطبق عليهم

املعــين حبــق اللجــوء اإلقليمــي هــو حــق دولــة تــسمى دولــة اللجــوء يف مــنح امللجــأ أو  و - ٨٠
وعــالوة علــى األشــخاص الــذين   .)٨٦(اضــيها ألجــنيب يطلــب احلــصول عليهــا  احلمايــة علــى أر

 املكـافحني ضـد   ” اإلعـالن املتعلـق بـاللجوء اإلقليمـي األشـخاص            يـدرج يتعرضون لالضطهاد،   
لكنـه يـستثىن مـن هـذا         و .، يف عداد مـن حيـق هلـم االسـتفادة مـن اللجـوء اإلقليمـي                “االستعمار

ال مـ أععـن  أو غـري سياسـية   جرمية شئة بالفعل عن  ة نا ملالحق” خيضعوناحلق األشخاص الذين    
 مــن اإلعــالن العــاملي  ١٤ملــادة مــن ا ٢لفقــرة ل وفقــا “ األمــم املتحــدة ومبادئهــا تنــايف مقاصــد
 .)٨٣(حلقوق اإلنسان

فاالتفاقيــة  .فهــوم اللجــوء اإلقليمــي هــذامب اإلحاطــة يف التعاهــديقــانون الوقـد ســاهم   - ٨١
ــاللجوء اإلقليمــي املوق   حتــدد أســباب  )٨٧(١٩٥٤مــارس / آذار٢٨عــة بكاراكــاس يف  املتعلقــة ب

 مـن   الثانيـة وتـنص املـادة      . الـيت تـربر حـصول ضـحاياها علـى حـق اللجـوء اإلقليمـي                االضطهاد
 : االتفاقية املذكورة على ما يلي

منـها،  كـل دولـة     اليت متارسها   لوالية   على الدول كافة ل    إن االحترام الواجب  ”  
الـذين يوجـدون فـوق إقليمهـا، يـشمل دون           سكان  افة الـ   ك علىوفقا للقانون الدويل،    

قيد الوالية اليت متارسـها علـى األشـخاص الـذين يفـدون إىل إقليمهـا مـن دولـة أخـرى                      
يالحقون فيها بسبب معتقدام أو آرائهم أو انتمائهم الـسياسي، أو بـسبب ارتكـام               

 .ألعمال ميكن اعتبارها جرائم سياسية

للــسيادة متمثــل يف أعمــال ترتكبــها احلكومــة أو   ال خيفــف مــن أي انتــهاك  ’’  
مأموروها ضد حياة شخص أو أمنه فوق إقلـيم دولـة أخـرى كـون املالحقـة قـد متـت                     

 .)٨٧(“خارج حدودها أو متليها دوافع سياسية أو مصاحل للدولة

_________________ 
 ,Charles de Visscher, Théories et réalités en droit international public, 4e éd., Paris, Pedone, 1970انظـر   )٨٦( 

p. 202 et 203; et Dictionnaire de droit international public (sous la direction de Jean Salmon), Bruxelles, 

Bruylant, 2001, p. 94. 
 )٨٧( Nations Unies, Recueil des Traités لد٢٤٣٧٨، رقم ١٤٣٨، ا. 
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ــة حلقــوق اإلنــسان   ويف االجتــاه نفــسه،   - ٨٢ ــة األمريكي ــشرين ٢٢ املؤرخــةتــنص االتفاقي  ت
، واملــسماة بعهــد ســان خوســيه يف كوســتاريكا، يف الفقــرة الــسابعة مــن  ١٩٦٩مرب نــوف/الثــاين
 :  على أن٢٢مادا 

لكل شخص احلق يف التماس اللجوء إىل أراض أجنبيـة ويف احلـصول عليـه،               ”  
حـق  الحقـا الرتكابـه جـرائم    معمال بتشريعات الدولة واالتفاقيـات الدوليـة، إذا كـان           

 .)٨٨(“عام مرتبطة جبرائم سياسية 

كن خـارج  ايقصد حبـق اللجـوء اخلـارجي حـق دولـة مـا يف مـنح امللجـأ ألفـراد يف أمـ            و - ٨٣
فوفقــا ملعهــد القــانون  .وهــذه األمــاكن متنوعــة .أراضــيها، لكنــها تقــع يف نطــاق اختــصاصها 

 :الدويل

ــصليات والــسفن       ”   ــية والقن ــات الدبلوماس ــنح اللجــوء يف مقــار البعث ميكــن م
صة للــهيئات العامــة، والطــائرات العــسكرية واألمــاكن   احلربيــة وســفن الدولــة املخصــ 

 .)٨٩(“اإلقليمالتابعة هليئة تابعة لدولة أجنبية يسمح هلا مبمارسة سلطتها على 

ويتجلـى ذلـك خاصـة     .وخيـضع مـنح اللجـوء اخلـارجي العتبـارات سياسـية يف غالبـها        - ٨٤
  احلــق ذو طبيعــةوهــذا .عنــدما يتخــذ اللجــوء اخلــارجي شــكل احلــق يف اللجــوء الدبلوماســي  

ميتلكه رئيس بعثة الدولة املُعتمـدة، وخيولـه مـن جهـة أوىل أن يـرفض تـسليم الدولـة                     )٩٠(اتفاقية
اليت قبلت االعتماد شخصيات سياسية أو رعايـا منـها جلـأوا إىل مقـر البعثـة، وخيولـه مـن جهـة                 

 .)٩١(ثانية احلصول على تصريح باملرور يسمح هلؤالء األشخاص مبغادرة البلد

_________________ 
 .١٢٣، الصفحة ١٧٩٥٥، رقم ١١٤٤املرجع نفسه، الد  )٨٨( 
 :نظرا )٨٩( 

Institut de droit international, résolutions adoptées sur « L’asile en droit international public (à l’exclusion de 

l’asile neutre) », Annuaire de l’Institut de droit international, session de Bath, septembre 1950, vol. 43, 

t. II, art. 3, p. 376.. 
اســتعمال اللجــوء الدبلوماســي شــائع يف بعــض البلــدان، ال ســيما يف أمريكــا الالتينيــة حيــث يعتــرب مؤســسة      )٩٠( 

االتفاقيـة الـيت حتـدد القواعـد الواجـب          : انظر يف هـذا الـصدد     . قانون الدويل اإلقليمي  راسخة من مؤسسات ال   
، عـصبة األمـم، جمموعـة املعاهـدات،         ١٩٢٨فربايـر   /شباط ٢٠اتباعها ملنح حق اللجوء واملوقعة يف هافانا يف         

ــصفحة ١٣٢الــد  ــاللجوء الدبلوماســي املوقعــة يف كاراكــاس يف   ٣٣٤، ال ــة املتعلقــة ب  /آذار ٢٨ ؛ واالتفاقي
 .١٧٥، الصفحة ١٩٥٩، Revue générale de droit international public، ١٩٥٤مارس 

 )٩١( Dictionnaire de droit international public (sous la direction de Jean Salmon), Bruxelles, Bruylant, 

2001, .p. 96 



A/CN.4/573  
 

06-43809 35 
 

ففــي قــضية حــق اللجــوء، جلــأ إىل ســفارة كولومبيــا يف ليمــا فيكتــور راوول هايــا دي   - ٨٥
التوري، رئيس حزب التحالف الشعيب الثوري األمريكي، املالحق وآخـرون مـن أعـضاء هـذا                

 كـانون  ٣مؤرخـة   وبعـد أن وجـه سـفري كولومبيـا رسـالة             .“التمرد العسكري ”احلزب بتهمة   
 مـن االتفاقيـة     ٢ملـادة   لبنـد الثـاين مـن ا      ر خارجيـة بـريو، وفقـا ل       إلخطار وزيـ   ١٩٤٩يناير  /الثاين

ــالــيت وقعهــا الب الــيت حتــدد القواعــد الواجــب إتباعهــا ملــنح حــق اللجــوء و     ــا عــام  لَ دان يف هافان
، “بـصفة الجـئ يف مقـر البعثـة الـيت يرأسـها      ”، بأن الـسيد هايـا دي ال تـوري موجـود        ١٩٢٨

اير، يـشري فيهـا إىل أنـه، بنـاء علـى التعليمـات الـيت                ينـ / كانون الثاين  ١٤ووجه رسالة أخرى يف     
 ٢املـادة   تقر هلا بـه     تلقاها من وزارة خارجية بلده، فإن حكومة كولومبيا، مبوجب احلق الذي            

 كـــانون ٢٦مـــن االتفاقيـــة املتعلقـــة بـــاللجوء الـــسياسي املوقعـــة بـــني البلـــدين مبونتيفيـــديو يف    
)٩٢(“اوول هايا دي ال توري الجئا سياسياتعترب السيد فيكتور ر”، ١٩٣٣ديسمرب /األول

. 

وقد طعنت حكومة بريو يف شرعية اللجوء املمنوح، ورفضت إصدار تصريح املغـادرة              - ٨٦
 مـن اتفاقيـة هافانـا،    ٢ من املادة ٢تعلق بالفقرة يوبينت احملكمة أنه فيما . الذي طلبته كولومبيا 

 أو املتواصل الذي يتعـرض لـه شـخص        التربير اجلوهري للجوء يف اخلطر الوشيك وقوعه       يكمن
ن أحملكمــة ا رأت. الالجــئ، وأن علــى كولومبيــا أن تقــدم دالئــل فعليــة تلــيب الــشرط كمــا ورد

مـة هـذه    ءبتكـوين فكـرة عـن مـدى مال        ”قضايا اللجوء اليت استشهدت ا كولومبيا ال تسمح         
 بـصحة هـا االعتـراف      للدولـة اإلقليميـة حيـتم علي       قانونيـا القضايا كسوابق تثبت أن هناك واجبـا        

ومن جهـة أخـرى،      .)٩٣(احملليةالقضائية  ا السلطات   تقوم  اللجوء املمنوح ملنع املالحقات اليت      
ــه خيــدم   ”يتــضح عمومــا مــن دراســة هــذه القــضايا    ــاللجوء ألن ــة اعترفــت ب ــة اإلقليمي أن الدول

ر بـدافع   هـذا القـرا   مصلحة ما أو ألنه ببساطة أمر مستصوب من الناحيـة الـسياسية، ومل تتخـذ                
 .)٩٣(“قانوينمن إحساسها بأي واجب 

ــة     - ٨٧ ــذه املالحظــات يف رأي احملكم ــبني ه ــا     ”وت ــارس يف أمريك ــو مم ــا ه أن اللجــوء كم
رجــع الفــضل األكــرب يف تطورهــا إىل عوامــل خارجــة عــن نطــاق   يالالتينيــة، إمنــا هــو مؤســسة  

اسية املختلفــة فقــد أتاحــت عالقــات حــسن اجلــوار بــني اجلمهوريــات واملــصاحل الــسي  . القــضاء
 .)٩٣(“ واضحة املعاملقانونيةللحكومات االعتراف املتبادل باللجوء خارج نطاق أي أنظمة 

_________________ 
، ١٩٥٠نـوفمرب   / الثـاين  تـشرين  ٢٠، احلكم الصادر يف     )وكولومبيا ضد بري  (حمكمة العدل الدولية، حق اللجوء       )٩٢( 

C.I.J. Recueil 1950 ٢٧٣، الصفحة. 
 .٢٨٦املرجع نفسه، الصفحة  )٩٣( 
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مـن  ”بيد أن احملكمة الحظت أيضا أنه ال يوجد اعتراض من أي من الطرفني على أن                 - ٨٨
 ميــنح اللجــوء ألســباب إنــسانية تتمثــل يف محايــة اــرمني الــسياسيني مــن األعمــال     ناملمكــن أ

 .)٩٤(“ من السكانمسؤولةالعنيفة والفوضوية اليت ترتكبها عناصر غري 

ــبعض   - ٨٩ ــضح أن ال ــانون     ويت ــشري إىل أن الق ــا ت ــيت وردت آنف ــة ال ــن مالحظــات احملكم م
 ال يعتــرف حبــق اللجــوء الدبلوماســي كمؤســسة قانونيــة تنــشأ عنــها حقــوق    العمــوميالــدويل 

، ال يكمـن فقـط يف عـرف إقليمـي أو حملـي،       ايـ  عرف اعترب أن هلذا احلـق منبعـ      ولكن ي وواجبات،  
 مـن خاللـه فهـم مـا قـام      جيـب وبالتايل فإن هذه الفكرة هي األساس الذي  .بل يف العرف العام

 :١٩٥٠به معهد القانون الدويل من جهد لتدوين هذا املوضوع إبان دورته يف باث عام 

ــه أو ســالمته البدنيــة   ”    ــه  ميكــن مــنح اللجــوء ألي فــرد مهــددة حيات  أو حريت
بأعمال عنيفة ناشئة عن سلطات حملية أو إذا جتلى للعيـان عـدم قـدرة هـذه الـسلطات                    

وتطبـق هـذه     .ذه األعمال، أو احلـض عليهـا       بل ومساحها على الدفاع عن هذا الفرد      
 . داخليةصراعات هذه التهديدات عن تنجم الشروط عندما سنفباألحكام 

ل السلطات العامة يف بلـد مـا غـري مـنظم أو     ويف احلالة اليت يبدو فيها أن عم    ”   
حيـاة  توفري ضمانات كافية حلمايـة        من درجة ال متكنه  بواقع حتت سيطرة فصيل معني      

منح اللجوء أو إبقـاءه، حـىت وإن كـان ملنـع             ،(...) ميكن حينئذ للدبلوماسيني     ،األفراد
 . )٩٥(“املالحقات اليت تقوم ا السلطات احمللية

 جيـد الالجـئ نفـسه      فا للجـوء اإلقليمـي، يف حالـة اللجـوء الدبلوماسـي،           خالفوبالتايل،   - ٩٠
اسـتثناء   ويتضمن قرار منح اللجوء يف هذه احلالـة          .على أراضي الدولة اليت ارتكب فيها اجلرمية      

 سيادة على اعتبار أنه يتوقف يف جوهره على الدولة املاحنة حلق اللجـوء الدبلوماسـي   وارد على   
 اجلرميـة الـيت يؤاخـذ عليهـا ملـتمس اللجـوء        طبيعة بأا ال تستطيع حتديد غري ملزمة إالاليت هي 

ــ“بقــرار انفــرادي وــائي وإجبــاري ”  .)٩٦(“لدولــة الــيت ارتكبــت فيهــا هــذه اجلرميــة  لبة س بالن
وحيث أن قرار منح اللجوء ينتشل اـرم مـن قبـضة العدالـة يف الـدول اإلقليميـة ويعتـرب بالتـايل              

أن مثـل هـذا     ”سـا ضـمن اختـصاص هـذه الدولـة، فـإن احملكمـة تعتـرب                 تدخال يف جمـال يقـع أسا      
 القـانوين  األسـاس لـسيادة اإلقليميـة أمـر ال ميكـن قبولـه إال إذا مت حتديـد                 االستثناء الـوارد علـى ا     
 .)٩٧(“لكل حالة على حدة

_________________ 
 .٢٨٣ و ٢٨٢املرجع نفسه، الصفحتان  )٩٤( 
 مـن قـرار معهـد القـانون الـدويل املتعلـق بـاللجوء الـذي متنحـه الـدول خـارج أراضـيها،             ٣ و ٢انظر املـادتني     )٩٥( 

 .٣٧٧، اجلزء الثاين، الصفحة ٤٣، الد ١٩٥٠معهد القانون الدويل، حولية 
 .٢٨٨  و٢٧٤، الصفحتان C.I.J. Recueil 1950، )بريو ضد كولومبيا(حق اللجوء انظر  )٩٦( 
 .٢٧٥املرجع نفسه، الصفحة  )٩٧( 
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سـبتمرب  /ويف القـرار الـصادر يف أيلـول   . يطبق اللجوء احملايد عموما يف مضمار احلرب    و - ٩١
 : معهد القانون الدويل هذا النوع من اللجوء كالتايلفاملتعلق بنظام احلياد، يعر و١٩٠٦

لذين يبحثـون عـن     ل امللجأحق اللجوء احملايد هو حق الدولة احملايدة يف منح          ”  
 .)٩٨()٥املادة  (“ احلربويالتملجأ يقيهم من 

لـدول احملايـدة أو   وميكن أن يكون امللجأ عبارة عن مأوى وإقامة مؤقتـة علـى أراضـي ا             - ٩٢
اللجـوء احملايـد عناصـر يف    هذا على منت إحدى سفنها العامة، وميكن أن يكون املستفيدون من         

و جرحى ومرضى مدنيني، أو الجـئني       أسجناء حرب فارين،    متحاربني أو   القوات املسلحة أو    
شاركة يف وال ميكن للمستفيدين من حق اللجوء احملايد أن يواصـلوا املـ   .فروا من الرتاع املسلح

والواقع أنه جيب نزع سـالح العناصـر        . املعارك، أو حىت أن حيتفظوا بأدوات القتال يف حوزم        
النشطة من القـوات املـسلحة واحلجـر عليهـا، فيمـا ميكـن وضـع سـجناء احلـرب الفـارين حتـت                        

 .)٩٩(اإلقامة اجلربية إذا رغبوا يف البقاء يف الدولة احملايدة

يف هذا املـضمار، يفـرض قـانون     و.يف الرتاع تكون الدولة طرفا   أال يقصد باحلياد هنا  و - ٩٣
 من املدنيني الـذين وصـلوها       ىتعاجل اجلرحى واملرض  ”الرتاعات املسلحة على الدولة احملايدة أن       

 احلالــة وأن تعاملــهم بإنــسانية، لكنــها غــري ملزمــة باالحتفــاظ ــم حــىت انتــهاء أعمــال   هيف هــذ
وميكـن   . عليه بالنسبة للجرحـى واملرضـى مـن العـسكريني    ، على خالف ما هو منصوصقتالال

للجرحى واملرضـى املـدنيني أن يطلبـوا إعـادم إىل أوطـام، وخباصـة مـن خـالل هيئـة التمثيـل                
كما ميكنهم طلب اللجوء إىل الدولة الـيت يوجـدون علـى أراضـيها أو إىل      .الدبلوماسي لبلدهم

 .)١٠٠(“دولة أخرى

بغ على املستفيد منه وضعا دائمـا، بـل يهـدف إىل مواجهـة أزمـة       واللجوء احملايد ال يس    - ٩٤
خطرية تعرض حياة املستفيدين للخطـر، وذلـك خـالل فتـرة حمـدودة وباالسـتناد إىل اعتبـارات                    

وبالتــايل فهــو خيتلــف يف هــذا اإلطــار عــن حــق اللجــوء التقليــدي الــذي   . إنــسانية يف جوهرهــا
 املستفيد من اللجوء احملايد أن يطلـب اللجـوء   حددت طبيعته ومغزاه آنفا، خاصة وأنه يف وسع   

 .لدى الدولة احملايدة أو لدى دولة أخرى، كما سبق وأشري إىل ذلك

_________________ 
 .Annuaire de l’Institut de droit international, 1906, vol. 21, p. 375:انظر )٩٨( 
 ;Dictionnaire de droit international public,sous la direction de Jean Salmon, Bruxelles, Brulyant, 2001:انظر )٩٩( 

p. 95. 
 Yves Sandoz, Christophe Swinarski et Bruno Zimmerman (éd.), Commentaire des Protocolesانظــر  )١٠٠(

additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, CICR/Nijhoff, 1986, pp. 

337et 378 (1168). 
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فإن مسألة طرد األجانب تـشمل أيـضا املـستفيدين مـن هـذا النـوع                ومن هذه الناحية،     - ٩٥
ضـوح أن   ن احلماية املقدمة هلـم وواجبـات الدولـة جتـاههم تـبني مجيعهـا بو               أمن اللجوء، حيث    

 .من غري املمكن إبعادهم عن أراضي الدولة احملايدة حينما وكيفما اتفق
 

 ملتمس اللجوء والالجئ - ٣ 

ليس الفرق بني مؤسسة اللجوء ومفهـوم الالجـئ فرقـا واضـحا جـدا للجميـع يف كـل                     - ٩٦
ــوال ــق     . األحـ ــصطلح أو ذاك دون تفريـ ــذا املـ ــستخدم هـ ــدان تـ ــض البلـ ــشريعات بعـ  .)١٠١(فتـ

ــشري  ــستخدم تــ ــصطلح   وتــ ــرى مــ ــدان أخــ ــوء’’عات بلــ ــىن    ‘‘ اللجــ ــن معــ ــع مــ ــىن أوســ مبعــ
 قـد   رابطـة القـانون الـدويل     وكانـت   . وتتفق ذا الـصدد مـع القـانون الـدويل         . )١٠٢(‘‘الالجئ’’

وكـان  . )١٠٣(فرقت بني املفهومني بإعطاء مدلول أوسع ملفهوم اللجوء مقارنـة مبفهـوم الالجـئ             
لذي أعدته قد حدد املصطلحني علـى التـوايل علـى    مشروع االتفاقية املتعلقة باللجوء اإلقليمي ا  

 :النحو التايل

ــادة   ــع ضــحايا االضــطهاد أو ملــن      ’’) أ (١امل ــدول أن متــنح اللجــوء جلمي حيــق لكــل ال
 .‘‘خيشون االضطهاد بناء على أسس متينة وملن ارتكبوا جرائم سياسية

أراضـيها لكـل مـن       مبـنح اللجـوء يف        األطراف املتعاقـدة الـسامية     تتعهد’’) ب (١املادة   
يطلبون اللجوء هربا من االضطهاد بسبب العنصر أو الدين أو اجلنسية أو االنتمـاء إىل               
فئة اجتماعية خاصـة، تفهـم حكمـا بأـا تـشمل أي مجاعـة إقليميـة أو لغويـة، أو تـبين                 

 .)١٠٤(‘‘(...)رأي معني 

حمــدودة، وليــست أشــكال االضــطهاد الــيت ميكــن أن يترتــب عليهــا مــنح حــق اللجــوء   - ٩٧
وجيـدر  . وذلك على نقيض أشكال االضطهاد اليت تفسح اال للحصول علـى مركـز الالجـئ               

) أو ألسـباب تـرتبط بنـوع اجلـنس    (باإلشارة على سبيل املثال أن االضطهاد ألسـباب جنـسانية        
 .)١٠٥(أو ملمارسات تتصل ا كان أساسا استند إليه لطلب اللجوء خالل السنوات األخرية

_________________ 
 .٣٤٤، احلاشية ١٧١، الفقرة A/CN.4/565انظر األمثلة الواردة يف الوثيقة  )١٠١(
 .٣٤٥املرجع نفسه، احلاشية  )١٠٢(
)١٠٣( International Law Commission, Committee on Legal Aspects of the Problem of Asylum, Report and draft 

conventions on diplomatic and territorial asylum, Conference Report, 1972, pp. 196-211  
 .٢٠٧املرجع نفسه، الصفحة  )١٠٤(
 Anne M. Trebilcock, “Sex Discrimination”, in Rudolf Bernhardt, (dir.), Encyclopedia of Internationalانظر  )١٠٥(

Law, vol. 4, Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 2000, p. 395. 
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 بعض الكتاب أيضا ضرورة التمييز بني اللجوء ومركـز الالجـئ انطالقـا مـن                وقد أكد  - ٩٨
وقد عرض فيه اللجوء باعتباره قرار الدولـة الـسيادي الـذي            . حتليل القانون الداخلي يف بلدام    

يف حـني خيـول مركـز الالجـئ الـذي          ‘‘ يفضي إىل السماح ملواطن أجنيب باإلقامة اليت يطلبـها        ’’
ــة الوطنيـــ   ــره اهليئـ ــصة تقـ ــة     ’’ة املختـ ــوق اإلقامـ ــاوز حقـ ــة، تتجـ ــا معينـ ــه حقوقـ ــستفيد منـ للمـ

وعلى أساس هذا التمييز، يؤكد الس الدستوري الفرنسي، الذي يعترب حـق            . )١٠٦(‘‘البسيطة
ــسي       ــانون الفرن ــشكل يف الق ــه ي ــا أساســيا، أي أن ــضمانات األساســية   ’’اللجــوء حق إحــدى ال

رعايـا األجانـب ميكنـهم االسـتفادة مـن حـق            ، أن ال  )١٠٧(‘‘الحترام احلقوق واحلريـات األخـرى     
لكـل مـن يـضطهد بـسبب     ’’أعلن الشعب الفرنسي رمسيـا متـسكه بـه، وهـو احلـق الـذي خيـول           

 .)١٠٨(‘‘نشاطه من أجل احلرية حقا يف اللجوء على أراضي اجلمهورية

وحالة ملتمس اللجوء أشبه مبركز الالجئ على اعتبار أن اإلعادة القسرية هلـذا أو ذاك            - ٩٩
ضع لبعض القيود اليت ال تفرض يف حالة طرد مواطن أجنيب مل يطلب حـق اللجـوء أو مركـز      خت

، حتظـر   ١٩٥١يوليـه   / متـوز  ٢٨فاالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، املعتمدة جبنيف يف        . الالجئ
بأي صورة من الصور إىل حـدود       ’’على األطراف املتعاقدة إعادة مواطن أجنيب قسرا أو طرده          

فبصفة عامة، يـؤذن للمـواطن األجـنيب الـذي     . ‘‘مهددتني] أو حريته[ يت تكون حياته  األقاليم ال 
وبنـاء عليـه، أقـر االجتـهاد        . يطلب حـق اللجـوء أن يظـل مؤقتـا يف اإلقلـيم حـىت يبـت يف طلبـه                   

القضائي الفرنـسي علـى سـبيل املثـال أن مـن املستـصوب اإلذن مللـتمس اللجـوء الـذي يطالـب                       
قتا يف اإلقليم الفرنـسي إىل أن يبـت يف طلبـه املكتـب الفرنـسي حلمايـة          مبركز الالجئ بالبقاء مؤ   

_________________ 
)١٠٦( Claude Norek, « Le droit d’asile en France dans la perspective communautaire », Revue française de Droit 

administratif (R.F.D.A.), 15 janvier - 15 mars 1989, p. 200 à 206. 
)١٠٧( Claude Franck, « L’évolution des méthodes de protection des droits et libertés par le Conseil 

constitutionnel sous la septième législature », JurisClasseur Périodique, 17 septembre 1986, Doctrine n° 

3256. 
)١٠٨( Conseil constitutionnel, décision no 93-325 DC du 13 août 1993, Journal Officiel, 18 août 1993, p. 11722; 

voir Véronique Fabre-Alibert, « Réflexion sur le nouveau régime juridique des étrangers en France », 

Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, RDP, 1994, 2, p. 1183 ما دام حق 
أن يـنظم شـروطه     ”اللجوء يف القانون الفرنسي حقا أساسيا، فإن القانون ال ميكنه، تبعا الجتهاد قضائي راسخ               
 Vair Counsil) “إال جلعلــه أكثــر فعاليــة أو التوفيــق بينــه وبــني قواعــد أو مبــادئ أخــرى ذات قيمــة دســتورية  

Contitutiionnel,. décision n° 84-181 DC des 10 et 11 October 1984, Entreprises de presse in Louis Favoreu 

et Loïc Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 5e éd., Paris, Sirey, 1989, p. 609).. 
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وإذا كـان هـذا املبـدأ       . )١٠٩( أو عند االقتـضاء، جلنـة طعـون الالجـئني          عدميي اجلنسية الالجئني و 
 تـشرين   ٢٧يستند يف حال الس الدستوري الفرنـسي إىل ديباجـة الدسـتور الفرنـسي املـؤرخ                 

، ٢، الفقـرة    ٣١د يف حـال جملـس الدولـة إىل كـل مـن املـادة                ، فإنه يـستن   ١٩٤٦أكتوبر  /األول
 الـذي أنـشئ مبوجبـه املكتـب         ١٩٥٢يوليـه   / متـوز  ٢٥ وقـانون    ١٩٥١من اتفاقيـة جنيـف لعـام        

 .)١١٠(الفرنسي حلماية الالجئني وعدميي اجلنسية
 

 عدمي اجلنسية -واو  
تفاضـة بعـض   ولالس.  اختصارا شخص ال جنسية لـه “عدمي اجلنسية” يقصد مبصطلح    - ١٠٠

الشيء ميكن القـول بأنـه شـخص ال حيمـل جنـسية أي دولـة أو ال جنـسية لـه مبوجـب القـانون                 
ويظن البعض أن من املمكن توسيع نطاقه ليـشمل كـل شـخص لديـه     . ذي الصلة للدولة املعنية   

وهناك شكوك حتوم حول توسيع نطاق معىن هـذا         . )١١١(جنسية لكنه ال يتمتع حبماية حكومته     
ــار أن  . ن املمكــن أن يــؤدي ذلــك إىل صــعوبات يف التطبيــق  املــصطلح إذ مــ إذ مــىت ميكــن اعتب

الدولة ال تكفل محاية مواطنها؟ وهل مـؤدى هـذه احلمايـة التـزام بتحقيـق غايـة أم التـزام ببـذل                       
عناية؟ وما هي اجلهة اليت عليها أن تقر إخفاق الدولة يف الوفاء بالتزامها يف جمال احلماية؟ ومـا                  

تعلق األمر بالبلدان الفقرية العديدة اليت ال تـوفر ملواطنيهـا دومـا احلمايـة املطلوبـة                 العمل عندما ي  
 يف احلاالت اليت تكون فيها هذه احلماية ضرورة ال غىن عنها؟

 بيد أن املرء يتصور دون صعوبة على املستوى القـانوين أن الـشخص ميكنـه أن يـصبح            - ١٠١
الدته، أو ما يسمى عموما اجلنـسية األصـلية، أو          عدمي اجلنسية لكونه مل يكتسب جنسية عند و       

ــسية دولــة           ــسب جن ــد اكت ــقاطها دون أن يكــون ق ــت الحــق نتيجــة إس ــدها يف وق ــه فق لكون
 .وهاتان حالتان اعتياديتان فيما يتعلق بعدميي اجلنسية. )١١٢(أخرى

ــورك يف     - ١٠٢ ــة بوضــــع عــــدميي اجلنــــسية الــــيت حــــررت بنيويــ ــة املتعلقــ ــوفر االتفاقيــ  وتــ
وهـذه االتفاقيـة مـستوحاة مـن القـرار          .  تعريفـا دقيقـا لعـدمي اجلنـسية        ١٩٥٤سبتمرب  /أيلول ٢٨

_________________ 
 Conseil d’État, Assemblée 13 décembre 1991, M. Nkodia et Préfet de l’Hérault c. Dakoury, Revueانظـر   )١٠٩(

française de droit administratif (RFDA), Paris, Dalloz, janvier-février 1992, p. 90 à 103; et dans le sillage 

de cette jurisprudence, Conseil constitutionnel, décision 93-325 DC précitée, 84e considérant..  
 Fabre-Alibert, « Réflexion sur le nouveau régime juridique des étrangers en France », Revue du droitانظـر   )١١٠(

public et de la science politique en France et à l’étranger, RDP, 1994, 2, p. 1184. 
 Han von Mangoldt, « Stateless persons », in Rudolf Bernhardt (dir.), Encyclopedia of Publicانظــر  )١١١(

International Law, vol. 4., Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 2000, p. 656; et A/CN.4/565, par. 173. 
 .Jennings et Watts (éd.), Oppenheim’s International Law, vol. I – Peace, 9e éd., 1996, p. 886 à 890انظر  )١١٢(
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 والـذي  ١٩٣٦الذي اعتمده معهد القانون الـدويل خـالل دورتـه املعقـودة بربوكـسيل يف عـام               
ــه أن   ــسية ’’مــصطلح ’’جــاء في ــه حيــوز     ‘‘ عــدمي اجلن ــة أن ــرد ال تعتــرب أي دول ــه كــل ف يقــصد ب

ذاتـه، لكـن بكلمـات خمتـارة ودقـة حتـسن تعريـف معهـد القـانون                  ويف االجتاه    .)١١٣(‘‘جنسيتها
 : على ما يلي١٩٥٤ من املادة األوىل من اتفاقية عام ١الدويل، تنص الفقرة 

الـشخص الــذي  ‘‘ عــدمي اجلنـسية ’’ألغـراض هـذه االتفاقيــة، يعـين مـصطلح     ’’  
 .)١١٤(‘‘تعتربه أي دولة مواطنا فيها مبقتضى تشريعها ال

 أو حتـدد  ١٩٥٤ريعات بعض البلدان هذا التعريف الوارد يف اتفاقيـة عـام          وتقتبس تش  - ١٠٣
مفهوم عدمي اجلنسية استنادا إىل املعىن الشائع باعتباره شخصا بـدون جنـسية أو بـدون جنـسية                   

 .)١١٥(معروفة

 املربمــة يف خفــض حــاالت انعــدام اجلنــسية  ومــن املعلــوم أنــه علــى الــرغم مــن اتفاقيــة  - ١٠٤
، فـــإن عـــدميي اجلنـــسية ال يزالـــون يوجـــدون يف )١١٦(١٩٦١أغـــسطس / آب٣٠نيويـــورك يف 
وحالتهم م املوضـوع املـدروس حيـث ال يغطـى عـدمي اجلنـسية مبركـز مـواطن                   . خمتلف الدول 

ومبعـىن آخـر، فعـدمي اجلنـسية أجـنيب يف كـل       . الدولة املضيفة، وال يتمتع جبنسية أية دولة أخرى       
 . يوفر له القانون الدويل محاية خاصةمكان من الناحية القانونية، وهلذا السبب،

 
 املواطن السابق -زاي  

لدولة ما علـى شـخص مل تعـد لديـه جنـسية الدولـة               ‘‘ مواطن سابق ’’ ينطبق مصطلح    - ١٠٥
وميكـن أن تنـتج هـذه احلالـة إمـا عـن فقـدان        . اليت كان حىت ذلـك احلـني مواطنـا مـن مواطنيهـا          

 .)١١٧(اجلنسية أو عن إسقاطها

_________________ 
)١١٣( « Statut des apatrides et des réfugiés », Annuaire de l’Institut de droit international, session de Bruxelles, 

1936 – II, p. 294. 
)١١٤( .Nations Unies, Recueil des Traités لد٥١٥٨، الرقم ٣٦٠، ا. 
 .٣٥٥ إىل ٣٥٠، احلواشي ١٧٥، الفقرة  A/CN.4/565انظر )١١٥(
متتنع الدول املتعاقدة عن جتريد أي شخص من جنسيته إذا كان من شـأن         ’’تنص مادة هذه االتفاقية على أن        )١١٦(

 .١٧٥، الصفحة ٩٨٩، الد Nations Unies, Recueil des Traités، ‘‘هذا التجريد  أن جيعله عدمي اجلنسية
ن  الـذي يتـضمن قـانو      ١٩٦٨يونيـه   / حزيـران  ١١ املـؤرخ    LF-3-68 من القـانون رقـم       ٢مبقتضى أحكام املادة     )١١٧(

تكتسب اجلنسية الكامريونية أو تفقد بعد الوالدة، بفعل القانون أو بقـرار صـادر عـن        ’’اجلنسية الكامريونية،   
 Journal Officiel de la République fédérale du، ‘‘سلطة عامة يتخذ يف سياق الظروف اليت حـددها القـانون  

Cameroun (J.O.R.F.C.), 11 juin 1968, p. 150 
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اجلنسية حالة تنشأ وجوبا عن إجراء طوعي يقوم بـه مـواطن دولـة مـا وينـتج                   وفقدان   - ١٠٦
والتجــنس . وتنــشأ هــذه احلالــة عمومــا عــن التجــنس. عنــه إــاء صــفته كمــواطن لتلــك الدولــة

إجــراء حــر يقــوم بــه شــخص مــا يفــضي إىل اكتــساب جنــسية جديــدة طواعيــة، فاقــدا بــذلك    
ان أحـد مواطنيهـا يف الـسابق أو تـشريع الدولـة             جنسيته السابقة إذا كان تشريع الدولـة الـيت كـ          

ــة اجلنــسية أو تعــدد اجلنــسيات    ويتــضمن عــدد مــن  . الــيت اكتــسب جنــسيتها يــستبعد ازدواجي
التشريعات الوطنية، وال سيما تشريعات الدول احلديثـة العهـد، بنـودا مـن هـذا القبيـل تـستبعد                    

 .)١١٨(تعدد اجلنسيات

قدان اجلنسية، عـن عمـل تقـوم بـه الدولـة حتـرم               وينتج إسقاط اجلنسية، على خالف ف      - ١٠٧
وميكـن أن يكـون إسـقاط اجلنـسية عقابـا علـى خمالفـات يقـوم ـا           . به شخـصا مـا مـن جنـسيته        

ويف . )١١٩(الشخص انس من منظور القانون املتعلق جبنـسية الدولـة الـيت أصـبح مـن مواطنيهـا         
ن أيـضا بـإجراء تـشريعي       لكـن ميكـن أن يعلـ      . هذه احلالة، يأخـذ عمومـا شـكل إجـراء تنظيمـي           

ملواجهــة حــاالت خاصــة مــن قبيــل حــاالت مــواطنني أصــبحوا حبكــم القــانون أو حبكــم الواقــع  
 .مواطين دولة أخرى إثر تفكك دولة معينة إىل دولتني أو عدة دول

 وقد حدثت مثل هذه احلالة إثر انفصال إريتريا عن إثيوبيا بعـد اسـتفتاء تقريـر املـصري                 - ١٠٨
وكــان .  والــذي اختـار فيــه الــشعب اإلريتـري اســتقالله  ١٩٩٣أبريــل /نيـسان الـذي أجــري يف  

كــثري مــن األشــخاص ذوي اجلنــسية اإلثيوبيــة واألصــل اإلريتــري يعيــشون يف إثيوبيــا، وكانــت 
وكانت إريتريا تلوم إثيوبيـا ألـا       . لديهم ممتلكات وكانوا يقومون فيها بأعماهلم بشكل عادي       

رات اآلالف من الرعايا اإلثيوبيني ذوي األصـل اإلريتـري    قامت بدون وجه حق بتجريد عش     ’’
مــن جنــسيتهم وطــردهم وإســاءة معاملتــهم وحرمــام مــن املمتلكــات يف انتــهاك لاللتزامــات     

 .)١١٩(‘‘القانونية الدولية املتعددة

إريتريـا   وقد اعترضت إثيوبيا على هذا االدعاء وأدى هذا االعتـراض إىل نـشوء قـضية                - ١٠٩
اليت عرضت للتحكيم على جلنة للمطالبات أصـدرت حكمـا جزئيـا ـذا الـشأن يف          ضد إثيوبيا 

_________________ 
 :يفقد اجلنسية الكامريونية’’:  من قانون اجلنسية الكامريونية ذاته على ما يلي٣١ادة تنص امل )١١٨(

 املواطن الكامريوين الراشد الذي يكتسب طواعية جنسية أجنبية أو حيتفظ ا؛ )أ( 
 من ميارس أهلية التنازل عن الصفة الكامريونية وفقا ألحكام هذا القانون؛ )ب( 
دمة املدنية هليئـة دوليـة أو أجنبيـة ويبقـي عليهـا رغـم إصـدار احلكومـة الكامريونيـة ألمـر                ن يقوم بوظيفة يف اخل    م )ج( 

 .‘‘التنازل عنها
 ,Permanent Court of Arbitration, Eritrea/Ethiopia Claims Commission, Partial Award Civilians Claims:انظر )١١٩(

Eritrea’s Claims 15, 16, 23 & 27-32, between the State of Eritrea and the Federal Democratic Republic of 

Ethiopia, The Hague, December 2004, par. 10. 



A/CN.4/573  
 

06-43809 43 
 

ــسمرب / كــان األول١٧ ــن      . )١٢٠(٢٠٠٤دي ــد م ــرارا مبزي ــا م ــيت ســنعود إليه ــضية، ال وهــذه الق
التفصيل خالل تنـاول هـذا املوضـوع، تـثري يف آن معـا مـشكلة فقـدان اجلنـسية أو سـقوطها يف                    

 مزدوجي اجلنسية مث طردهم يف حال نـزاع مـسلح      حالة خالفة الدول وإسقاط إحدى جنسييت     
 .ألن املعنيني يصبحون مواطين دولة عدوة

 
 األجانب نتيجة فقدان اجلنسية بعد نشوء دولة جديدة -حاء  

 ميكن أن تنشأ دولة جديدة عن إاء االسـتعمار، أو نقـل أو فـصل جـزء مـن اإلقلـيم،                      - ١١٠
ــها أو تفك     ــة أو حل ــة قائم ــد دول ــق توحي ــاعــن طري ــة   . يكه ــسيادية للدول ــصالحيات ال ــن ال وم

اجلديدة، سواء أ مسيت دولة خلفا أو شيئا آخر، منح أو رفـض جنـسيتها وفقـا لقواعـد قانوـا                
 ١٩٩٧الــداخلي، لكــن، كمــا ذكــرت جلنــة القــانون الــدويل يف ديباجــة مــشاريع موادهــا لعــام 

دود الــيت رمسهــا القــانون  يف احلــ’’املتعلقــة جبنــسية األشــخاص الطبيعــيني، ينبغــي أن يــتم ذلــك،  
ــدويل ــرارات املتخــذة يف هــذا اإلطــار    ‘‘ال أن تراعــي حــسب األصــول املــصاحل   ’’؛ وينبغــي للق

ومـن املعلـوم أن املـصلحة الكـربى لألفـراد           . ‘‘املشروعة للدول واملصاحل املـشروعة لألفـراد معـا        
مـن مبـادئ   هي أن تكون هلـم جنـسية، إذ يبـدو حـق كـل فـرد اليـوم يف اجلنـسية مبـدأ أساسـيا                          

وتشري املادة األوىل من مشاريع مواد جلنة القانون الدويل املتعلقـة جبنـسية             . )١٢١(القانون الدويل 
 إىل هـذا  )١٢٢(١٩٩٩األشخاص الطبيعيني، بالصيغة اليت اعتمدت ا يف القراءة الثانيـة يف عـام            

بـصرف النظـر   لكل فرد كان، يف تاريخ خالفة الدول، يتمتع جبنـسية الدولـة الـسلف،       ’’: املبدأ
عن طريقة اكتسابه تلك اجلنسية، احلق يف أن حيصل على جنسية دولة واحدة علـى األقـل مـن                   

 .‘‘... الدول املعنية

افتـراض  ” ومن األهداف الرئيسية ملـشاريع املـواد هـذه، الـيت تتحـدث ألول مـرة عـن           - ١١١
قق توازنا مرضيا بـني     حت’’وأمكن القول بأا    . ، منع حاالت انعدام اجلنسية    ‘‘اكتساب اجلنسية 

الضرورات العملية املرتبطة خبالفـة الـدول والـشواغل املتـصلة حبقـوق اإلنـسان، ومـن شـأا أن                  

_________________ 
 Partial Award Civilians Claims, Eritrea’s Claims 15, 16, 23 & 27-32, between the State of Eritrea and انظر )١٢٠(

the Federal Democratic Republic of Ethiopia, The Hague, December 17, 2004. 
 مـن االتفاقيـة   ١٨ و  ٤ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان وأشـري إليـه يف املـادتني               ١٥هذا احلق يف املادة     أعلن   )١٢١(

 .١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٦األوروبية املتعلقة باجلنسية املؤرخة 
ف ميكولكــا، املقــرر اخلــاص املعــين باملوضــوع يف جلنــة انظــر بــصدد مــشاريع املــواد هــذه، تقــارير الــسيد فــاكال )١٢٢(

 Constantin Economidès, « Les effets de la succession d’Etats sur laو) ١٩٩٨-١٩٩٥(القـانون الـدويل   

nationalité », R.G.D.I.P., 1999, pp. 577-599. 
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ومــع ذلــك، فإــا ال تزيــل متامــا أخطــار  . )١٢٣(‘‘تــسهم يف ترســيخ ممارســة مــا زالــت متذبذبــة 
ن لديــه وال تــستبعد البتــة، مــن جهــة أخــرى، إمكانيــة أن يفقــد فــرد قــد تكــو . انعــدام اجلنــسية

جنسيتان بفعل نشوء دولة جديدة إحدامها، ليصبح بذلك أجنبيا يف الدولة اليت فقـد جنـسيتها،       
ومبا أن توزيع السكان بني الدولـة األصـلية والدولـة اجلديـدة الناجتـة عنـها           . وبالتايل ميكن طرده  

 مـن  يتم عمومـا علـى أسـاس عرقـي، فإنـه يكفـي أن تقـرر الدولـة األصـلية أو الـسابقة أن حتـرم                 
جنسيتها عناصر اجلماعة العرقية املشكلة لـسكان الدولـة اجلديـدة الـذين خيتـارون جنـسية هـذه          
األخرية ليجد عدة أفراد أنفـسهم فجـأة أجانـب يف دولـة اسـتقروا فيهـا أحيانـا منـذ عهـد بعيـد                  

 مثاال جيدا إىل حد مـا علـى هـذه الفرضـية، إذا اسـتبعدنا                إريتريا ضد إثيوبيا  وتوفر قضية   . جدا
ن يكــون العامــل الــذي أدى إىل قــرار جتريــد املــواطنني اإلثيــوبيني ذوي األصــل اإلريتــري مــن  أ

 .١٩٩٨جنسيتهم اإلثيوبية هو اندالع احلرب بني البلدين يف عام 
 

 مواطنو دولة يف حالة نزاع مسلح مع الدولة املضيفة -طاء  
كانـت الـدول تعتـرب أن        منذ عهد بعيد، وحىت اية القـرن التاسـع عـشر علـى األقـل،                 - ١١٢

وكــان هــذا احلــق ميــارس علــى أســاس . مــن حقهــا أن تطــرد مــن أراضــيها مــواطين دولــة عــدوة
التمييز بني األجانب األصدقاء واألجانـب األعـداء، دون التمييـز ضـمن هـؤالء بـني مـن كـانوا                     
يشاركون بشكل ما يف اجلهود احلربية لبلدهم األصلي أو من كـان لـديهم موقـف عـدائي إزاء         

وكـان الفقـه الربيطـاين حـسم يف هـذه      . الدولة املـضيفة ومـن يعيـشون فيهـا عيـشة آمنـة مـساملة              
 :النقطة بالعبارات التالية

ليس هناك حق أوضح من حق اجلهاز التنفيذي الربيطاين يف اسـتبعاد رعايـا              ’’  
ويـصدق هـذا األمـر أيـضا علـى دخـول رؤسـاء           . الدولة غري الصديقة يف وقت احلـرب      

ــدول أو ا ــشكل      ال ــة، وي ــة أجنبي ــون ســيادة دول ــسفراء األجانــب يف أي وقــت إذ ميثل ل
ويف كلتا احلـالتني فـإن أي أذى يلحقهـم          . سببا للحرب دخوهلم القسري يف أي وقت      

عنـد صــدهم عــن األراضــي الربيطانيــة علـى أيــدي املــوظفني التنفيــذيني الربيطــانيني لــن   
 .)١٢٤(‘‘يكون سببا لرفع دعوى يف حمكمة إنكليزية

 ومل يعد تصور راديكايل إىل هذا احلد شائعا اليوم إذ أدى االهتمام املطرد من جانـب                 - ١١٣
اتمع الدويل حبماية حقوق اإلنسان إىل احلد من بعض املمارسات التقليدية غري املالئمـة، بـل                

 .وأحيانا إىل هجرها
_________________ 

 ,Patrick Dailler et Alain Pellet, Droit international public (Nguyen Quoc Dihn), 7e éd., Paris, LGDGانظـر   )١٢٣(

2002, p. 543. 
)١٢٤( Colonial Expulsion of Aliens », in American Law Review, 33. Am. L. Rev. 90 (1899), p. 91. 
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أو مـواطن  ‘‘ والعـد ’’ ومع ذلك، ال ميكن اجلزم باختفاء مبدأ أو ممارسة طرد األجـنيب              - ١١٤
، امـت  إريتريـا ضـد إثيوبيـا   ففـي قـضية   . الدولة الـيت هـي يف نـزاع مـسلح مـع الدولـة املـضيفة               

مـن خـالل طـرد مجـاعي إلثيـوبيني مـن أصـل              ‘‘ تطهـري عرقـي   ’’إريتريا إثيوبيا بالقيـام مبـا أمستـه         
ــه إث . إريتــري، وبالتــايل طــرد مواطنيهــا يف انتــهاك للقــانون الــدويل    ــا، وتبعــا ملــا احتجــت ب يوبي

ــدويل يعطــي         ــساين ال ــانون اإلن ــا أن الق ــا وإريتري ــشتركة بــني إثيوبي ــات امل ــة املطالب تكــشف جلن
للمتحــاربني صــالحيات كــربى لطــرد رعايــا الدولــة العــدوة مــن أراضــيهم خــالل نــشوب           

وقد استندت اللجنة يف هذا الباب إىل أحد الكتب املرجعيـة يف القـانون الـدويل هـو                  . الرتاعات
 : الذي جاء فيه ما يليOppenheim’s International Lawكتاب 

وال يهــم أ كــان األجــنيب يف زيــارة  . يعتــرف عمومــا حبــق الدولــة يف طــرد األجانــب ’’  
مؤقتة هلا أو استقر بأراضيها ألغراض مهنيـة أو جتاريـة أو ألغـراض أخـرى مـن خـالل              

سـة حقهـا يف     وللدولة، من جهة أخرى، سلطة تقديرية واسـعة ملمار        . اختاذها موطنا له  
وبنـاء عليـه، جيـب عليهـا مبوجـب القـانون            . طرد األجنيب لكنـها ليـست سـلطة مطلقـة         

الدويل العريف أال تسئ استعمال حقها باختاذ إجـراء تعـسفي بطـرد أجـنيب مـا، وعليهـا                   
وعالوة على هذا، ال يتضمن القانون الـدويل       . التحلي بالتعقل لدى إصدار قرار الطرد     

 تتعلــق بــالطرد ويتوقــف كــل شــيء بالتــايل علــى الظــروف   العــريف أي قواعــد مفــصلة 
ومثـة متييـز صـائب علـى مـستويي النظريـة واملمارسـة              . املوضوعية لكل حالة على حدة    

فقــد تــرى أي دولــة . بــني الطــرد يف وقــت األعمــال العدائيــة والطــرد يف وقــت الــسالم
يـستقرون مؤقتـا،    حماربة أن من املناسب طرد كل املواطنني املعادين الذين يقيمون، أو            

وقد يكون هذا التـدبري صـعبا جـدا علـى فـرادى األجانـب، لكنـه مـن                   : داخل أراضيها 
 .)١٢٥(‘‘املقبول عموما اعتبار هذا الطرد مربرا

 .)١٢٦(وهذا الرأي يشاطره معظم فقهاء القانون اإلنساين الدويل

_________________ 
 Sir Robert Jenning and Sir Arthur Watts (éd.), Oppenheim’s International Law, 1996, par. 413, p. 940انظر  )١٢٥(

et 941; voir également sentence du 17 décembre 2004    انظـر أيـضا Cour permanente d’arbitrage, Erytrea-. 

Ethiopia Claims Commission, Partial Awards Civilan Claims, Eritrea’s Claims 15, 16, 23 & 27-32, 

between the State of Eritrea and the Federal Democratic Republic of Ethiopia, The Hague, December 2004, 

par. 81. 
 Karl Doehring, “Aliens, Expulsion and Deportation” in Encyclopedia of Public Internationalانظـر مـثال    )١٢٦(

Law, vol. 8 (1985), p. 16  )فرد من أفرادهـا  غري أنه قد يكون طرد دولة ما جلماعة ما دون مراعاة لسلوك كل 
 ؛)‘‘خالل حالة حـرب مـثال   ... إذا كان أمن الدولة القائمة بالطرد ووجودها معرضني لوال ذلك خلطر جسيم  

Gerald Draper, The Red Cross Conventions, pp. 36-37 (1958), quoted in 10 DIGEST OF 

INTERNATIONAL LAW, Marjorie Whiteman (éd.), 1968, p. 274 ) احلق العريف لكل دولـة  ’’ي أشار إىل الذ
 Dicter Fleck (éd.), Handbook of Humanitarian Law in؛ )‘‘يف طرد مجيع األجانب األعداء لدى اندالع نزاع

Armed Conflict, 1995, par. 589 (5), p. 287.. 
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سياق، أن إثيوبيـا   وقد رأت جلنة املطالبـات املـشتركة بـني إثيوبيـا وإريتريـا، يف هـذا الـ           - ١١٥
راعت القانون لدى قيامها بإسقاط جنسيتها عن عدد هام من املواطنني الذين حيملـون جنـسية                

وأضـافت  . بعـد أن قامـت جلنـة األمـن اإلثيوبيـة بتحديـد هويتـهم              )  إريتريـة  -إثيوبيـة   (مزدوجة  
ني لدولـة   وكان بإمكان إثيوبيا أن تطرد هؤالء األشخاص بـصفة قانونيـة باعتبـارهم مـواطن              : أنه

حماربة، رغم أا ملزمة بأن تكفل هلم احلمايات اليت تشترطها اتفاقية جنيف الرابعـة واألحكـام                
 .)١٢٧( ‘‘.األخرى الواجبة التطبيق من القانون اإلنساين الدويل

 
 العمال املهاجرون -ياء  

دراسـية   إن مشكلة العمال املهاجرين قائمة يف مجيع القارات حسبما بينتـه احللقـات ال              - ١١٦
وهــذه الظــاهرة آخــذة يف التفــاقم بــسبب تطــور وســائل النقــل   . )١٢٨(اإلقليميــة يف هــذا الــشأن

يف كـل حالـة إيـالء اهتمـام خـاص            وتنوع العمال املهاجرين الناجم عن ذلـك يقتـضي        . الدولية
 . )١٢٩ (غالبا ما يؤدي انعدامه إىل سن قواعد متييزية هلذه الفئة من العمال يف البلدان املضيفة

الشخص الـذي يهـاجر مـن بلـد مـا إىل بلـد آخـر مـن                  “ العامل املهاجر ” وتعين عبارة    - ١١٧
وهــو التعريــف الــذي حتــدده  . )١٣٠(أجــل احلــصول علــى عمــل ولــيس للعمــل حلــسابه اخلــاص   

:  إذ تعـرف العامـل املهـاجر بكونـه    )١٣١(١٤٣ ورقـم  ٩٧اتفاقيات منظمـة العمـل الدوليـة رقـم      
_________________ 

 .٨٢، املذكور آنفا، الفقرة ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٧احلكم املؤرخ  )١٢٧(
 Barones Elles, International Provisions Protecting The Human Rights of Non-Citizens, Documentنظـر  ا )١٢٨(

E/CN.4/Sub.2/392/Rev.1, P. 21 et 22 .    وبصفة عامة لالطالع على عرض أكثر تفصيال بـشأن محايـة حقـوق
 Halima Warzari, <Exploitation ofالعمال املهاجرين ورد يف دراسات أعدت يف إطار األمـم املتحـدة، انظـر    

labour through illicit and clandestine trafficking> (E/CN.4/Sub.2/351)    ٢٩٢٠؛ وقـــــرار اجلمعيـة العامـة 
 املــؤرخ E/CN.4/Sub.2/L.640؛ وتقريــر الــسيدة ورزاري ١٩٧٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٥املــؤرخ ) ٢٧-د(
حللقة الدراسية املعنية حبقوق اإلنـسان للعمـال املهـاجرين املعقـودة يف            ؛ وكذلك تقرير ا   )١٩٧٥يوليه  /متوز ٤

 الـذي قُـدم إىل جلنـة حقـوق     (ST/TAO/HR/50) ١٩٧٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ إىل ١٤تونس العاصمة من    
ــة      ــة العام ــثالثني للجمعي ــة وال ــدورة احلادي ــسان خــالل ال ــة   (اإلن ــة العام ــرار اجلمعي ــؤرخ ٣١/١٢٧انظــر ق  امل

 ). ١٩٧٦ديسمرب /ن األولكانو ١٦
 Barones Elles, International Provisions Protecting The Human Rights of Non-Citizens, Documentانظـر   )١٢٩(

E/CN.4/Sub.2/392/Rev.1, P. 22 . 
 Ryszard Cholewinski, Migrant Workers in International Human Rights Law: Their Protection inانظـر   )١٣٠(

Countries of Employment, Clarendon Press, Oxford, 1997, P. 101 et 102 et 150  ؛ وانظر أيـضا e'galement 

John A. Dent, Research Paper on the Social and Economic Rights of Non-Nationals in Europe, ECRE, 

P. 24 et 27. 
 ١٩٧٥ لعـام  ١٤٣ واالتفاقيـة رقـم   -علقـة بـاهلجرة مـن أجـل العمـل       املت١٩٤٩ لعـام  ٩٧مها االتفاقيـة رقـم      )١٣١(

 . املتعلقة باهلجرة يف أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص واملعاملة للعمال املهاجرين
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د آخــر بغيــة شــغل وظيفــة خبــالف عمــل ال يكــون  ا يهــاجر أو هــاجر مــن بلــد إىل بلــشخــص”
 . )١٣٢(‘‘حلسابه اخلاص؛ وهو يشمل أي شخص يقبل قانونيا بوصفه عامال مهاجرا

 ويف نفس السياق، فإن هذه العبارة تفيد يف الفقرة األوىل من املادة الثانيـة مـن اتفاقيـة                   - ١١٨
 الـيت مل يبـدأ نفاذهـا        )١٣٣(ماألمم املتحدة حلماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـره             

الشخص الذي سيزاول أو يـزاول أو مـا بـرح يـزاول نـشاطا مقابـل أجـر يف دولـة                      ”: )١٣٤(بعد
 . “ليس من رعاياها

تــشري إىل العامــل املهــاجر احملتمــل الــذي  “ ولاســيز” ومــن اجلــدير بالــذكر أن عبــارة  - ١١٩
شخص يبحث عن عمـل     ويف اموع، تستبعد هذه التعاريف من جهة، أي         . حيمل عقد عمل  

أويل يف بلد أجنيب بدون عقد عمـل مـربم سـلفا مـع رب العمـل، ومـن جهـة أخـرى ال تـسري                
وكذلك فهي تستبعد فئات أخرى مـن األشـخاص مثـل           . على العمال املهاجرين غري القانونيني    

العمــال العــابرين للحــدود، وأصــحاب املهــن احلــرة والفنــانني الــذين يــدخلون إىل أحــد البلــدان 
ة قصرية، واألشـخاص الـذين يـدخلون البلـد مـن أجـل التعلـيم أو التـدرب والعمـال الـذين                    لفتر

 . يستخدمهم البلد املضيف لفترة حمددة إلاء أحد األعمال

 وعلى العكس، فإن الـصكوك القانونيـة ملنظمـة العمـل الدوليـة ال تـستبعد األشـخاص                   - ١٢٠
تفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع          الذين يستفيدون من مركز الالجئ، وذلك على نقيض اال        

ــدميي          ــئني وعـ ــا الالجـ ــال تطبيقهـ ــن جمـ ــستبعد مـ ــيت تـ ــرهم الـ ــراد أسـ ــاجرين وأفـ ــال املهـ العمـ
ومرد ذلك أن فئات األشخاص هذه تستفيد بالفعل من مركـز دويل حمـدد يـوفر            . )١٣٥(اجلنسية

املتحــدة ومــع ذلــك لــوحظ أن اســتبعادهم مــن جمــال انطبــاق اتفاقيــة األمــم . هلــم محايــة خاصــة
يف حالـة التـصريح   “  مهـاجرين عمـاال ”حيدث حالة غري عادية يتم فيها اعتبار ملتمسي اللجوء     

هلم بالعمل يف البلـد املـضيف غـري أـم يفقـدون مركـز العامـل املهـاجر يف إطـار هـذه االتفاقيـة                       
 . )١٣٦(الصادرة فور منحهم مركز الالجئ أو املنفي

_________________ 
 تــدرج يف ١٤٣وجتــدر اإلشــارة إىل أن االتفاقيــة رقــم . ٩٧ مــن االتفاقيــة رقــم ١١الفقــرة األوىل مــن املــادة  )١٣٢(

 . من بلد إىل آخر“ هاجر”لذي التعريف الشخصي ا
وهذه االتفاقية هـي نتيجـة دراسـة        . ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٤٥/١٥٨قرار اجلمعية العامة     )١٣٣(

بشأن حالة العمال املهاجرين أجرا اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان بنـاء علـى طلـب مـن الـس االقتـصادي                        
 ). ١٩٧٣مايو / أيار١٨ املؤرخ )٥٤-د (١٧٨٩انظر القرار (واالجتماعي 

وبعض البلدان الرئيسية اليت توفر اليد العاملة أطراف يف االتفاقية، ولكـن مل ينـضم إليهـا أي بلـد مـن البلـدان              )١٣٤(
 . املتقدمة

 .  من االتفاقية اليت تعرض قائمة لفئات األشخاص الذين ال تشملهم االتفاقية٣انظر املادة  )١٣٥(
 R. Cholewinski, Migrant workers in International Human Rights Law: Teir protection in countriesانظـر   )١٣٦(

of Employment, Clarendon Press, Oxford (1997), p. 153 . 
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القانونيـة الدوليـة الـيت تـوفر للعمـال املهـاجرين             وهناك جمموعـة متنوعـة مـن الـصكوك           - ١٢١
واملبــدأ يف هــذا الــصدد هــو عــدم جــواز الطــرد اجلمــاعي للعمــال    . )١٣٧(محايــة واســعة النطــاق 

املهاجرين، وختضع عمليات طـرد األفـراد ذاـا لـشروط معينـة سـينظر فيهـا فيمـا بعـد يف إطـار                
 . نظام الطرد

أي (ص الــذين ينــدرجون، حبكــم وضــعهم     وقــد حــددنا الفئــات املختلفــة لألشــخا    - ١٢٢
ــا       ــسوا رعاياه ــة هــم لي ــة يف أراضــي دول ــة أو قانوني ــصورة غــري قانوني ومركــزهم ) وجــودهم ب

الجئــون أو منفيــون أو عــدميو اجلنــسية، أو حيملــون جنــسيتني أو متعــددو اجلنــسيات (القــانوين 
، يف )جرونعمــال مهــا(، وأنــشطتهم )جــردوا مــن جنــسية الدولــة الــيت يوجــدون علــى إقليمهــا

وعلـى هـذا األسـاس      . زمرة األجانب الذين تـدخل عمليـة طـردهم ضـمن إطـار هـذا املوضـوع                
 : اقتراح مشروع املادة التالية من أجل حتديد نطاق التطبيق ميكن

 نطاق التطبيق: املادة األوىل” 

يسري مشروع هذه املواد على كل شخص يوجد يف دولة ليس مـن              )١(  
 .رعاياها

ــسري خب )٢(   ــانوين أو غــري     ت ــذين هــم يف وضــع ق ــى األجانــب ال اصــة عل
قــانوين يف الدولــة املــضيفة وعلــى الالجــئني واملتمــتعني حبــق اللجــوء وعــدميي اجلنــسية    
والعمال املهاجرين ورعايا دولة معادية ورعايا الدولة الطاردة الـذين فقـدوا جنـسيتهم              

 . “جردوا منها أو
 

 التعاريف -ثانيا  
صعوبات الرئيسية اليت تكتنف هذا املوضوع يف حتديد املعىن الـصحيح            تتمثل إحدى ال   - ١٢٣

ولـذا  . “الطـرد ”و  “ األجـنيب ”واحملتوى الدقيق للمفهـومني الرئيـسيني املتمـثلني يف مـصطلحي            
يتعني حتديدمها على أفـضل وجـه بالبحـث عـن داللتـهما الدقيقـة يف القـانون، أو البحـث علـى                       

. دامهما فيـه ألغـراض هـذه الدراسـة ومـشاريع املـواد املقبلـة              األقل عن املعىن الذي يعتزم اسـتخ      
وحــسبما جــرت اإلشــارة إليــه يف التقريــر التمهيــدي، فــسيتم النظــر يف مــصطلح األجــنيب قبــل    

 . مصطلح الطرد حيث أنه ال ميكن فهم مصطلح الطرد إال من حيث عالقته باألجنيب

_________________ 
إن هذه الصكوك ذات الطابع العـاملي أو اإلقليمـي أو الثنـائي سـتذكر وحتلـل يف الوقـت املناسـب يف التقـارير                  )١٣٧(

 . ال سيما يف سياق حبث املبادئ املنطبقة فيما يتعلق بالطرد وأسبابه وعواقبهالالحقة، و
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 األجنيب -ألف  
 حــد ذاتــه بــل وفقــا للــصفة الــيت ال يتــصف ــا  ال يعــرف يف“ األجــنيب” إن مــصطلح - ١٢٤

املـواطن أو الــذي حيمــل جنــسية دولــة معينــة أو باملقارنــة مــع رعايــا تلــك الدولــة ومــن مثــة فــإن  
ــة أخــرى وهــو شــخص ال حيمــل جنــسية       األجــنيب هــو شــخص ينتمــي إىل أمــة أخــرى أو دول

وىل مـن إعـالن حقـوق       الـوارد يف املـادة األ     “ األجـنيب ”وذا املعىن ينطبق مـصطلح      . )١٣٨(البلد
أي ” علـى  )١٣٩(اإلنسان اليت تشري إىل األفراد الذين ليسوا من مواطين البلد الذي يعيـشون فيـه       

 . “فرد يوجد يف دولة ليس من رعاياها

 ويعرف األجنيب بذلك وفقا ملقارنة قائمة علـى معيـار أساسـي، أي صـلة اجلنـسية مـع                    - ١٢٥
ا املعيــار لكــي يــتم بالقرينــة املعاكــسة حتديــد مجيــع  ومــع ذلــك ال يكفــي هــذ. الدولــة اإلقليميــة

املقــصودة يف هــذا املوضــوع فــضال عــن أن “ األجــنيب”األشــخاص الــذين يــدخلون ضــمن فئــة 
ــصطلح     ــب م ــستخدم إىل جان ــدويل ي ــانون ال ــسية  (”national“الق ــل اجلن ــل  ) حام ــات مث مرادف

“citoyen”) و ) مـــواطن“sujets”
ــا ()١٤٠( ــةةر (”ressortissant“و ) رعايـ ــا الدولـ ال تـــشري ) عايـ

ولـذا يـتم التطـرق إىل مفهـوم     . بالضرورة إىل نفس العالقة القانونية بني الفرد والدولة اإلقليميـة  
ومزية هـذا النـهج أنـه عنـد حتديـد أفـضل             . األجنيب انطالقا من املفاهيم املتعارضة املذكورة آنفا      

نفس الطريقـة حتديـد املـصطلح    املفاهيم اليت تشمل األشخاص اخلاضـعني لواليـة دولـة مـا يـتم بـ         
 . املالئم لتعريف العالقة اليت تربط األجنيب بدولته األصلية أو الدولة اليت ينتسب إليها

ــايل    - ١٢٦ ــسؤال الت ــى ال ــة عل ــد باإلجاب ــر بالتحدي ــق األم ــرف األجــنيب فقــط   :  ويتعل هــل يع
ــة     ــة اإلقليمي ــسية الدول ــة بــشخص حيمــل جن ــسية (باملقارن ــاس إىل أو كــذلك با) حامــل اجلن لقي

مواطن الدولة األصلية أو املنتسب إليها أو أحد التابعني هلا أو أحـد رعاياهـا؟ وسـيجري حبـث                   
 . هذه املفاهيم واحدا تلو اآلخر

 
 (national)حامل اجلنسية  - ١ 

ــستخدم مــصطلح  - ١٢٧ ــسية ” ي ــذي   (national)“ حامــل اجلن  كــصفة لتعريــف الــشخص ال
هي العالقـة القانونيـة الـيت تـربط الـشخص الطبيعـي بدولـة               حيمل جنسية الوطن، إذ أن اجلنسية       

_________________ 
)١٣٨( Dictionnaire de droit international public (sous la direction de Jean Salmon), Bruxelles, Bruylant, 2001, 

p. 468 et 469 . 
 . ١٩٨٥سمرب دي/ كانون األول١٣ املؤرخ ٤٠/١٤٤قرار اجلمعية العامة  )١٣٩(
 ,Sujets, nationaux, citoyens »: الفرنــسي مــا يلــي ‘‘ sujet’’ خبــصوص مــصطلح Alphonse Rivierكتــب  )١٤٠(

régnicoles : autant de termes synonymes dont l’opposé est l’étranger ») .انظر :Principes du droit des gens, 

Paris, Arthur Rousseau, t. I, 1896.( 
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. معينة، إما منذ والدته أو بعـد والدتـه، أو عـن طريـق التجـنس أو الـزواج أو مبوجـب القـانون                    
 : ووفقا ملا حددته حمكمة العدل الدولية يف قرارها يف قضية نوتنبوم

 والفتــاوى وفقــا ملمارســة الدولــة، وقــرارات التحكــيم والقــرارات القــضائية  ”  
قهية فإن اجلنسية هي الرابط القانوين الذي يقـوم علـى انتـساب اجتمـاعي وتـضامن       الف

وهـي متثـل    . وثيق للوجود واملصاحل واملشاعر املشتركة مع احلقوق والواجبات املتبادلـة         
التعـــبري القـــانوين لكـــون الفـــرد الـــذي حيملـــها، إمـــا مبوجـــب القـــانون مباشـــرة  (...) 

سلطة هو يف الواقع مرتبط ارتباطا مباشـرا بـسكان الدولـة الـيت              مبوجب إجراء من ال    أو
متنحه اجلنسية أكثر من ارتباطـه بـأي دولـة أخـرى وعنـدما متـنح الدولـة اجلنـسية فهـي                      

ختوهلا حق ممارسة احلماية جتاه دولة أخرى إال إذا كانت تعبريا قانونيا عن انتـساب                ال
 . )١٤١(“طنيهاالفرد املعين إىل الدولة اليت تعتربه أحد موا

 وميكن أن يكون األجنيب حامال جلنسية دولة املنشأ أو دولة منتـسب إليهـا أو أن يكـون          - ١٢٨
غـري أن معيـار عالقـة اجلنـسية هـذا      . على العكس ليس حبامل جلنـسية الدولـة اإلقليميـة أو الـوطن      

 . يضيق مفهوم األجنيب حيث أن مجيع األجانب ال حيملون بالضرورة جنسية دولة معينة

 وينبغــي اإلحجــام علــى أيــة حــال يف هــذا اإلطــار، عــن تعريــف األجــنيب وفقــا ملعيــار    - ١٢٩
اجلنسية؛ فشروط احلصول على اجلنسية ال حيددها القـانون الـداخلي لكـل دولـة فحـسب، بـل                   
إن الدولة متلك السلطة التقديرية ملنح جنسيتها أو رفض منحهـا، ولكـن ال خيفـى مـا تتـسم بـه                      

ــالغ  )١٤٢(يف االجتــهاد القــضائي الــدويل مناقــشة اجلنــسية  وفيمــا يتعلــق بالقــانون  . مــن تعقيــد ب
الدويل قد بني املقرر اخلاص، السيد كريستوفر جان دوجارد، يف تقريـره األول بـشأن احلمايـة                 

تعتـرب مبثابـة أســاس   ) ليختنـشتاين ضــد غوماتيمـاال  (الدبلوماسـية، أنـه رغـم كــون قـضية نوتبـوم      
 الفـرد ودولـة اجلنـسية فـإن القـرار الـصادر يف هـذه القـضية هـو            لضرورة وجود صلة فعليـة بـني      

نظـرا ألن الـشكوك قائمـة بـشأن شـرعية مـنح ليختنـشتاين جنـسيتها للـسيد                   “ منطيقرار غري   ”
وقـد بينـت    . )١٤٣(نونبوم، ومن جهة أخـرى ألن الـسيد نوتبـوم لديـه صـالت وثيقـة بغواتيمـاال                 

_________________ 
، ١٩٥٥أبريـل  / نيـسان ٦، احلكـم املـؤرخ   )املرحلة الثانية) ( Nottebohm(كمة العدل الدولية، قضية نوتبوم حم)١٤١(

C.I.J. Recueil 1955 ٢٣، الصفحة.  
يوليـه  / متـوز  ٧ الصادرة عن حمكمة العدل الدويل الدائمة يف         ٧انظر مثال النقاش بشأن املسألة يف الفتوى رقم          )١٤٢(

 بـني قـوات     ١٩١٩يونيـه   / حزيـران  ٢٨ مـن معاهـدة الـسالم املربمـة يف           ٩٣ادة  وخبصوص أحكام امل  . ١٩٢٣
توســع بقــدر كــبري مفهــومي ”التحــالف الرئيــسية واملنتــسبة وبــني بولنــدا، أعلنــت احملكمــة أن تلــك األحكــام 

 . “األقلية والسكان عندما تشري إىل سكان األقاليم
، الـد الثـاين،     ٢٠٠٠ وحولية جلنة القانون الدويل،   ؛  ١٠٩ إىل   ١٠٦، الفقرات   Corr.1 و   A/CN.4/506انظر   )١٤٣(

 . ٤٦٢ و ٤٦١اجلزء الثاين، الفقرتان 
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نة القانون الدويل ذاا بـشأن معـايري مـنح    املناقشة اليت تلت ذلك وجود خالف فقهي داخل جل 
ــسية ــاالعتراف أو      : اجلن ــرار النــسب أو ب ــالتبين أو إق ــسية ب ــدم ومــنح اجلن ــيم وحــق ال حــق اإلقل

التجـنس  ”أو “ أو التجـنس الطـوعي  “  غري الطوعيالتجنس”الزواج أو أي وسيلة أخرى، أو   
ومــن . “حــسن النيــة”يــار  ومع)١٤٤(وفقــا للعبــارة املــستخدمة يف قــضية فليغنــهامير “ املــشروع

األفضل جتنب هذا اجلدل مهما كانت اآلراء الفقهية والقضائية فالتـشريعات الوطنيـة هـي الـيت                 
 . حتدد دائما معايري منح جنسية الدولة

 
 (Citoyen)املواطن  - ٢ 

يف القـانون الـدويل الـشخص الـذي يتمتـع بـاحلقوق الـسياسية               “ املـواطن ” تعين كلمة    - ١٣٠
وال يتـيح هـذا التعريـف العـام حتديـد طبيعـة صـلة               . )١٤٥( املشاركة يف شؤون الدولة    اليت جتيز له  

وقـد تكـون هـذه الـصلة هـي صـلة اجلنـسية، إذ مـن بعـض                 . الربط بـني املـواطن والدولـة املعنيـة        
ــا         ــة أو أحــد رعاياه ــسية الدول ــل جن ــارة حام ــة لعب ــواطن مرادف ــة م ــد كلم ــواحي تع ــو . الن وه

 : ١٩٨٠ستشار القانوين لألمم املتحدة الذي كتب يف عام تؤكده الفتوى القانونية للم ما

ــسية”إن ”   ــة”و “اجلن ــوطين،   “ املواطَن ــدخالن ضــمن اختــصاص القــانون ال ت
ــسلطة ال  إال ــد الـ ــة تقييـ ــة  يف حالـ ــات الدوليـ ــة االلتزامـ ــة نتيجـ ــة للدولـ ــشري . تقديريـ ويـ

ا كمتـرادفني   ويستخدمان أحيان . املصطلحان إىل مركز الفرد فيما يتعلق بصلته بالدولة       
 . )١٤٦(“غري أما ال يعنيان بالضرورة نفس العالقة مع الدولة

 والواقع أن املواطَنة ال تطابق دائما اجلنسية علـى األقـل فيمـا يتعلـق باألسـاس القـانوين            - ١٣١
. ويبني قانون االحتاد األورويب بيانا واضـحا هـذا الفـرق          . لكليهما وبطبيعة عالقتهما مع الدولة    

. ى أن املواطَنة هي االنتماء لالحتاد بينما اجلنسية هـي االنتمـاء لكـل دولـة عـضو                 وهو يؤكد عل  
 :  من املعاهدة املنشئة للجماعة األوروبية على ما يلي١٧ويف هذا الشأن تنص املادة 

_________________ 
الـد  . ٢٠٠٠، وحولية جلنة القانون الدويل،      ١٠٤ إىل   ١٠٢، الفقرات   Corr.1 و   A/CN.4/506انظر الوثيقة    )١٤٤(

 . ٤٦٥ و ٤٦٤الثاين، اجلزء الثاين، الفقرتان 
 : اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تنص على ما يلي١٩٦٦دويل لعام  من العهد ال٢٥املادة  )١٤٥(

، احلقـوق  ٢ه مـن وجـوه التمييـز املـذكورة يف املـادة      يكون لكـل مـواطن، دون أي وجـ      ”    
 : التالية، اليت جيب أن تتاح له فرصة التمتع ا دون قيود غري معقولة

 ة وإما بواسطة ممثلني خيتارون يف حرية؛ أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة، إما مباشر )أ(   
 (...). أن ينتخب وينتخب،  )ب(   
 . “أن تتاح له، على قدم املساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده )ج(   

)١٤٦( Annuaire juridique des Nations Unies, 1980, p. 209 . 



A/CN.4/573

 

52 06-43809 
 

ويعـد مواطنـا لالحتـاد كـل شـخص حيمـل            . تستحدث مواطَنة لالحتاد   - ١”  
 . املواطنة الوطنية وال حتل حملهاومواطَنة االحتاد تكمل . جنسية دولة عضو

يتمتع مواطنو االحتـاد حبقـوق وخيـضعون لواجبـات تـنص عليهـا هـذه             - ٢  
 . )١٤٧(“املعاهدة

 وبالفعل خيضع احلـصول علـى املواطَنـة األوروبيـة ملـسألة محـل جنـسية دولـة عـضو يف                   - ١٣٢
ق املرتبطـة باملواطَنـة     االحتاد األورويب غري أن متتع حامـل جنـسية دولـة عـضو يف االحتـاد بـاحلقو                 

األوروبية يف دولـة أخـرى مـن دول االحتـاد ال حيمـل هـذا الـشخص جنـسيتها ال يتوقـف علـى                         
وبالتـايل فـإن الـشخص األورويب ال جيـوز          . هذه العالقة القانونية، بل على عالقة املواطَنـة فقـط         

مـل جنـسية    اعتباره أجنبيا يف أي دولـة عـضو مـن أعـضاء االحتـاد األورويب، حـىت ولـو كـان حي                     
ووفقا لذلك فإن املواطنة هي أوسع نطاقا من اجلنـسية وتـستبعد            . دولة عضو واحدة يف االحتاد    

 . من فئة األجانب أشخاصا كانوا سيعتربون أجانب يف حالة تطبيق معيار اجلنسية وحده
 

  (Sujets)الرعايا  - ٣ 

مللوك أو األمراء والـذين      األشخاص الذين يتبعون أحد ا     (Sujets) يعين مصطلح الرعايا     - ١٣٣
ونتحدث مـثال عـن   . وهم يعادلون يف اململكة ما ميثله املواطن يف اجلمهورية      . يدينون بالوالء له  

مواطين اجلمهورية الفرنسية أو الواليـات املتحـدة األمريكيـة أو مجهوريـة الكـامريون، والرعايـا                 
ومــن هــذا املنطلــق فــإن االتفاقيــة . األســبان أو البلجيكــيني أو رعايــا صــاحبة اجلاللــة الربيطانيــة 

 واملربمة بـني بلجيكـا وإسـبانيا لتنظـيم مـسألة امللكيـة والتـوارث                ١٨٣٩مارس  / آذار ١املؤرخة  
حالة تصدير املمتلكات اليت حيوزها، بأي صـفة كانـت،          ”بني رعايا الدولتني تنص على أنه يف        

لــى هــذه املمتلكــات رعايــا بلجيكيــون يف دولــة جاللــة ملــك بلجيكــا، ال جيــوز دفــع مكــوس ع
 . )١٤٨(“ضرائب هجرة أو

_________________ 
وجتــدر . مــن املعاهــدة املنــشئة للجماعــة األوروبيــة  )  الــسابقة٨املــادة  ( مــن االتفاقيــة األوروبيــة،  ١٧املــادة  )١٤٧(

ــا          ــضها عموم ــصل بع ــدة يت ــوانني عدي ــن ق ــيني االســتفادة م ــواطنني األوروب ــنح امل ــدة مت اإلشــارة إىل أن املعاه
، واحلـق يف التـصويت   )١٨املـادة  (حريـة احلركـة واإلقامـة يف أراضـي الـدول األعـضاء            : باجلنسية، وال سـيما   

ة الترشح لالنتخابـات البلديـة وانتخابـات الربملـان األورويب يف الدولـة العـضو الـيت يقـيم فيهـا الـشخص                       وأهلي
، واحلق يف احلماية الدبلوماسية من جانب أي دولة عضو يف البلدان األخرى اليت ال يوجـد فيهـا                   )١٩املادة  (

 ). ٢١املادة (بالوسطاء ، واحلق يف التظلم واحلق يف االتصال )٢٠املادة (متثيل لدولته الشخص 
 . ٣٢٩، الصفحة ٨٨، الد ,Consolidated Treaty Series (C.T.S.)، ٢ انظر املادة )١٤٨(
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 تعـين األهـايل األصـليني الـذين         (sujets)“ الرعايـا ” ويف عهد االستعمار كانـت عبـارة         - ١٣٤
وتشري مـذكرة مـن اهليئـة       . )١٤٩(يقطنون املستعمرات مقارنة باملواطنني الوافدين من الوطن األم       

يعتـرب علـى    ” إىل أنه    ١٩٣٥يناير  /ثاين كانون ال  ١٢القانونية بوزارة اخلارجية الفرنسية مؤرخة      
يقـــصد بـــه، باإلضـــافة إىل ) رعايـــا الدولـــة (”ressortissants“العمـــوم يف فرنـــسا أن مـــصطلح 

 البلــدان (ressortissants) ورعايــا (sujets)الفرنــسيني يف فرنــسا البلــد األم، رعايــا املــستعمرات  
 املـسألة ال حتتمـل الـشك؛ أمـا فيمـا      وبالنسبة لرعايـا املـستعمرات فـإن     (...). اخلاضعة للحماية   

، فـاألمر أقـل     (ressortissants)يتعلق باحملميني الذين يشار إليهم أحيانا إىل جانب رعايا الدولـة            
 . )١٥٠(“(...)تأكيدا 

 Le Dictionnaire de droit international( ويـضيف قـاموس القـانون الـدويل العـام      - ١٣٥

public (  الرعايــا”أن عبــارة “)sujets ( حلامــل اجلنــسية ”هــي مرادفــة)(nationalاملــواطن   أو
)citoyen(“)غــري أنــه ممــا تقــدم ذكــره، ميكــن اإلشــارة إىل أن مــصطلح    . )١٤٩“ressortissant” 

 . ميكن أن يعين الفئات الثالثة من هؤالء األشخاص مجيعا
 

 )رعايا الدولة) ((Ressortissantsاملصطلح الفرنسي  - ٤ 

يف اســتعماله الــشائع  ) رعايــا الدولــة ) (ressortissants( الفرنــسي طلحصاملــ فيــراد  - ١٣٦
أيضا مـن   يستشف  غري أن الترادف بني املصطلحني      ). حاملو اجلنسية  (“nationaux”مصطلح  

 . الدويلئي القضااالجتهادكذلك من و ،)١٥١(بعض الصكوك القانونية الدولية

ى حمكمـة العـدل الـدويل الدائمـة يف      طرحهـا جملـس عـصبة األمـم علـ     يتففي املسألة الـ     - ١٣٧
ــم   ــوى رق ــا”، يظهــر أن الــس يعطــي ملــصطلح   ٧الفت ــةرعاي معــىن ) ressortissants (“ الدول

قــررت ” : إىل مــا يلـي مـسألته  لــدى عـرض فـالس يـشري    .“...جنـسية احلامـل لل الـشخص  ”
كتـسبوا  ي معاملـة بعـض األشـخاص مـن الرعايـا األملـان الـسابقني، علـى أـم مل               نـدا حكومة بول 

بولنـدا  وعلى أـم ال يزالـون حيملـون اجلنـسية األملانيـة، وهـو مـا خيـضعهم يف                البولندية  اجلنسية  

_________________ 
)١٤٩( Dictionnaire de droit international public (sous la direction de Jean Salmon), Bruxelles, Bruylant, 2001, 

p. 1061 . 
 ,A. Pillet et J.P. Niboyet وانظـر أيـضا   .A. Kiss, Repertoire, t. II, no. 438, p. 236. 1924, p. 66, note 2انظـر   )١٥٠(

Manuel de droit international prive, Paris, Sirey,. 
 املوقعة يف بـاريس  إقامة األجانب من االتفاقية األوروبية بشأن ٣٠ من املادة ١فعلى سبيل املثال مبوجب الفقرة      )١٥١(

الــذين حيملــون جنــسية أحــد األطــراف الطبيعيــون يعتــرب األشــخاص ”،  ١٩٥٥ديــسمرب / األول كــانون١٣يف 
 .“املتعاقدة رعايا مبوجب هذه االتفاقية
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احلــاملني األشــخاص ب، وال ســيما احلــاملني للجنــسية البولنديــةلنظــام املتعلــق باألشــخاص غــري ل
 .)١٥٢(“لجنسية األملانيةل

املــصاحل األملانيــة يف لقــة بــبعض ونــصت احملكمــة الدائمــة يف قرارهــا بــشأن القــضية املتع - ١٣٨
 :يلي  على ماسيليسيا العليا البولندية

ــرى احملكمــة أن مفهــوم  (...) ”   ــا”ت ــةرعاي ــشمل ) ressortissants (“ الدول ي
وصحيح، كما سبق بيانـه فيمـا يتعلـق حبالـة      .أيضا اجلماعات احمللية مثل مدينة راتيبور

الـوارد يف اتفاقيـة جنيـف    “ يـا رعا”أنـد لوراهـويت أن مـصطلح     - شـركة كونيغـسونغ  
 ولــو يف شــكل ،أيــضاتوجــد  هغــري أنــ .الطبيعيــونيقــصد بــه علــى العمــوم األشــخاص 

العالقـة القائمـة بـني      تـشبه     اخلاضـعة للقـانون العـام      يتـصل باهليئـات   فيما  ، عالقة   خمتلف
 .)١٥٣(“نةاملواطَاسم والدولة، واليت يطلق عليها الطبيعيني األشخاص 

أو ذوي األصـل البولنـدي      واألشخاص اآلخرين   البولنديني  عاملة الرعايا   مسألة م  نموت  - ١٣٩
ضـــيق ملـــصطلح  فهـــم  عـــن املوجـــودين يف إقلـــيم دانتزيـــغ  البولنديـــة   اللغـــةممـــن يتكلمـــون 

”Nationaux “)   بلفظ   االنكليزيةاملترجم إىل ”nationals “(          مما يـوحي بـأن أشخاصـا آخـرين
بـصفة   nationaux  حـاملي جنـسية  د ال يعتـربون قـ ها ن يتكلـون اللغـة نفـس   ممـ من نفس األصل و   

ــع مــصطلح      ــصطلح ال يتطــابق م ــذا امل ــة وأن ه ــة  (ressortissantتلقائي ــا الدول عــرب وأٌ). رعاي
إذا كان التمييز حمظورا حبكم اجلنسية أو األصـل أو  ”أنه  خبصوص هذه القضية عن رأي مفاده

ــة  ــة اللغ ــام مجيــ    البولندي ــا أم ــدانتزيغ إغــالق إقليمه ــيمكن ل ــدينيع ف ــسري  البولن ، شــريطة أن ي
ــى  االســتبعاد  ــضا عل ــبســائر أي ــرق بــني    )١٥٤(“األجان ــا يؤكــد وجــود ف ــسية  ، مم حــاملي اجلن

)Nationaux( هذه الدولةتعود أصوهلم إىل  واألشخاص الذين. 

يـشمل الفئـات    “ ressortissant”وباملقابل، يستفاد من هذا الرأي نفسه أن مـصطلح            - ١٤٠
أنه حـني شـرع   بالفعل وتالحظ احملكمة الدائمة  .عنيني يف هذه القضيةالثالث من األشخاص امل

مدينـة دانتزيـغ طرحـت أمامـه ثالثـة مـشاريع            بوضـع   مؤمتر الـسفراء يف إعـداد االتفاقيـة املتعلقـة           
وكـان مـشروع دانتزيـغ    ” .بولنـدا أولية أحدها مقدم من مدينة دانتزيغ واآلخران مقـدمان مـن   

أمـا   [...].الطـرفني املتعاقـدين     ) ressortissants(رعايـا   قـوق   يتضمن أحكامـا مفـصلة تتعلـق حب       
علـى  البولنـديني   فكان يتضمن أحكاما بـشأن املعاملـة الوطنيـة للرعايـا            البولندي  املشروع الثاين   

مــسألة املعاملــة الوطنيــة للرعايــا ” وأضــافت احملكمــة الدائمــة أن ؛“أســاس مبــدأ املعاملــة باملثــل
_________________ 

)١٥٢( Cour permanente de justice internationale, avis consultatif no 7 du 7 juillet 1923, série B, p. 6. 
 .٧٤، الصفحة ٧، الرقم série A، ١٩٢٦مايو /ار أي٢٥، القرار املؤرخ نفسه املرجع )١٥٣(
 .٤١، الصفحة ٤٢، الرقم série A/B، ١٩٣٢فرباير / شباط٤، الفتوى املؤرخة نفسه املرجع )١٥٤(
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علــى حــد ســواء البولنــديني ت يف مــشروع دانتزيــغ ويف املــشروعني  قــد أثــري)...(، البولنــديني
 يف دانتزيــغ )ressortissants(البولنــديني لرعايــا ل ميــنح دل أنبــ”، لكــن مــؤمتر الــسفراء “(...)

حلــاملي اجلنــسية البولنديــة ” الــيت ال متــنح ٣٠ املــسألة يف املــادة عــاجل، “(...)املعاملــة الوطنيــة 
)nationaux(ــذين هــم مــن أصــل    واألشــخاص اآل ــذين يتكلمــون اللغــة  بولنــدي خــرين ال أو ال

 .)١٥٥(“نظام محاية األقليات”املعاملة الوطنية، بل متنحهم “ البولندية

، مــدراس األقليــات يف ألبانيــا بــشأن ١٩٣٥أبريــل / نيــسان٦ويف الفتــوى الــصادرة يف  - ١٤١
باملقارنــة مــع  ”ressortissant“العــدل الــدويل الدائمــة الطــابع الــشامل ملــصطلح  أكــدت حمكمــة

عنــدما نـصت علــى أنـه لتحقيــق الفكـرة الــيت تـستند إليهــا كـل معاهــدة       “national”مـصطلح  
املنــتمني  )١٥٦(“ressortissants”الرعايــا كفالــة متتــع ”حلمايــة األقليــات، جيــب يف املقــام األول 

ــع رع       ــواحي م ــة الن ــة مــن كاف ــساواة التام ــة بامل ــة أو لغوي ــة أو ديني ــات عرقي ــة  إىل أقلي ــا الدول اي
ــانيني  ” احملكمــة الدائمــة مــن جهــة أخــرى أن   توالحظــ .)١٥٧(“اآلخــرين ــا األلب ــع الرعاي مجي

 املــؤرخ مــن اإلعــالن  )١٥٨(“٤يتمتعــون باملــساواة أمــام القــانون املنــصوص عليهــا يف املــادة       
ــشرين األول ٢٠ ــوبر /ت ــرة  ١٩٢١أكت ــادة  ١، وأكــدت أن الفق اإلعــالن ذلــك  مــن ٥ مــن امل
لبانيني املنتمني إىل أقليات عرقيـة أو دينيـة أو لغويـة احلـق املنـصوص عليـه يف                   تكفل للرعايا األ  ”

 .)١٥٩((...)اجلملة الثانية من هذه الفقرة 

فرنـسا ضـد   (القضية املتعلقة حبقوق رعايا الواليات املتحـدة األمريكيـة يف املغـرب        ويف   - ١٤٢
 العـدل الدوليـة وسـلفها    ، كمـا يف القـضايا األخـرى املعروضـة علـى حمكمـة      )الواليـات املتحـدة  

ــراف       ــد األطـ ــا أحـ ــصل برعايـ ــيت تتـ ــة، والـ ــدويل الدائمـ ــدل الـ ــة العـ ــ، حمكمـ ــصطلح تـ رجم مـ
”ressortissant “ مبــصطلح  االنكليزيــةإىل”national“.  ففــي هــذه القــضية طلبــت فرنــسا إىل

ملغـرب  أن االمتيازات املخولة لرعايا الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف ا     ”احملكمة أن تعلن وتقرر     
 / أيلـول  ١٦ مـن املعاهـدة املؤرخـة        ٢١  و ٢٠تقتصر على االمتيازات الناشئة عن نص املـادتني         

ــبتمرب  ــربت أن     . )١٦٠( (...)١٨٣٦سـ ــد اعتـ ــة فقـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــة الواليـ ــا حكومـ أمـ
_________________ 

 .٣٤املرجع نفسه، الصفحة  )١٥٥(
 .“nationals” مبصطلح االنكليزيةترجم إىل  )١٥٦(
 .١٧، الصفحة ٦٢، الرقم série A/B، ١٩٣٥فرباير /شباط ٦ة ــــحمكمة العدل الدويل الدائمة، الفتوى املؤرخ )١٥٧(
 .١٩املرجع نفسه، الصفحة  )١٥٨(
 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة  )١٥٩(
 يف النص ١٧٩ الصفحة ،C.I.J. Recueil 1952 ،١٩٥٢أغسطس / آب٢٧، القرار املؤرخ ةحمكمة العدل الدولي )١٦٠(

 The privileges of the nationals of the United States of America in Morocco are only those" :نكليـزي الا

which result from the text of Articles 20 and 21 of the Treaty of September 16th, 1836 (…)". 
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 قـائم يف    ١٨٣٦ و   ١٧٨٧معاهدتا عـامي    للواليات املتحدة   االختصاص القضائي الذي منحته     
وأن “ مــواطنني أمــريكينيبــني  القائمــة القــضايا يتعلــق جبميــعفيمــا  ”ة واجلنائيــة املدنيــسائلاملــ

 رعايـة وحبكـم العـرف    األكثـر الواليـات املتحـدة قـد اكتـسبت يف املغـرب، حبكـم مبـدأ الدولـة         
اختصاصا قضائيا يف مجيع القضايا الـيت يكـون فيهـا املـدعى عليـه مواطنـا أمريكيـا أو شخـصا          ”

 ١٨٣٦عـام    مـن معاهـدة      ٢١وصحيح أن املادة    . )١٦١(“حدة األمريكية حمميا من الواليات املت   
“ أحــــــد رعايــــــا” ولــــــيس مــــــصطلح )١٦٢()citoyen(“ مــــــواطن”اســــــتعملت مــــــصطلح 

)ressortissant(             املـصطلح   اهـذ الـذي يفيـده     دلول  املـ ، غري أن املقصود منـه هـو بالتأكيـد نفـس 
وأشــارت يف حيثيــات  .ناواســتعملت احملكمــة نفــسها املــصطلحني علــى أمــا مترادفــ .األخــري

        للرعايـا  ”نحـت  القرار إىل أن أوسع املزايا اليت مينحها املغـرب يف جمـال االختـصاص القنـصلي م
 ةاملدنيـــسائل ، وأن االختــصاص يف املــ  ١٨٥٦ املعاهــدة العامــة لعــام    بنــاء علــى  “ الربيطــانيني 

ى علـيهم فيهـا     يكـون املـدع   ” يف مجيع القـضايا الـيت        ١٨٦١ قائم مبوجب معاهدة عام      ةواجلنائي
 يف ة القنــصليالواليــة، وأن الواليــات املتحــدة األمريكيــة قــد اكتــسبت بالتــايل “رعايــا إســبانيني

يف مجيـع القـضايا الـيت يكـون فيهـا           ” رعايـة    األكثراملسائل املدنية واجلنائية مبوجب مبدأ الدولة       
فقـرات   إحـدى    ونصت احملكمة باإلمجاع يف   . “)١٦٣(رعايا الواليات املتحدة  من  املدعى عليهم   

أن تطبيـق القـوانني واألنظمـة     ” القرار على أن الواليـات املتحـدة ال جيـوز هلـا أن تـدعي               منطوق
املعمــول ــا يف املنطقــة الفرنــسية يف املغــرب علــى مــواطين الواليــات املتحــدة يــستلزم موافقــة     

فض تطبيـق   حكومة الواليات املتحدة، وأن احملاكم القنصلية للواليات املتحـدة ميكـن هلـا أن تـر               
ــيت مل   ــة الــ ــوانني واألنظمــ ــواطين      القــ ــى مــ ــدة علــ ــات املتحــ ــة الواليــ ــة حكومــ ــظ مبوافقــ  حتــ

ــدة ــة أن املــــــــصطلحات   . “)١٦٤(الواليــــــــات املتحــــــ “ nationaux”ويبــــــــدو ألول وهلــــــ
لكــن أال يتــضح مــن إشــارة الواليــات املتحــدة يف  . مترادفــة “ressortissants” و“citoyens”و

 (citoyen)ا  مجيع القضايا اليت يكـون فيهـا املـدعى عليـه مواطنـ             ”استنتاجاا يف هذه القضية إىل    
 يف  لــه“ressortissant”أن مفهــوم “ شخــصا متمتعــا حبمايــة الواليــات املتحــدة     أو أمريكيــا

 ؟“citoyen”و“  national”القانون الدويل مضمون أوسع من مضمون مفهومي 

_________________ 
)١٦١( C.I.J. Recueil 1952  ١٨٦، الصفحة ١٩٥٢أغسطس / آب٢٧، القرار املؤرخ. 
، )Maure(الواليـات املتحـدة أو جـرح مغربيـا     ) citoyen( أحد مـواطين  إذا قتل”: نصت هذه املادة على ما يلي  )١٦٢(

أو على العكس، إذا قتل مغريب أو جرح أحد مواطين الواليات املتحدة، فيطبق قانون البلد وتطبق العدالـة علـى      
سطس أغ/ آب٢٧، القرار املؤرخ C.I.J. Recueil 1952(“ (...)قدم املساواة، وجتري احملاكمة حبضور القنصل، 

 ).١٨٩، الصفحة ١٩٥٢
)١٦٣(C.I.J. Recueil 1952 ١٩٠، الصفحة ١٩٥٢أغسطس / آب٢٧، القرار املؤرخ. 
 .٢١٣، الصفحة املرجع نفسه )١٦٤(
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ليـه الدولـة فيمـا تقـوم بـه لغـرض            وملا كانت رابطة اجلنسية هي األساس الذي تـستند إ          - ١٤٣
ــإن مــصطلح    ــة الدبلوماســية، ف ــضايا   “ ressortissant”احلماي ــرد اســتعماله يف خمتلــف ق كمــا ي

 personne ayant”أو  “national” احملكمة يرادف مفهـوم  علىاحلماية الدبلوماسية املعروضة 

la nationalité de“ ) جنسيةلل احلاملالشخص.( 

 الواليـات  (لواليات املتحـدة الدبلوماسـيني والقنـصليني يف طهـران    موظفي اويف قضية  - ١٤٤

، اســــتعمل الطرفــــان واحملكمــــة نفــــسها مــــصطلحي  )١٦٥()ضــــد إيــــراناألمريكيــــة املتحــــدة 
”ressortissant “و”citoyen “ مــادون متييــزالــشيء دلول ضــيق يطــابق مبــن وا مترادفــعلــى أ

. حيمــل اجلنــسية األمريكيــةي الــذشخص الــو  “national” الــذي يــدل عليــه مــصطلحا نفــسه
 احلكومة األمريكية يف اسـتنتاجاا يف هـذه القـضية بأـا قامـت بعمليتـها يف                  هكذا استظهرت و

 الـذين تعرضـوا للـهجوم الـذي شـنه اجلـيش اإليـراين               “إنقـاذ الرعايـا األمـريكيني     ”إيران دف   
تجـزين   احمل “املتحدةباإلفراج الفوري على مجيع رعايا الواليات       ”، وطالبت   )١٦٦(على سفارا 

 علـى أسـاس حقهـا اخلـاص       ”ودفع تعويض للواليات املتحدة األمريكية      ،  )١٦٧(يف مبىن السفارة  
ــة الدبلوماســية جتــاه رعاياهــ     ــا يف احلماي شــارت ويف قرارهــا، أ“ )١٦٨(اويف إطــار ممارســة حقه

اليـات  أفرادا من املـوظفني وأحـد رعايـا الو        ”احملكمة يف معرض تذكريها بوقائع القضية إىل أن         
 جـرى فيمـا بعـد اقتيـادهم إىل الـسفارة            “املتحدة الـذين اختطفـوا يف أمـاكن أخـرى يف طهـران            

حتـدثت   و . اإليـرانيني علـى الـسفارة      “املقـاتلني ”، وذلك عقب اسـتيالء      )١٦٩(وأخذهم كرهائن 
األمــــريكيني  ملــــواطننيجممــــوع ا”احملكمــــة أيــــضا، بعــــد بــــضع فقــــرات مــــن ذلــــك، عــــن   

الواليات املتحـدة  )  ressortissants(شخصني آخرين من رعايا ”إضافة إىل ، )١٧٠(“املختطفني
؛ وعـــن التأشـــريات املمنوحـــة “)١٧١(القنـــصليبـــاملركز الدبلوماســـي وال بـــاملركز ال يتمتعـــون 

 “، والــيت مت إلغاؤهــا(...)ملــواطنني إيــرانيني للــدخول إىل الواليــات املتحــدة يف وقــت الحــق ”
 .)١٧٢(الـذهاب إىل إيـران  مـن  “ رعاياهـا ”منـع  يـة  وإعـالن حكومـة الواليـات املتحـدة األمريك    

أن القلـق الـذي شـعرت بـه حكومـة      ” :والحظت احملكمة يف حيثيات قرارهـا مجلـة أمـور منـها    
_________________ 

 .٤٣، الصفحة C.I.J. Recueil 1980، ١٩٨٠مايو / أيار٢٤حمكمة العدل الدولية، القرار املؤرخ  )١٦٥(
 .٣٢، الفقرة ٨٢، الصفحة  نفسهاملرجع )١٦٦(
 .٧، الفقرة ٦، الصفحة املرجع نفسه )١٦٧(
 .٧  و٦، الصفحتان املرجع نفسه )١٦٨(
 .١٧، الفقرة ١٢، الصفحة املرجع نفسه )١٦٩(
 .٢١، الفقرة ١٣، الصفحة املرجع نفسه )١٧٠(
 .٢٢، الفقرة ١٣، الصفحة املرجع نفسه )١٧١(
 .٣١، الفقرة ١٧، الصفحة املرجع نفسه )١٧٢(
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الواليات املتحدة األمريكية بشأن مصري رعاياهـا احملتجـزين كرهـائن يف الـسفارة منـذ مـا يزيـد               
 مـن املنطـوق، قـررت أن        ٣ قرةالفويف  . “)١٧٣(على مخسة أشهر هو بالتأكيد أمر ميكن تفهمه       

وأفـراد آخـرين مـن    ”على إيران أن تنهي فورا االحتجاز غري القانوين للمـوظفني الدبلوماسـيني             
 . “)١٧٤(تجزين كرهائنرعايا الواليات املتحدة حم

 اعتـربت   عنـدما ،  “national” مبعىن   “ressortissant”أيضا مصطلح   أملانيا  استعملت  و - ١٤٥
 أن الواليـات    )١٧٥() األمريكيـة  أملانيا ضد الواليات املتحدة   (قضية الغراند    بشأنيف استنتاجاا   

بلــغ دون إبطــاء كــارل ووالتــر الغرانــد بعــد اعتقاهلمــا بــاحلقوق املكفولــة هلمــا     مل تإذاملتحــدة 
مبوجب اتفاقية فيينـا بـشأن العالقـات القنـصلية، قـد انتـهكت التزاماـا القانونيـة الدوليـة سـواء                

حق هذه األخـرية يف ممارسـة محايتـها الدبلوماسـية جتـاه          ”أملانيا أو   بقوق اخلاصة   فيما يتعلق باحل  
؛ وأنه سيتعني على الواليات املتحدة، وفقا اللتزاماا القانونية الدوليـة املـذكورة، أن              “رعاياها

ــا عطــي ت ــى وجــه اخلــصوص  ضــمانا يقــضي  أملاني ــعل ــانون واملما ب ــة يف  رأال يقــف الق ســة املتبع
ــات امل ــدويل    الوالي ــانون ال ــق الق ــا   ”تحــدة حــاجزا دون تطبي ــع حــاالت احتجــاز الرعاي يف مجي

األملـــانيني يف املــــستقبل أو مجيــــع الـــدعاوى اجلنائيــــة الــــيت ترفـــع يف املــــستقبل ضــــد هــــؤالء    
أن والتـر الغرانـد وكـارل       ”وقائع القضية   بالحظت احملكمة يف معرض تذكري       و .)١٧٦(“الرعايا

 مـا مـن رعايـا أملانيـا           ١٩٦٣  و ١٩٦٢ لدا يف أملانيا يف عام    الغراند و١٧٧( على التـوايل، وأ(“ .
عــن  الــدفاع”ومل تقبــل اعتراضــات الواليــات املتحــدة بــشأن مــسألة مــا إذا كــان حيــق ألملانيــا   

والتــــــرادف يف صــــــياغة احملكمــــــة بــــــني مــــــصطلحي . “)١٧٨(حقوقهــــــا باســــــم رعاياهــــــا
”ressortissant “)  أحـد رعايـا (و ”personne ayant la nationalité de“ )   الـشخص احلامـل
 ٣٦ مــن املــادة ١خلــصت احملكمــة إىل أن الفقــرة ”يتجلــى بوضــوح شــديد عنــدما ) لجنــسيةل

تنــشئ حقوقــا فرديــة ميكــن للدولــة الــيت حيمــل الــشخص احملتجــز جنــسيتها أن حتــتج ــا أمــام      
 مــن ٧ فقــرةونــصت يف ال. “)١٧٩(احملكمــة، مبوجــب املــادة األوىل مــن الربوتوكــول االختيــاري

مــن احلكــم علــى رعايــا أملــانيني بعقوبــة  مــع ذلــك بــد  إذا كــان ال”ق قرارهــا علــى أنــه منطــو
_________________ 

 .٩٣، الفقرة ٤٣، الصفحة املرجع نفسه )١٧٣(
 .٩٥، الفقرة ٤٤، الصفحة املرجع نفسه )١٧٤(
ــؤرخ    )١٧٥( ــرار امل ــر الق ــران٢٧انظ ــه / حزي ــار    C.I.J. Recueil 2001، ٢٠٠١يوني ــضية بري ــضا ق ــر أي ــدابري (؛ انظ الت

 .C.I.J. Recueil 1988، ١٩٩٨أبريل / نيسان٩، حمكمة العدل الدولية، األمر املؤرخ )التحفظية
 .١٢  و١١، الفقرتان C.I.J. Recueil 2001، ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٧ؤرخ انظر القرار امل )١٧٦(
 .١٦  و١٣املرجع نفسه، الفقرتان  )١٧٧(
 .٤٢املرجع نفسه، الفقرة  )١٧٨(
 .٧٧املرجع نفسه، الفقرة  )١٧٩(
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 دون احتــرام احلقــوق الــيت ختوهلــا هلــم اتفاقيــة فيينــا، فــإن علــى الواليــات املتحــدة أن   “شــديدة
 .)١٨٠(، حسبما ختتاره من الوسائلومراجعتهتسمح بإعادة النظر يف احلكم الصادر 

ــة   - ١٤٦ ــضية املتعلق ــواطن ويف الق ــا وم ــات  (ن ي آخــرني مكــسيكينيأبين املكــسيك ضــد الوالي
احملكمـة أن تعلـن وتقـرر بـأن         إىل   اخلتاميـة    ا املكـسيك يف اسـتنتاجا     تبل ط ،)املتحدة األمريكية 

انتــهكت التزاماــا القانونيــة الدوليــة جتــاه املكــسيك، فيمــا يتعلــق حبقهــا    ” الواليــات املتحــدة 
وعـالوة علـى ذلـك، قـدمت الطلبـات          . “)١٨١ (لية ملواطنيهـا  وممارستها حلقها يف احلماية القنـص     

 ومـن خـالل   تكبدته بـصورة مباشـرة      ”اخلاصة ا مستندة يف ذلك إىل الضرر الذي أعلنت أا           
ــا ــصطلح      .“)١٨٢(رعاياه ــني م ــابق ب ــبري التط ــا إىل حــد ك أو ”  ressortissant ”يويتأكــد هن

”national“)  يف قضية الغرانـد    الذي لوحظ  )ماحامل جنسية دولة    (، أو   ) الدولة أحد رعايا . 
ــة إىل    ــارت احملكمـ ــد أن أشـ ــزء فبعـ ــرة جـ ــضية    ٧٧الفقـ ــشأن قـ ــصادر بـ ــرار الـ ــوارد يف القـ  الـ

مسألة اجلنسية املزدوجة الـيت قـد حيملـها بعـض الرعايـا املكـسيكيني               ”، نظرت يف    )١٨٢(الغراند
 هـذا الطلـب   واعترضت الواليـات املتحـدة علـى    .“)١٨٣(الذين قدمت املكسيك طلباا بشأم

ــربة أن ــرة      ”معت ــاده أن الفق ــوم مف ــى العم ــوال عل ــدأ مقب ــاك مب ــدما يكــون     ال٣٦هن ــق عن تنطب
الشخص الـذي ألقـي عليـه القـبض أو وضـع رهـن االحتجـاز يف دولـة اإلقامـة مـن رعايـا هـذه                          

؛ (...) هذا الشخص أيضا من رعايا دولة أخرى طرف يف اتفاقيـة فيينـا               نولو كا الدولة، حىت   
ــا املتمــتعني باجلنــسية    وأشــارت امل كــسيك إىل أــا، ألغــراض هــذه القــضية، ال تنكــر أن الرعاي

احملكمـة أن   الحظـت   و. “)١٨٣(٣٦املزدوجة ال ميكن هلـم املطالبـة حبـق اإلبـالغ مبوجـب املـادة                
إىل ممارسـة احلمايـة الدبلوماسـية       ”املكسيك قدمت طلبا بامسها اخلـاص فـضال عـن أـا سـعت               

 مـن اتفاقيـة فيينـا يف حـق          ٣٦ انتـهاك للمـادة      حبـصول  تـستظهر ميكـن أن    ؛ وأـا    “جتاه رعاياهـا  
أن تثبت أنه نظرا لكون املعـين بـاألمر يعـد أيـضا             ” وعلى الواليات املتحدة     “أي من رعاياها  ”

وأهم من ذلـك أن احملكمـة    .)١٨٤( عليه٣٦ فال ميكن تطبيق املادة      “من رعايا الواليات املتحدة   
 إثبات أن األشخاص االثنني واخلمسني املتـهمني يف هـذه           بءوفت بع أشارت إىل أن املكسيك     

احملكمـة بنـسخ مـن شـهادات مـيالد هـؤالء       زودت ”حيـث   “هم من رعايا املكسيك”القضية  
الرعايــا، إضــافة إىل تــصرحيات اثــنني وأربعــني منــهم يــشهدون فيهــا أــم مل يكتــسبوا اجلنــسية    

_________________ 
 .١٢٨املرجع نفسه، الفقرة  )١٨٠(
 .٤٠فقرة ال ،C.I.J. Recueil 2004، ٢٠٠٤مارس / آذار٣١انظر القرار املؤرخ  )١٨١(
وباإلضـافة إىل الفقـرات    .استعمل املصطلح على هـذا النحـو يف فقـرات أخـرى كـثرية مـن القـرار        .املرجع نفسه )١٨٢(

 .١٠٢  و٦٩املذكورة أعاله، انظر أيضا الفقرتني 
 .٤١، الفقرة C.I.J. Recueil 2004، ٢٠٠٤مارس / آذار٣١انظر القرار املؤرخ  )١٨٣(
 .٤٢املرجع نفسه، الفقرة  )١٨٤(
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 كان يتعني تقاسـم عـبء اإلثبـات يف هـذا     ويف رأي الواليات املتحدة أنه إذا .“)١٨٥(األمريكية
أشخاصـا ممـن حيملـون اجلنـسية املكـسيكية ميكـن أن يكونـوا قـد اكتـسبوا أيـضا                ”احلالة، فألن   

تـاريخ ومكـان املـيالد، أو مكـان اإلقامـة أو             بقوة القانون اجلنسية األمريكيـة، وال سـيما حبكـم         
ت احملكمـة أن علـى املكـسيك أن    وعليـه اعتـرب   .“)١٨٦(لألبـوين أثنـاء مـيالدهم   الزواجيـة  احلالـة  

حيملون اجلنسية املكسيكية أثنـاء     كانوا  (...) األشخاص االثنني واخلمسني احملددين     ”ثبت أن   ت
 هلــذا الغــرض نــسخا مــن شــهادات  تقــدم”؛ والحظــت أن املكــسيك “إلقــاء القــبض علــيهم

 ح متامـا أنْ وواضـ . “)١٨٧(اجلنسية مل تعتـرض الواليـات املتحـدة علـى مـضموا     بيانات امليالد و 
“ ressortissant” احملكمـــة بـــني مفهـــومي   لغـــة وال يف لغـــة الطـــرفني لـــيس هنـــاك متييـــز يف   

أمل توضح الواليات املتحـدة يف نفـس         ).citoyenneté(املواطنة  أيضا مفهوم   ، بل   “national”و
 أن ماليني األجانب يقيمون يف أراضيها بـصورة قانونيـة أو غـري قانونيـة وأن التـشريع                 ”القضية  

تكفــي اللغــة وال   احملكمــة أنــه الالحظــتو .؟)١٨٨(“األمريكــي ســخي جــدا يف جمــال اجلنــسية
 كثــرة عــدد األجانــب املقــيمني يف الواليــات  وأنَّ؛االنتمــاء للداللــة علــى أن شخــصا مــا أجــنيب

يستحــسن االستفــسار دائمــا عــن جنــسية الــشخص املعــين أثنــاء  ”املتحــدة تــوحي حتديــدا بأنــه 
ظـت أنـه مل يقـدم هلـا أي عنـصر يـدل علـى أن هنـاك أيـضا فيمـا يتعلـق                         والح. )١٨٨(“احتجازه

اجلنـسية  علـى محـل     دالئـل   ”) ٢٢السيد سالـسيدو، احلالـة رقـم        (حبالة أحد األشخاص املعنيني     
 .)١٨٩(أن تــدفع الــسلطات إىل إجــراء حتريــات علــى وجــه الــسرعةت ميكــن  كانــ“املكــسيكية

 مـن  ١١  و٩  و٧  و٦كمة رأيها يف الفقـرات  أبدت احمل” الرعايا املكسيكيني”وباإلشارة إىل   
 .)١٩٠(منطوق حكمها

معىن يطـابق   “ ressortissant”وإىل جانب هذه الداللة الضيقة اليت يفيد فيها مصطلح           - ١٤٧
 هذا املصطلح أيـضا يف القـانون   يشري، )ayant la nationalité(“ ...حامل جنسية”معىن عبارة 

أحـد  ”فمـصطلح    .“عـدو ”ما عنـدما تقتـرن بـه صـفة          ، وال سـي   جـدا  مفهوم أوسـع     إىلالدويل  
ــا  أو اعتبـــاري يكـــون، حـــسب تقـــدير أحـــد  طبيعـــي شـــخص ” يـــشري إىل “األعـــداء الرعايـ

املتحاربني، تابعا من الناحية القانونيـة لدولـة عـدوة، اسـتنادا إىل معـايري ارتبـاط قـد ختتلـف مـن               

_________________ 
 .٥٥املرجع نفسه، الفقرة  )١٨٥(
 .٥٦املرجع نفسه، الفقرة  )١٨٦(
 .٥٧املرجع نفسه، الفقرة  )١٨٧(
 .٦٤املرجع نفسه، الفقرة  )١٨٨(
 .٦٦املرجع نفسه، الفقرة  )١٨٩(
 .١٥٣املرجع نفسه، الفقرة  )١٩٠(
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ــي إىل آخــر   ــانون حمل ــل“ )١٩١(ق ــار    :مث ــة أو بعب ــذه الدول ــرار  ة أدق، والء شــخص هل ــى غ عل
 بــشأن قــضية مــذكرا اجلوابيــة ليختنــشتاين يف وحــذت يف ذلــك حــذو احملكمــة، أوضــحته مــا

 والء أو اإلدراج يف روابـط شخـصية أو جتاريـة باعتبارهـا دليـلَ      اجلنـسية أو اإلقامـة أو  ”نوتبوم  
 أن  األشخاص املعنيني واسعة جدا إذ يكفـي      فئة  وكما ميكن مالحظته، فإن      .)١٩٢(قائمة سوداء 

 “)١٩٣(منـا حاجـة إىل البحـث عـن جنـسيتهم     ود”يدين أشخاص بـالوالء للدولـة العـدوة املعنيـة          
 . الدولة املذكورة“رعايا”لكي يعتربوا 

ــذ     - ١٤٨ ــار ه ــرر اخلــاص يف إط ــاول املق ــوم  اوال يتن ــا(“ressortissant” املوضــوع مفه  رعاي
نـه مفهـوم وسـط بـني حـصر          وهنـاك مـدلول ميكـن وصـفه بأ         . ذا املدلول الواسع جدا    )الدولة

 يف مفهوم اجلنسية وتوسيعه ليـشمل األشـخاص الـذين ميكـن أن تقـرر دولـة                  “رعايا”مصطلح  
وال ريـب أن الـدول تـستطيع أن     .عتـرب مـدانا  يحماربة وصـفهم برعايـا دولـة عـدوة بـسبب والء      

ملقــرر غــري أن املعــىن الــذي يقــصده ا .تقــرر باالتفــاق إعطــاء هــذا املــصطلح املعــىن الــذي تريــده 
احلــاملني للجنــسية فهــو يــشمل إىل جانــب  :اخلــاص يف هــذا التقريــر يظــل رغــم مشوليتــه دقيقــا 

)nationaux (             األشخاص اخلاضعني لسلطة دولة معينة حبكم وجود رابطة قانونيـة خاصـة، مثـل
م اجلنــسية، أو رابطــة اعــدان الجــئ أو الجــئ سياســي أو عالقــة قانونيــة ناشــئة عــن حالــة وضــع

يف مــذكرة صــادرة عــن دائــرة   علــى ســبيل املثــالقــد ورد ف .االنتــداب أو احلمايــةالتبعيــة مثــل 
:  مـا يلـي    ،١٩٣٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٢الشؤون القانونية بوزارة اخلارجية الفرنسية بتـاريخ        

بـه، باإلضـافة إىل    يقـصد ) رعايـا (“ ressortissants”عموم يف فرنسا أن مصطلح   ال يعترب على ”
البلــدان ) ressortissants(ورعايــا ) sujets(، رعايـا املــستعمرات  البلــد األمالفرنـسيني يف فرنــسا  

 الـشك؛ أمـا فيمـا    حتتمـل ال فـإن املـسألة   وبالنسبة لرعايـا املـستعمرات    (...).اخلاضعة للحماية 
أقـل تأكيـدا ولـذ اقترحـت     ألمر يتعلق باحملميني الذين يشار إليهم أحيانـا إىل جانـب الرعايـا، فـا           

مجيــــع الرعايــــا الفرنــــسيني، مبــــن فــــيهم األشــــخاص املتمتعــــون حبمايــــة  ”:يــــةالــــصياغة التال
 .)١٩٤(“فرنسا

_________________ 
، Dictionnaire de droit international public (sous la direction de Jean Salmon) Bruxelles, Bruylantانظـر  )١٩١(

 .١٠٠١، الصفحة ٢٠٠١
 Réplique du Gouvernement du ،)ليختنـشتاين ضـد غواتيمـاال   ) (١٩٥٥(حمكمة العدل الدولية، قضية نوتبـوم   )١٩٢( 

Liechtenstein, Mémoires, Plaidoiries et Documents, vol   لد األول، الصفحتان٤١١  و٤١٠ا. 
)١٩٣( Note du service juridique du Ministère français des affaires étrangères, 18 février 1937; voir Alexandre 

Kiss, Répertoire, t. VI, no 883, p. 441. 
 ,Alexandre-Charles Kiss, Répertoire de la pratique française en matière de droit internationl publicانظـر   )١٩٤(

 t. II, no 438, p. 236. 
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غري أن املعىن الدقيق الذي سيستخدم فيه هذا التعبري يف إطار هذا املوضـوع قـد حـدد                   - ١٤٩
ــة يف     ديــسمرب / كــانون األول٣٠يف احلكــم الــذي أصــدرته احملكمــة املختلطــة الفرنــسية األملاني

 : ناتاف وإخوانه ضد أملانيافاالقضية  يف ١٩٢٧

وحيث إن املدعى عليه احتج بأن املدعية ال ميكن اعتبارهـا مـن رعايـا دولـة              ”  
 (...).  فرنسامييحليفة أو شريكة ألا حتمل اجلنسية التونسية وبالتايل فهي من حم

مـن  ) هــ  (٢٩٧الـوارد يف املـادة      ) ressortissants( رعايـا    مـصطلح وحيث إن     
دولة ما، بل يـشمل أيـضا       ) nationaux(حاملي جنسية    ال يقتصر على     معاهدة فرساي 

 .“)١٩٥(مجيع األشخاص التابعني لدولة ما حبكم عالقة قانونية غري اجلنسية اخلاصة ا

علــى كــل شــخص تــابع )  الدولــةرعايــا (“ressortissant”طلق مــصطلح يوعليــه، ســ  - ١٥٠
 .لك اجلنسيةرابطة قانونية ما، مبا يف ذمبقتضى لدولة معينة 

، يف إطـار هـذا      “أجـنيب ”ويف ضوء االعتبـارات الـسابقة، ميكـن اقتـراح إطـالق تعـبري                 - ١٥١
أو الدولـة اإلقليميـة أو   املـضيفة  دولـة  الدولـة غـري   )  ressortissant (رعايـا املوضوع، على أحـد  

 . هذه الدولة )١٩٦(“أحد األشخاص من غري رعايا” على على نقيض ذلك

ــك أن   - ١٥٢ ــوم     وال شـ ــل مفهـ ــة مثـ ــساع يف الداللـ ــذا االتـ ــوم ـ ــتعمال مفهـ ــا ”اسـ  رعايـ
 قيــام أشـخاص علــى سـبيل الغــصب أو بــروح   يفـتح اــال الحتمـال  )  ressortissant(“الدولـة 

حيملون جنـسيتها وال ميتـون هلـا بـأي صـلة جديـة،               انتهازية حمضة باملطالبة بصفة رعايا دولة ال      
   منكـر أن هـذا اخلطـر قـائم ومـن الـشائع              . ا إليها فضلون ألسباب شىت أن يطردو    يرد أوال ي

ولكـن لكـل دولـة أن حتـافظ علـى       . مثل هذه احلالة علـى صـعيد املمارسـة   الوقوف علىبالفعل 
حـصول  جنسيتها ومواطنتها والروابط القانونية األخرى اليت تربط رعاياهـا ـا، وذلـك بتـأمني      

، ها هلـذه املـستندات  تـسليم  أو ة بوضـع األشـخاص  ملستندات الرمسية املتعلقعلى ا دوائرها املعنية   
مـن البـديهي أن إثبـات    و .وال سيما وثـائق احلالـة املدنيـة وبطاقـة اهلويـة الوطنيـة وجـواز الـسفر        

لدولـة الـيت ينتـسب إليهـا        وبا ، بـل  الدولـة القائمـة بـالطرد     ب غري منوط صحة هذه املستندات أمر     
 .املطرودالشخص 

_________________ 
 ,Recueil des décisions des tribunaux arbitraux mixtes institués par les Traités de paix, Recueil Sireyانظـر   )١٩٥(

Paris, 1928, t. VII, p. 653.. 
  إيضاحات تـنم بـاألحرى عـن     “غري الرعايا ”قدم فريق عامل تابع للجنة الثالثة للجمعية العامة خبصوص مفهوم            )١٩٦(

ــة مؤرخــة    ــشرين األول٢٤اإلحــراج يف وثيق ــوبر / ت ، Annuaire juridique des Nations Unies، ١٩٨٠أكت
 .٢٠٩ ، الصفحة١٩٨٠
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 الطرد -باء  
 واســع وغــري دقيــق لإلشــارة إىل جمموعــة مــن مبعــىن عمومــا “الطــرد”ة تــستعمل كلمــ - ١٥٣

ومـن مث   . دولة مـا إقليمالتدابري أو الوقائع اليت يكون هدفها أو أثرها إكراه فرد ما على مغادرة 
إقليمـي معـني، أو بـشكل أوسـع بالنـسبة إىل اإلقلـيم              موقع  فإن مفهوم الطرد يكون بالنسبة إىل       

ويتـضح معناهـا    .الطرد صـالحيات سـيادية  تقـوم بـ  س فيها الدولة الـيت  أو أية أماكن أخرى متار
الدقيق، من جهة، بتحديدها بالنسبة إىل بعض املفاهيم املشاة، ومن جهة أخرى، بعـد حتديـد                

 . يف عملية الطردةردا احلدود اإلقليمية للدولة الطعبوردقيق للدور الذي ميثله 
 

 الطرد واملفاهيم املشاة - ١ 

 عــدة مــصطلحات مــشاة تــشاركه يف عــدة نقــاط ميكــن أن  “الطــرد”يقــارب تعــبري  - ١٥٤
ية الطرد، على حنـو مـا هـو متـوخى يف إطـار املوضـوع احلـايل، يف الوقـت           ليدمج بعضها يف عم   

وهــذا هــو باخلــصوص شــأن     .الــذي تبقــى فيــه مــصطلحات أخــرى مفــاهيم متميــزة متامــاً       
الـسماح  اد إىل احلدود واإلعـادة القـسرية وعـدم          واإلبعاد واالقتي  تسليمالمصطلحات الترحيل و  

 . والنقلبالدخول
 

 الترحيل )أ( 

 لكونـه مـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً بـبعض         اً خاصـ  اً معـىن تارخييـ    “الترحيـل ” مـصطلح     حيمل - ١٥٥
 يف هـذا الـسياق، وبـشكل أعـم يف     ،واملقـصود منـه   .لحـرب العامليـة الثانيـة   لاألحداث املأسـاوية  

ــانون احلــرب، هــ   ــراد أو مجاعــات مــن الــسكان    تــشريدو ســياق ق  قــسري أو نقــل قــسري ألف
 .، إىل خارج إقلـيم حمتـل      ١٩٤٩املدنيني، وهم أشخاص حمميون مبوجب اتفاقيات جنيف لعام         

 نـورمربغ الـوارد يف اتفـاق لنـدن          النظـام األساسـي حملكمـة      مـن    ٦ املـادة    تشريويف هذا الصدد،    
أغـسطس  / آب ٨قوات احملور األوروبيـة املـؤرخ       املتعلق مبحاكمة ومعاقبة كبار جمرمي احلرب ل      

ــني ١٩٤٥ ــن ب ــيت  ، م ــال ال ــيت جيــب   ل ختــضع األفع ــة وال ــضائية للمحكم ــة الق ــستتبع  أنلوالي  ت
لغـرض األشـغال    ترحيـل الـسكان املـدنيني يف األقـاليم احملتلـة            ”إىل  املسؤولية الفردية ملرتكبيهـا،     
 .)١٩٧(“الشاقة أو ألي هدف آخر

اجلمـاعي أو الفـردي لألشـخاص احملمـيني أو         لنقل القسري   ا”يات  عملواملبدأ هو منع     - ١٥٦
، ى أي دولــة أخــرأراضــي دولــة االحــتالل أو إىل أراضــي  إىلاألراضــي احملتلــةمــن ] ترحيلــهم[

_________________ 
 .٢٨٩، الصفحة ٨٢الد ،  Nations Unies, Recueil des Traitésانظر  )١٩٧(
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يـشعر ببـالغ    ” إنـه    ١٩٩٢ونفهم أن يكون جملس األمن قال يف سنة         . )١٩٨(“ةحمتلة أو غري حمتل   
 ان والقــسرينالطــرد والترحيــل الــشامال”مــور منــها  إزاء املعلومــات الــيت تفيــد جبملــة أ“القلــق
 .)١٩٩( إقليم يوغوسالفيا السابقة، خاصة يف البوسنة واهلرسكيف “ملدنيني
ــصطلح         - ١٥٧ ــستخدم مـ ــرب، ال يـ ــانون احلـ ــياق قـ ــارخيي وسـ ــسياق التـ ــذا الـ ــارج هـ وخـ

 يف “الطـرد ” و “الترحيـل ” تعـبريي  أنويبـدو   . بشكل موحـد يف القـانون الـدويل   “الترحيل”
علــى  اآلخــر رغــم وجــود فــرق حمــلميكــن أن حيــل أحــدمها  األمريكيــة - االنكليزيــةملمارســة ا

وبالفعـل، مييـز القـانون الـدويل بـني الترحيـل، الـذي يعـين                . )٢٠٠(فـين بـني اإلجـراءين     املستوى ال 
، بينما يعين الطـرد أنـه       املرحلةجنيب مكرهاً إىل أي بلد ختتاره الدولة         إرسال األ  يف الدولة   سلطة

، الـيت جيـب أن حتـدد الوجهـة مبوافقـة املطـرود،       ةردااألجنيب من إقلـيم الدولـة الطـ    إخراج  كن  مي
 .وعلى كل حال حنو الدولة اليت يكون هذا األخري مواطناً هلا

 علــى أنــه يعــين تــدابري التطبيــق الــيت تتخــذها   “الترحيــل”واقتــرح أن يفهــم مــصطلح  - ١٥٨
االعتمــاد يف ذلــك علــى مــؤلفني ذوي ، ب)٢٠١(انــباألجالــسلطة الوطنيــة املختــصة لتنفيــذ طــرد 

 ، حـسبما رأينـا،  “ترحيـل ” و “طـرد ”سكـسونية يـستخدمون كلمـيت     - ثقافـة قانونيـة أنكلـو   
مـن احملتمـل أال يـثري ذلـك مـشكالً دالليـاً معينـاً يف              و. )٢٠٢(دون متييز لإلشارة إىل الشيء نفـسه      

_________________ 
ة، إذا اقتـضى ذلـك أمـن    لدولة االحتالل أن تقوم بـإخالء كلـي أو جزئـي ملنطقـة حمتلـة معينـ               ’’ مع ذلك    جيوز )١٩٨(

 عمليـات اإلخـالء نـزوح األشـخاص احملمـيني      علـى وال جيوز أن يترتـب   .السكان أو ألسباب عسكرية قهرية
 علـى وجيب إعادة الـسكان املنقـولني    .، ما مل يتعذر ذلك من الناحية املاديةة احملتلاألراضيإال يف إطار حدود 

 مــن اتفاقيــة ٤٩املــادة  (‘‘(...)القطــاع عدائيــة يف ذلــك الهــذا النحــو إىل مواطنــهم مبجــرد توقــف األعمــال  
 ). من االتفاقية نفسها١٤٧ و ٧٠ ني؛ انظر أيضاً املادت١٩٤٩جنيف الرابعة لعام 

 .١٩٩٢أغسطس / آب١٣املؤرخ ) ١٩٩٢ (٧٧١قرار جملس األمن  )١٩٩(
 Sohn et Buergenthal, The Movement of Persons across borders, Studies in Transnational Legalانظـر  )٢٠٠(

Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992. .  ويعـرفBlack’s Law 

Dictionary (Bryan Gardner Ed. in Chief, Thomson West, 8th ed. 2004, p. 471)  كالتـايل “ترحيـل ” كلمة  :
؛ انظـر يف نفـس الـسياق،        “خر، خاصة طرد أو نقل أجنيب من بلد مـا         إىل بلد آ  شخص  إجراء أو حالة نقل     ”

A Dictionary of Modern Legal usage, 2nd ed., O.U.P., 1995 .      ونالحـظ أيـضاً هـذا االخـتالف يف اسـتخدام
 يف التــشريعات الوطنيــة الــيت ال يــستخدم فيهــا البتــة مبفهــوم خمتلــف كــثرياً عــن مفهــوم  “الترحيــل”مــصطلح 

، الفقـرة   A/CN.4/565يا، الوثيقـة    إسـبان ر على سـبيل املثـال تـشريعات نيجرييـا ومجهوريـة كوريـا و              انظ: الطرد
 .٣٧١ اشية، احل١٨٣

)٢٠١( A/CN.4/565 ١٨٤، الفقرة. 
 “) اـرمني  الـذي ينطـوي علـى الترحيـل وتـسليم         (طـرد األجانـب     ”هكذا، مثالً، يتحـدث رومـان ريوالـد عـن            )٢٠٢(

 Judicial Control of Administrative Discretion in the Expulsion and Extradition of Aliens », 34“ انظـر (
American Journal of Comparative Law. Supp. 451 (1986)); le « Governing Rule 12 » publié dans 23 

Studies in Transnaional Legal Police 89 (1992) est intitulé « Expulsion or Deportation » وميكـن قـراءة   ؛
سـاعدت   ”:.Notes » du Minesota Law Review, 37 Min. LRev., 440 (1952-1953) on peut lire » يف يلـي  مـا 

القرارات األخرية للمحكمة العليا على بلورة الـسياسات العامـة املتنافـسة بـشكل دائـم الـيت تكمـن وراء مـسألة               
وهنـاك زيـادة يف عـدد حـاالت الترحيـل       .لطـرد واالسـتبعاد  سـلطات ا معاجلـة  القيود الدسـتورية املفروضـة علـى    

 .“وأعلن املدعي العام أنه سيستبعد أحد املقيمني ملدة طويلة من الدخول من جديد إىل البلد الذي أقام فيه بيته
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باملعاين بـسبب الـشحنة التارخييـة املـشار     ولكن مبا أن األمر يتعلق بكلمة مثقلة  .االنكليزيةاللغة 
وعلـى اخلــصوص،   .إليهـا أعـاله، فـإن اللغــات ال تتلقـاه أو تنظـر إليــه مجيعهـا بالطريقـة نفـسها        

سيكون من الصعب نوعاً ما أن تقبل بالفرنسية فكرة أن الترحيـل ميكـن أن يكـون جمـرد تـدبري         
“ الترحيـل ”خلاص يقترح أن يفهم تعـبري  لذلك فإن املقرر ا .للمرافقة أو للتنفيذ امللموس للطرد

)Deportation( اللغــة الفرنــسية، مبعنــاه يف قــانون احلــرب علــى النحــو خيــص، علــى األقــل فيمــا 
 .املشار إليه سابقاً، وأن يقتصر استخدامه على هذا السياق

 
  املطلوبنيتسليم )ب( 

وهــو آليــة  .لمؤســسة مــن مؤســسات التعــاون القــضائي بــني الــدو املطلــوبني تــسليم  - ١٥٩
دولـة ألـف، تـسمى الدولـة املوجـه إليهـا الطلـب، بتـسليم                التقوم مبوجبها، عن طواعية،     قانونية  

ــد    ــاضِ يوجـ ــة متقـ ــذه احلالـ ــا، إىل يفشـــخص، ويف هـ ــذه   ال إقليمهـ ــن هـ ــاء بطلـــب مـ ــة بـ دولـ
 القــضائية أو لتنفيــذ املالحقــةالــيت تــسمى الدولــة الطالبــة، الــيت تطلبــه ألغــراض  ، )٢٠٣(ةاألخــري
 .)٢٠٤(ةعقوب

وإمنـا هـو    . تتخـذه دولـة مـا   انفراديـا وعلى عكس الطرد، فـإن التـسليم لـيس إذاً قـراراً      - ١٦٠
وال يكمـن أساسـه القـانوين        .استجابة من الدولة املوجه إليها الطلب لطلب من الدولـة الطالبـة           

 الطـرد   بأكمله يف النظام القانوين الداخلي للدولة اليت تقوم بالتسليم كما هو احلال بالنـسبة إىل              
؛ فهــو يــستند بــشكل عــام إىل مــزيج مــن  ةرداالــذي يقــوم علــى القــانون الــداخلي للدولــة الطــ  

تسليم وأحكام الصكوك القانونية الدوليـة ذات       الالتشريعات الوطنية للدول املشاركة يف إجراء       
 مـن  ١ وتـنص املـادة   .الطابع الثنائي أو املتعدد األطراف، وتقوم اآللية على مبـدأ املعاملـة باملثـل       

 يف هـذا    ١٩٥٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٣املعاهدة األوروبية املتعلقة بتسليم ارمني املؤرخـة        
تلتـزم، وفقـاً للقواعـد ومتاشـياً مـع الـشروط الـيت حتـددها                ”السياق على أن األطـراف املتعاقـدة        

عقوبــة املــواد التاليــة، بتبــادل تــسليم املتــهمني بارتكــاب جرميــة أو املبحــوث عنــهم بغيــة تنفيــذ   
 .“تدابري أمنية من جانب السلطات القضائية للطرف الطالب أو

_________________ 
عندما يكـون هـذا التعـاون يـستند إىل إجـراء الطلـب واملوافقـة، الـذي تنظمـه          ” :كتب السيد براونلي ما يلي )٢٠٣(

 Ian Brownlie, Principles :“ للمجرمني املبادئ العامة، يسمى شكل املساعدة القضائية الدولية تسليماًبعض

of Public International Law, 8th ed., Oxford University Press, p. 318. 
 ..e. a., Jennings and Watts (éd.), Oppenheim’s International Law, volume I-Peace, 9th ed., 1996, parانظـر   )٢٠٤(

 فئـة فرعيـة مـن الطـرد تنطبـق عليهـا قواعـد خاصـة،          ارمنيا أننا ميكن أن نعترب تسليم  خيرى السيد غا  . 415
فإنـه يعتـرب بـشكل عـام إجـراًء متميـزاً وهـو               املطلـوبني  هو ذاتـه بأنـه نظـراً خلـصوصية نظـام تـسليم               يقرولكنه  

 G. Gaja, « Expulsion of Aliens : Some Old and New Issues:بوصفه كذلك يبقى خارج جمال دراسة الطرد

in International Law », Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, vol. 3, 1999, p. 

283 à 314, (notamment p. 291). 
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ت تسليم ذا طبيعة تعاهديـة، إن مل نقـل عرفيـة، كمـا كانـ              اليكون االلتزام ب  ال  وعندما   - ١٦١
تـسليم  الذلك بريو على سـبيل املثـال يف قـضية هايـا دي ال تـوري، يعـود قـرار القيـام ب                      تطالب ب 

ــا الطلـــب عدمـــه إىل الـــسلطة الـــسيادية   أو ــا   .للدولـــة املوجـــه إليهـ ولكـــن ذلـــك يكـــون دائمـ
 مــن تلقــاء شخصلطلــب مــن الدولــة املقدمــة للطلــب؛ فالدولــة ال ميكــن أن تــسلم الــ  اســتجابة
 .ذا الطلـب، خاصـة عنـدما يتعلـق األمـر مبواطنيهـا            هلـ  االسـتجابة لكنها ميكن أن ترفض      .نفسها

ذي أصـدرته حمكمـة العـدل الدوليـة يف          الـ وويف إعالن مرفق باألمر الذي يـشري بتـدابري حتفظيـة            
 يف قضية لوكريب، أعرب أربعة من أعضاء احملكمـة عـن آرائهـم علـى     ١٩٩٢أبريل  /نيسان ١٤

 :النحو التايل

حنن نرى أنه، قبل أي تدخل من جانب جملس األمن يف هذه القـضية، كانـت             - ١” 
ة احلـق يف أن تطلبـا مـن ليبيـا     وكان للواليات املتحدة واململكـة املتحـد   .احلالة القانونية واضحة

تسليم املواطنني الليبـيني اللـذين تتـهمهما الـسلطات األمريكيـة والربيطانيـة باملـسامهة يف حتطـيم                   
وكان بإمكاما أن تقومـا هلـذا الغـرض بـأي إجـراء       .الطائرة اليت اختفت خالل حادثة لوكريب

رفض هـذا التـسليم والتـذكري هلـذا     وكان لليبيا من جانبها احلق يف  .يتماشى مع القانون الدويل
 .الغرض بأن قانوا الداخلي، كما هو حال قانون العديد من البلدان، مينع تسليم مواطنيها

 فعـالً أن تـسليم املتـهمني قـرار سـيادي تتخـذه         العموميويعترب القانون الدويل     - ٢ 
 .“)٢٠٥(هأبداً باملضي يف تنفيذهي غري ملزمة الدولة املوجه إليها الطلب، اليت 

 
 اإلبعاد )ج( 

 .اإلبعاد مصطلح عام يشمل خمتلف أشكال أو إجراءات طرد أجنيب ما من بلـد معـني            - ١٦٢
وال يتعلــق األمــر بــدقيق العبــارة مبــصطلح قــانوين رغــم أنــه جــارٍ يف املؤلفــات القانونيــة باللغــة     

 هـو  “بعـاد اإل”ومن مث يفهـم أن املقـصود مـن مـصطلح            . )٢٠٦(الفرنسية املتعلقة بطرد األجانب   
 .)٢٠٧(“االقتياد إىل احلدود” وما يسميه القانون الفرنسي “الطرد”يف نفس الوقت 

_________________ 
ادث لـوكريب اجلـوي     فيما يتصل حبـ    ١٩٧١حمكمة العدل الدولية، مسألة تفسري وتنفيذ اتفاقية مونتريال لعام           )٢٠٥(

، ١٩٩٢أبريـل  / نيـسان ١٤، تـدابري حتفظيـة، األمـر املـؤرخ     )اجلماهريية العربيـة الليبيـة ضـد اململكـة املتحـدة         (
C.I.J. Recueil 1992 ٢٤، الصفحة. 

 Rudolph d’Haëm, La reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, Pressesانظـر مـثالً    )٢٠٦(

universitaires de France, Paris, PUF (Que-sais-je ?), 1997 .    فهو يتحدث بوجه خاص عـن توافـق آراء قـائم
أن يبعـد مـن اإلقلـيم الفرنـسي األجانـب الـذين دخلـوه               ” بشأن إجـراء حمـدد جييـز         ١٩٨١يف فرنسا منذ عام     

 “نـوع مـن اإلبعـاد     ” علـى أـا      قتياد إىل احلـدود   اال، وعن   )٣الصفحة   (“أقاموا فيه يف ظروف غري قانونية      أو
، )نفـس املرجـع    (“اإلبعـاد الفعلـي لألجـنيب غـري الـشرعي         ”، وعـن    )٤الـصفحة   (الذي ينتج أثراً مؤقتـاً فقـط        

 Cathérine Teitgen-Colly et؛ انظـر أيـضاً   )٥الـصفحة   (“األجانـب اجلاريـة عمليـة طـردهم    ”وكـذلك عـن   
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غري أننا، خال هذا التمييز الذي يقوم أساساً على القواعد اإلجرائية املنطبقة على هـذا                - ١٦٣
إىل نظـام  (...) مهمـا كـان الـسبب، يـستند إبعـاد األجانـب        ’’:التدبري أو ذاك، نالحظ ما يلي   

 .)٢٠٨(“دوين فريد من نوعه، هو قانون الطرقان

لــذلك ســيتعني االكتفــاء بــاالقتراح الــذي قدمــه املقــرر اخلــاص يف التقريــر التمهيــدي     - ١٦٤
 مبعــىن “الطــرد”مــصطلح  ومفــاده اســتخدام )٢٠٩(والــذي وافقــت عليهــا جلنــة القــانون الــدويل 

 .“اإلبعاد” كلمة شامل مثل
 

 االقتياد إىل احلدود )د( 

قــانون الفرنــسي، حيــث يكــرس هــذا التعــبري التــشريع املتــصل بــدخول األجانــب  يف ال - ١٦٥
 علـى إبعـاد   “الطـرد ”فيطبـق مـصطلح    .وإقامتهم، هناك متييـز بـني الطـرد واالقتيـاد إىل احلـدود     

 اإلقلـيم الفرنـسي   يف حـضوره األجنيب، سواء أكان وضعه قانونياً أم غري قـانوين، الـذي يـشكل             
 علـى تـدابري إبعـاد       “االقتيـاد إىل احلـدود    ”، وتطبـق عبـارة      )٢١٠(لعـام خطراً شديداً على النظام ا    

 وعلـى غـرار   . )٢١١(ب بـشرطة األجانـ    ة املتعلقـ  ات مـن منظـور التـشريع      غـري القـانونيني   األجانب  
 مع كون االخـتالف     بقرارالطرد مبعىن التشريع الفرنسي الضيق، يصدر أمر االقتياد إىل احلدود           

 . تـصدر عـن مفـوض اجلمهوريـة ولـيس عـن وزيـر الداخليـة             الوحيد هو أن هذه احلالة األخـرية      

_________________ 
François Julien-Laferrière, « Chronique de législation : « Etrangers » , l’actualité juridique droit 

administratif ». (AJDA), 20 novembre 1998, p. 927 à 929; Danièle Lochak, « L’entrée et le séjour des 

étrangers en France : une législation sous influence », (ADJA)., 20 octobre 1969, p. 595. 
)٢٠٧( D’Haëm, La reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, Paris, PUF (Que Sais-je?), 

1997, p. 3.  عـن تـدبري اإلبعـاد اآلخـر     ” خيتلـف  “تدبري إبعاد خـاص ”مبثابة  “االقتياد إىل احلدود” يعتربوهو
 .“الذي هو الطرد

 .٥املرجع نفسه ، الصفحة  )٢٠٨(
 .١٣، الفقرة A/CN.4/554انظر  )٢٠٩(
 املتعلـق بـشروط دخـول    ١٩٤٥نـوفمرب  / تـشرين الثـاين   ٢املـؤرخ    ٤٥-٢٦٥٨  من األمر رقم   ٢٣انظر املادة    )٢١٠(

 .األجانب إىل فرنسا واإلقامة فيها
 Mohamed. Ladhari, « La : علـى اخلـصوص إىل  انظـر لى النظـام القـانوين هلـذا املفهـوم يف فرنـسا،      لالطالع ع )٢١١(

reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière », Les Petites Affiches, 1990, n° 96, p. 13 à 

27. ; « La reconduite à la frontière des demandeurs d’asile », Conclusions sur le Conseil d’Etat, 

Assemblée, 13 décembre 1991, 1) M. Nkodia (Alfondo), 2) Préfet de l’Hérault c. M. Dakoury, R.F.D.A., 

8 (1) janv.-févr. 1992, p. 91; Florence Benoît Rohmer, « Reconduite à la frontière : Développements 

récents », R.D.P, 1994-1, p. 429 ; D’Haëm, La reconduite à la frontière des étrangers en situation 

irrégulière, Paris, PUF, (Que Sais-je?), p. 3. 
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، املفوضـية اإلجـراء أمـام   من  إىل احلدود املقتادوخالفاً للطرد بدقيق العبارة، ال يستفيد األجنيب   
 .)٢١٢(ه املتعلق بالقرارولكنه ميكن أن يعود إىل فرنسا بينما يتعني على املطرود أن ينتظر إلغاء 

ــي  - ١٦٦ ــز ل  ٨٠-٩ س ــذا الوضــوح مــا دام أنــه يف إطــار القــانون رقــم   غــري أن هــذا التميي
عتــرب وســيلة ي، مــثالً، كانــت االقتيــاد إىل احلــدود )٢١٣(١٩٨٠ينــاير / كــانون الثــاين١٠املــؤرخ 
 اقتيـاد ميكـن  ”نص فعـالً علـى أنـه    تـ  مـن هـذا القـانون     ٦لطـرد؛ فاملـادة     ل لإلنفاذ اجلـربي  بسيطة  

 األجـنيب مـن   “إبعاد” يف هذه احلالة أو تلك بتدابري        يتعلق األمر و.“األجنيب املطرود إىل احلدود   
 . فهـو مـسألة إجـراءات وآثـار قانونيـة تـرتبط ـذا التـدبري أو ذاك        ،اإلقليم، أما فيما عدا ذلـك 

، عدم املقابلة بـني الطـرد واالقتيـاد إىل          قيد البحث لذلك، يتعني، على األقل ألغراض املوضوع       
 .خري جزءاً من تدابري الطرد مبعناه األوسعاحلدود، وإمنا اعتبار هذا اإلجراء األ

 
  اإلعادة القسرية )هـ( 

 إىل صــد مهــاجرين غــري ريشللوهلــة األوىل، قــد نظــن أن مــصطلح اإلعــادة القــسرية يــ - ١٦٧
قانونيني حديثي العهد من إقليم دولة ما بينما ينطبق الطرد باألحرى علـى األشـخاص املقـيمني           

الالجــئ وعنــد االقتــضاء علــى األشــخاص  مركــز لجــوء أو بــصورة قانونيــة وعلــى ملتمــسي ال 
هـذا إذا   .املقـيمني بـصورة غـري قانونيـة منـذ وقـت طويـل علـى إقلـيم الدولـة الـيت تقـوم بـالطرد             

ذين هـم يف وضـع غـري         أن اإلعادة القسرية تنطبق على مجيع األجانب الـ         بلك بساطة نتصور   مل
ومـن شـأن تفكـري مـن هـذا       .ني بـشكل قـانوين  نوين، بينما يتعلق الطرد جبميع األجانب املقيمقا

النوع أن يذهب إىل غاية استخالص حجج من مذكرة مفوض األمم املتحدة الـسامي لـشؤون       
احتــرام مبــدأ عــدم اإلعــادة  ” الــيت تــنص علــى أن ١٩٨٤أغــسطس / آب٩الالجــئني املؤرخــة 

أنـه قـد   فـيمكن أن يفهـم مـن ذلـك      .)٢١٤(“ الالجـئ مركـز القسرية على ارتباط وثيق بتحديـد  
  الالجــئ، وعــدم منحــه مركــز فــض يطبــق إجــراء اإلعــادة القــسرية علــى شــخص يكــون قــد ر

اإلعـادة  [أو حظـر الطـرد   ” ٣٣ـا  وبعنونـة ماد  .اإلعادة القـسرية إن كـان األمـر عكـس ذلـك     
غـري   ؛ بوضـوح بـني املـصطلحني      ١٩٥١ لعام   متيز االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني     ،“]القسرية

_________________ 
)٢١٢( N. Guimezanes, « La loi du 9 septembre 1986 sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en 

France », La Semaine juridique (Doctrine) 1987, 3270. 
 Journal Officiel de la République française, 11 janvier 1980, p. 71; Dominique Turpin, « Laانظـر   )٢١٣(

réforme de l’ordonnance du 2 novembre 1945 sur la condition des étrangers par la loi du 10 janvier 

1980 », Revue critique de droit international privé, 1980, p. 41; J.-Y. Vincent, « Le nouveau régime de 

l’entrée et du séjour des étrangers en France », Revue de droit administratif, 1980, p. 363. 
، مــن املفــوض الــسامي، الوثيقــة ١٩٨٤أغــسطس / آب٩انظــر املــذكرة املتعلقــة باحلمايــة الدوليــة املقدمــة يف  )٢١٤(

A/AC/96/643 ١٧، الفقرة. 
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ال يـسمح بتحديـد   “ الالجـئ ”دة واملـادة األوىل املكرسـة لتعريـف مـصطلح     حمتوى هذه املـا أن  
 .)٢١٥(الفرق بني هذين التعبريين

ــضاً بــني الطــرد،    - ١٦٨ ــز أي ــة حــسن النظــام االجتمــاعي، ال ينبغــي    كومت التميي ــدبري حلماي ت
بـني   أجنيب ما يف اإلقليم خطراً شديداً على النظام العام، و          حضوراللجوء إليه إال عندما يشكل      

إن منـع طـرد أجـنيب مـا ـرد كونـه              ”:اإلعادة القسرية اليت هي تدبري إبعاد أجـنيب غـري قـانوين           
واآلن، مثلمـا كـان    .ينتهك قواعـد اإلقامـة ال يعـين أنـه يف مـأمن مـن إجـراء يبعـده عـن اإلقلـيم          

 األمـر  تعـديل ويف تعليـق علـى   . )٢١٦(“، حتل اإلعادة القسرية حمل الطـرد    ١٩٨٠احلال قبل عام    
، ١٩٨٠ينــاير / كــانون الثــاين١٠ قــانون مبقتــضى ١٩٤٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢لــصادر يف ا

مل يعد هنـاك إعـادة قـسرية لألجانـب غـري القـانونيني وإمنـا أصـبح                  ” :كتب مؤلف آخر ما يلي    
 .)٢١٧(“دهناك طر

١٦٩ - ـــومهمـــا كـــان األمـــر، فـــإن الفقـــه ال يع علـــى هـــذه النقطـــة وال يـــزال الوضـــوح جم
 كـانون   ٩وهكـذا، مـثالً، كُتـب أن القـانون الفرنـسي املـؤرخ               .طلـوب يداً عن امل  املصطلحي بع 

ــاين ــاير /الث ــسا مبوجــب        ١٩٨٠ين ــات فرن ــص التزام ــة، قل ــري القانوني ــع اهلجــرة غ ــق مبن ، واملتعل
إقلـيم تكـون فيـه      إىل   لإلعـادة القـسرية أو الطـرد         منعإىل جمرد   ”االتفاقيات الدولية ذات الصلة     

ويـــضيف الكاتـــب أن حالـــة املرشـــحني . )٢١٨(“ص املعنـــيني مهـــددةحيـــاة أو حريـــة األشـــخا
، وأنـه   )٢١٨(“ال متنع البتـة مـن اختـاذ قـرار بـالطرد           ” و   ا الالجئ هشة نسبي   مركزللحصول على   

 واقـف الالجـئ تقابـل بـالرفض، بعـد اسـتئناف           نظرا لكون معظم طلبات احلصول علـى مركـز          
 ثالثـة أعـوام وقلـصت إىل    مـدا هلـة طويلـة   أمام جلنة االستئناف، فإنه يصبح من العـسري بعـد م   

 الذين خيتفـي الكـثري منـهم        “تنفيذ اإلعادة القسرية يف حق املعنيني     ” ١٩٨٥عام واحد يف سنة     

_________________ 
يب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                    انظر أيضاً اتفاقية مناهضة التعـذ      )٢١٥(

، وإعالن األمـم  )٣املادة  (٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، الد Nations Unies, Recueil des Traités، ١٩٨٤لعام 
، )١قـرة  ، الف٣، املـادة  )٢٢ -د  (٢٣١٢قرار اجلمعيـة العامـة    (١٩٦٧املتحدة بشأن اللجوء اإلقليمي لعام  

، ١٩٦٩واتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة املنظمــة للجوانــب اخلاصــة مبــشاكل الالجــئني يف أفريقيــا، لعــام    
، ١٧٩٥٥، الـرقم  ١١٤٤، الـد  Nations Unies, Recueil des Traitésوميثـاق سـان خوسـيه، كوسـتاريكا،     

 ).٨، الفقرة ٢٢املادة  (١٢٣الصفحة 
)٢١٦( J.-Y. Vincent, « La réforme de l’expulsion des étrangers par la loi du 29 octobre 1981 », La Semaine 

juridique (Doctrine), 1982, 3054. 
)٢١٧( Dominique Turpin, « La réforme de l’ordonnance du 2 novembre 1945 sur la condition des étrangers 

par la loi du 10 janvier 1980 », Revue critique du droit international privé., 1980, p. 42. 
)٢١٨( Dominique Turpin, « Les nouvelles conditions de l’expulsion des réfugiés », Revue française du droit 

administratif., 2 (2) mars-avril. 1986, p. 140. 
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لـدى  أطرافـا يف قـضية معروفـة         الذين كانوا    ركزاملرشحني هلذا امل  خبصوص  و .)٢١٩(عن األنظار 
 الـذين مل تنفـذ يف حقهـم اإلعـادة         املعنـيني،   األشـخاص   ” أن   أورد الكاتـب  حمكمة بو اإلداريـة،     

 حظـوا مبعاملـة أفـضل مـن عـدد كـبري             ن قـد   أو االقتياد إىل احلدود، سيكونو     “بالقوة”القسرية  
 .)٢٢٠(“)(...من ملتمسي اللجوء 

االقتيـاد إىل  ” و “الطـرد ”وكما نرى، ليس هناك يف الواقع متييز مصطلحي بني تعبري         - ١٧٠
طلحات الثالثـة تـستعمل حبيـث ميكـن أن حيـل أحـدها              ؛ فاملـص  “اإلعـادة القـسرية   ” و   “احلدود

 يف إطار املوضـوع الـذي   “الطرد”لذلك ستستخدم كلمة  .حمل اآلخر، دون دقة داللية حمددة
حنن بصدده كمصطلح عام يعين كل احلاالت اليت حتيل إليها كل هـذه التعـابري وتعـابري أخـرى                   

 دون أن يكـون اجلـرد       ،)٢٢٢(“يب أجـن  صـد ” أو   )٢٢١(“طرد أجنيب حنو بلد ما    ”كثرية، من قبل    
 .شامالً مع ذلك

_________________ 
 .١٤١، الصفحة املرجع نفسه )٢١٩(
 ميكن أن يتعرض خلطـر االضـطهاد   يسمح له بالدخول إىل أن شخصاً يعاد قسراً ألنه مل   ولنشر. املرجع نفسه  )٢٢٠(

ميكـن أن يـستفيد مـن     الالجئ، من املفترض أنه ال ركزإذ مبا أنه ال يتمتع بعد مب فما العمل؟ .يف بلده األصلي
ذات هــو الــذي ويبــدو أن هــذا التفــسري بالــ   الالجــئني؟اخلــصة بوضــعمــن االتفاقيــة ) ١ (٣٣أحكــام املــادة 

 ٢١حكــم (استرشــدت بــه احملكمــة العليــا يف الواليــات املتحــدة يف قــضية ســايل ضــد جملــس املراكــز اهلايتيــة   
ا الـذي يـستند   خ للسيد غاخالف؛ وانظر مع ذلك الرأي امل)ILM (1993) at 1052 ff 3، ١٩٩٣يونيه /حزيران

حكومــة الواليــات ”سان، الــيت تــرى أن نقــده بوجــه خــاص إىل تقريــر للجنــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــ
 الالجـئني ألن هـذا      اخلاصـة بوضـع    مـن االتفاقيـة      “٣٣املتحدة خرقت التزاماا التعاهدية فيمـا يتعلـق باملـادة           

 Gaja, “Expulsion of Aliens: Some Old and New Issues in(“ أي حــدود جغرافيــة”احلكــم لــيس لــه 

International Law” Cursos Euromediterraneos de Bancajo de Derecho International, vol. 3, 1999, p. 

ولكـن إذا   . عنـدما ينظـر إليـه مـن زاويـة محايـة حقـوق اإلنـسان        خاطئـاً وال شك أن هذا التفسري ليس  .)291
اعتربنا اإلعادة القسرية نتيجة لعدم السماح بالدخول، وعلماً بأن عـدم الـسماح بالـدخول يتعلـق باألجانـب                   

مل يدخلوا بعد إقليم الدولة اليت تقوم بالطرد، وبتعبري آخر الذين مل يعربوا بعد احلدود كما هـي معرفـة      الذين  
ألغراض املوضوع الذي حنن بصدده، عندئـذ ال ميكننـا أن نفـرض علـى الدولـة الـيت تـرفض الـسماح ألجـنيب              

أن عــدم علــى ال أن نتفــق بالــدخول نفــس االلتزامــات الــيت تقــع علــى عاتقهــا يف حالــة الطــرد؛ وال يــسعنا إ   
وهذا على األقل هو االستنتاج الـذي توصـل إليـه املقـرر اخلـاص بـالنظر        .السماح بالدخول خيتلف عن الطرد

 . الدقيق لكل من هذين املفهومنياملضمونإىل 
 (C.E., Ass. 13 déc. 1991 (2 espèces) 1)مصطلح جنده مثالً يف استنتاجات مفـوض احلكومـة رومـي أبراهـام      )٢٢١(

M. Nkodia (Alfonso), 2) Préfet de l’Hérault c. Dakoury, R.F.D.A., 8(1), janv.-févr. 1992, p. 93) إىل 
 .v. aussi D’Haëm, supra note 221, p. 111 ; (ibid., p. 90) “ االقتياد إىل احلدود”جانب عبارة 

 Constitutionnal Restrains of the » :ى سـبيل املثـال  ، انظـر علـ  االنكليزيـة اللغـة  القـانوين ب تعبري شائع يف الفقه  )٢٢٢(

Expulsion and Exclusion of Aliens », Minnesota Law Review, 37 Min. L. Rev. 440 (1952-1953)  ،  وانظـر
بـاء  /، السلـسلة ألـف    ١٩٣٢فربايـر   / شـباط  ٤أيضاً الـرأي االستـشاري حملكمـة العـدل الدوليـة الـدائم املـؤرخ                

 .٤٤ الرقم
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 عدم السماح بالدخول )و( 

. )٢٢٣(إىل إقليمهــاأي أجـنيب  للدولـة ذات الـسيادة دائمـاً احلريـة يف أن تـرفض دخـول        - ١٧١
طـردهم  و ديباجة القواعـد الدوليـة املتعلقـة بالـسماح بـدخول األجانـب       تنصيف هذا السياق،  و

حق كل دولـة يف أن      ”أن  على   ١٨٩٢سبتمرب  / أيلول ٩يل يف   اليت اعتمدها معهد القانون الدو    
تـــسمح أو ال تـــسمح بـــدخول األجانـــب إىل إقليمهـــا، أو أال تـــسمح هلـــم بالـــدخول إليـــه         

 .)٢٢٤(“نتيجة منطقية الستقالهلاهو بشروط، أو أن تطردهم  إال

 ويكون هذا احلق السيادي للدولة يف االعتراض علـى أن يـدخل إقليمهـا أجانـب غـري                  - ١٧٢
الــشروط الــيت تقتــضيها التــشريعات املتعلقــة بالــدخول واإلقامــة يــستوفون مرغــوب فــيهم أو ال 

 )٢٢٥(ني الالجــئمركــزصــحيحاً حــىت بالنــسبة إىل األجانــب الــذين قــدموا طلبــاً للحــصول علــى  
ويعـد   . اإلقلـيم للـدخول إىل ولكنهم ال يزالون يف املنطقة الدولية ويف أماكن احتجاز املرشحني 

 احلدود أو الـدخول يف اإلقلـيم مهمـاً للتمييـز بـني عـدم الـسماح بالـدخول والطـرد          معيار عبور 
املقرر اخلاص، ال ميكن لألجـنيب الـذي عـرب حـواجز مراقبـة اهلجـرة                يف رأي   مبعناه الواسع، ألنه    

لـدخول  لخارج املنـاطق اخلاصـة باحتجـاز املرشـحني           “ضيفةامل”دولة  ال إقليم   يفوالذي يوجد   
 .د وليس لعدم السماح بالدخولإال للطرخيضع أن 

 قــرار صــريح مــن ســلطات البلــد  لــىوميكــن أن ينطــوي رفــض الــسماح بالــدخول ع  - ١٧٣
 التأشـرية الـذي يعـد شـرطاً     حبـاجز سماح بالـدخول، أو أن ميـر   الـ دم إليها طلـب  اليت قُاملختصة  

ات وعلـى العمـوم، متلـك الـسلط     . معظـم الـدول  أقـاليم ضرورياً ولكن غري كـاف للـدخول إىل   
ميكـن  و. )٢٢٦(لرفض التأشرية أو منحها ألجنيب يطلبها     التقديرية  الدبلوماسية والقنصلية السلطة    

_________________ 
 Charles de Boeck “L’expulsion et les difficultés intrnationales qu’en soulève la pratique”, Recueilانظـر   )٢٢٣(

des cours à l’Académie de la Haye”, vol. 18, 1927-III, p. 456وانظر أيـضاً   ؛N. Guimezanes, « La loi du 9 

septembre 1986 sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France », La Semaine juridique, 

n° 3, 3270. 
)٢٢٤( Annuaire de l’Institut de droit international  لـدوتـنص عـالوة علـى ذلـك علـى      . ٢١٨، الـصفحة  ١٢ ، ا

ال مـع احتـرام     بالنظر مع ذلك إىل أن اإلنسانية والعدالة تلزمان الـدول علـى أال متـارس هـذا احلـق إ                    ”:يلي ما
حقوق وحرية األجانب الذي يريدون الدخول إىل إقليمها أو الذين يوجدون فيها، وذلـك بالقـدر املتماشـي                  

 .“مع أمنها اخلاص
)٢٢٥( Dominique Turpin, “La réforme de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la condition des étrangers par 

la loi du 10 janvier 1980”, Revue critique de droit international privé, 1980, p.141. 
 Florence Chaltiel, « Le juge administratif, juge de l’immigration », Revue duانظـر علـى سـبيل املثـال،      )٢٢٦(

droit public et de la science politique en France et à l’étranger., n° 1-200, p. 168; Danieèle Lochak, 

“L’entrée et le séjour des étrangers en France: un législation sous influence”, L’actualité juridique droit 
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أي دومنـا   ،  )٢٢٧(ةأن ينفذ قرار رفض الدخول املتخذ يف حق األجنيب تلقائيـاً مـن جانـب اإلدار               
 .وحنن هنا خارج نطـاق الطـرد حـىت مبفهومـه الواسـع      .حاجة إىل اللجوء إىل قرار من القاضي

 مث لن يـدخل عـدم الـسماح بالـدخول يف نطـاق تعريـف الطـرد ألغـراض املوضـوع الـذي             ومن
 .حنن بصدده

 
 ، والتقدمي )أو التحويل(النقل  )ز( 

، مثله مثـل الطـرد، بأنـه التنقيـل القـسري لألشـخاص مـن               )أو التحويل ( يوصف النقل    - ١٧٤
ألمـر عـن اإلبعـاد الـذي        وهو خيتلـف يف حقيقـة ا      . دولة ما إىل اخلارج، أي إىل خارج حدودها       

يعــد قــرارا ســياديا تتخــذه الدولــة الطــاردة بنــاء علــى إجــراءات قانونيــة داخليــة، وعــن تــسليم     
املطلوبني الذي هو كمـا رأينـا مؤسـسة قائمـة بـذاا جتمـع بـني قواعـد القـانون احمللـي ومعـايري                          

 الفنيــة بأنــه وضــع والواقــع أن النقــل يعــرف مــن الناحيــة. القــانون الــدويل التعاهــدي أو العــريف
لدولة أجنبية أو والية قضائية دولية، بناء علـى طلبـها،            شخص ما حتت تصرف الوالية الوطنية     

ويـستند هـذا اإلجـراء، مـن حيـث         . للمثول أمامها أو اإلدالء بشهادته أو املساعدة يف حتقيقات        
ويف . ول األطـراف فيهـا    املبدأ، إىل اتفاقية دولية حتدد االلتزام بالنقل الواقع على عاتق كافة الـد            

ــة الــيت اعتمــدا       ــادل املــساعدة يف املــسائل اجلنائي ــة لتب ــسياق، تــنص املعاهــدة النموذجي هــذا ال
ــة يف عــام   ــة العام ــة     ١٩٩٠اجلمعي ــة الطالب  علــى أن ينقــل الــشخص رهــن االحتجــاز إىل الدول

لــة جييــز هلــا شــريطة موافقتــه وموافقــة الدولــة املطالَبــة علــى ذلــك وطاملــا كــان قــانون تلــك الدو
 .)٢٢٨(ذلك

ــسنوات األخــرية بفــضل إرســاء واليــات      - ١٧٥  وقــد تطــورت ممارســة النقــل علــى مــدى ال
ومبوجــب الــصكوك القانونيــة الدوليــة ذات الــصلة ــذه  . قــضائية جنائيــة علــى الــصعيد الــدويل

ــة حملاك     ــة الدولي ــة األشــخاص إىل احملكمــة اجلنائي ــة، تحــول الدول مــة الواليــات القــضائية اجلنائي
األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبـت يف إقلـيم               

، أو إىل احملكمـة الدوليــة حملاكمـة األشـخاص املــسؤولني    ١٩٩١يوغوسـالفيا الـسابقة منــذ عـام    
 عمــال اإلبــادة اجلماعيــة وغــري ذلــك مــن االنتــهاكات اجلــسيمة للقــانون اإلنــساين الــدويل عــن أ
املـسؤولني عـن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا       يف إقليم رواندا واملواطنني الروانـديني   تكبةاملر

_________________ 
administratife, 20 octobre 1969, p. 592 ; v. en France l’arrêt rendu dans ce sens par le Conseil d’Etat en 

1986 (C.E., 28 février 1986, Ngako Jeuga, Rec., p. 49, obs. B. Pacteau, Dalloz, 1986). 
 Conseil constitutionnel français, Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, para. 5, note Brunoانظـر   )٢٢٧(

Genevois, Revue française de droit administratif. 9(5) sept.-oct. 1993, p. 888. 
 .١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٤٥/١١٧ من قرار اجلمعية العامة ١٣املادة  من ١الفقرة  )٢٢٨(
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 ٣١ ينـاير و /كـانون الثـاين   ١ يف أراضـي الـدول اـاورة بـني      املرتكبـة االنتـهاكات املماثلـة  مـن  
ة وتـنص القواعـد اإلجرائيـ   . )٢٢٩(، أو إىل احملكمة اجلنائية الدوليـة ١٩٩٤ديسمرب  /كانون األول 

 علــى أنــه جيــوز )٢٣٠(وقواعــد اإلثبــات اخلاصــة باحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة 
.  إليهـا  )٢٣١() مكـررا  ٩٠املـادة   (أو شاهد   )  مكررا ٤٠املادة  (للمحكمة طلب حتويل مشتبه به      

 عنـد   (Remise) “التقـدمي ”أما النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، فيـستخدم فيـه لفـظ             
ــام احملكمــة     اإلشــ ــل أم ــة بنقــل شــخص كــي ميث ــام دول واجلــدير باملالحظــة أن  . )٢٣٢(ارة إىل قي

مصطلح نقل متهم ليمثـل أمـام احملكمـة اسـتخدم يف مـشروع للنظـام األساسـي حملكمـة جنائيـة                      
 ليــصف مجيــع احلــاالت الــيت يوضــع فيهــا ١٩٩٤دوليــة اعتمدتــه جلنــة القــانون الــدويل يف عــام 

 .)٢٣٣( كي تتم حماكمتهاملتهم حتت تصرف احملكمة

نقـال  ”وشـهدنا بالفعـل     .  وقد لوحظت بعض حـاالت إسـاءة اسـتعمال ممارسـة النقـل             - ١٧٦
 ألشخاص قُـبض علـيهم يف بلـد أجـنيب مث اقتيـدوا إىل الواليـات املتحـدة                   “خارج نطاق القضاء  

وتفاقمـت حـاالت إسـاءة االسـتعمال بفعـل مكافحـة            . )٢٣٤(ملواجهة م جنائيـة منـسوبة إلـيهم       
 وهــو أحــد “النقــل االســتثنائي”رهــاب الــدويل حيــث اختــذت شــكل مــا أُطلــق عليــه اســم   اإل

والواقـع أن حمـاكم الواليـات املتحـدة         .  وإن اختلف عنـه    “النقل خارج نطاق القضاء   ”أشكال  
 “التقليديــة”بيــد أن املــشتبه ــم، يف احلــاالت . جتــنح يف احلــالتني إىل إغفــال ظــروف التوقيــف

 إن جاز لنا استخدام هذا التعبري، تطبـق علـيهم منـذ وصـوهلم إىل        -ء  للنقل خارج نطاق القضا   
الواليات املتحدة اإلجراءات العادية املتعلقة بالقـضايا اجلنائيـة بينمـا تنعـدم القواعـد يف حـاالت                  

_________________ 
ــة            )٢٢٩( ــة يوغوســالفيا االحتادي ــسابق جلمهوري ــرئيس ال ــود لل ــل األس ــل صــربيا واجلب ــال حتوي ــبيل املث ــى س ــذكر عل لن

حتويــل الكــامريون االشــتراكية، ســلوبودان ميلوســيفيتش، إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة؛ و  
للعقيد باغاسورا إىل احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا؛ وحتويل مجهورية الكونغو الدميقراطيـة ألحـد أمـراء احلـرب                 

 للـرئيس   ٢٠٠٦؛ وحتويل نيجرييا يف عام      ٢٠٠٦الكونغوليني مبنطقة إيتوري إىل احملكمة اجلنائية الدولية يف عام          
 .تايلور، إىل احملكمة اخلاصة لسرياليون الكائن مقرها بالهايالسابق جلمهورية ليبرييا، تشارلز 

 احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عـن االنتـهاكات اجلـسيمة للقـانون اإلنـساين     انظر األمم املتحدة،  )٢٣٠(

 .IT/32/Rev.37، الوثيقة ١٩٩١الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 
)٢٣١( حول الشاهد املوضوع رهن االحتجاز مبوجب أمر من احملكمة الدوليـة شـريطة عودتـه بعـد انقـضاء املـدة الـيت                ي

أما املشتبه به، فإنه ال جيوز بـأي حـال مـن األحـوال احتجـازه ملـدة              )].  مكررا، ألف  ٩٠املادة  [حتددها احملكمة   
يعـاد إىل سـلطات الدولـة الـيت احتجـز يف       يوما، وهي املـدة الـيت يطلـق بعـد انقـضائها سـراحه أو         ٩٠تزيد على   

 )]. جيم٤٠املادة [بادئ األمر يف أراضيها وذلك يف حالة عدم إقرار الئحة لالام وتوقيع أمر بالتوقيف ضده 
 .١٩٩٨يوليه / متوز١٧ من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املعتمد يف ٥٩املادة  )٢٣٢(
 .٥٤، الد الثاين، اجلزء الثاين، الصفحة ١٩٩٤، ون الدويلحولية جلنة القانانظر  )٢٣٣(
من األمثلة علـى ذلـك حالـة الـرئيس الـسابق لدولـة بنمـا، مانويـل نورييغـا، الـذي اختطـف مـن بلـده ونقـل إىل                         )٢٣٤(

 .الواليات املتحدة ملواجهة مة االجتار باملخدرات على وجه التحديد
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فالــشخص املقبــوض عليـه املــشتبه عمومــا يف  :  ويغيـب القــانون غيابــا تامـا  “النقـل االســتثنائي ”
ويف هذا الصدد، طالبـت     . )٢٣٥(يف اخلفاء وال يتمتع بأي حق من احلقوق       كونه إرهابيا يحتجز    

احملكمة العليا للواليات املتحدة يف اآلونة األخرية بالعودة إىل الشرعية فيمـا يتعلـق بقـضية عـدد             
 .)٢٣٦(من احملتجزين يف غوانتانامو

ــة أو ح     - ١٧٧ ــشرعية الدولي ــذه لل ــل يف تنفي ــة املطــاف، ســواء امتث ــل يف اي ــها،   والنق ــد عن ي
يندرج يف إطار الطرد يف سياق موضوعنا هذا وذلك ألن النقل، مـن ناحيـة، يـستند أساسـه                    ال

بالكامل إىل النظام القانوين الدويل وذلك خالفا للطرد؛ وهو، مـن ناحيـة أخـرى، ينطبـق علـى                
ني رعايا الدولة اليت تنفذه مثلهم يف ذلك مثل األجانب املقيمني يف أراضي تلـك الدولـة، يف حـ          

ــة بطــرد       ــام الدول أن الطــرد ال ينطبــق إال علــى األجانــب حيــث أن املبــدأ الراســخ هــو عــدم قي
 . رعاياها

 
 اإلقليم واحلدود والطرد - ٢ 

 يعــين الطــرد التنقيــل القــسري لــشخص إىل خــارج احلــدود املعروفــة ملكــان مــا صــوب - ١٧٨
قيـل الـشخص قـسرا إىل    والطرد، إذا نظر إليه مـن منظـور الـدول، ينطـوي علـى تن             . مكان آخر 

وجيـدر إذن حتديـد مـا نعنيـه يف          . خارج احلدود اإلقليمية للدولـة الطـاردة صـوب دولـة املقـصد            
 . إطار هذا املوضوع بكل من اإلقليم وحدود الدولة

 

_________________ 
، انظـر املقـال     “النقـل االسـتثنائي   ” و   “النقـل خـارج نطـاق القـضاء       ”حـاليت   لالطالع على هذا االختالف بني       )٢٣٥(

 املنـشور جبريـدة نيويـورك تـاميز     ”Quand L'Amérique sous-traite la torture“الـذي كتبـه بـوب هربـرت بعنـوان      
رس مـا / آذار١٩ إىل ١٣ للفتـرة مـن   ٢٣٠٥ يف العـدد  Jeune Afrique l'Intelligentوالـذي أعيـد نـشره يف جملـة     

؛ واالستنتاجات األولية يف التقريـر املعـد بنـاء علـى طلـب االحتـاد األورويب بـشأن تواطـؤ                     ٢٨، الصفحة   ٢٠٠٥
بعض البلدان األوروبية يف هذا النوع من النقل الذي تقوم به الواليات املتحـدة عـرب أوروبـا منـذ احلـرب الثانيـة          

ا املنطــق هــو نفــسه الــذي دفــع ســلطات وجيــدر مالحظــة أن هـذ . ٢٠٠٣لقـوى التحــالف ضــد العــراق يف عــام  
 عامـا، إىل    ٣٤الواليات املتحدة إىل تسليم ماهر عرعر، وهو مواطن كندي مـن أصـل سـوري يبلـغ مـن العمـر                      

  .٢٠٠٢سبتمرب /كنيدي بنيويورك يف أيلول. السلطات السورية عقب القبض عليه مبطار جون ف
 بعـدم دسـتورية احملـاكم العـسكرية         ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ٢٩قضى قرار للمحكمة العليا للواليات املتحـدة يف          )٢٣٦(

. بوش بالعمل مع الكونغرس على إجياد حل بـديل . املنشأة حملاكمة سجناء غوانتانامو وأوصى الرئيس جورج و       
، أبرز السيد غوردون انغالند، نائب وزيـر الـدفاع، أن احملكمـة العليـا               ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٧ويف مذكرة مؤرخة    

 “تنطبـق علـى الـرتاع مـع حركـة القاعـدة           ” ١٩٤٩ الواردة يف اتفاقيات جنيف األربـع لعـام          ٣دة  قررت أن املا  
 ).٤، الصفحة ٢٠٠٦يوليه / متوز١٣، Le Mondeانظر جريدة (ومن مث على احملتجزين يف غوانتانامو 
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 اإلقليم )أ( 

مساحة من األراضي، وامتداداا العمودية الـيت       ” يوصف إقليم الدولة بأنه مكون من        - ١٧٩
رض، من ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى اـال اجلـوي الـذي يظلـل املـساحة الواقعـة                   هي باطن األ  

وهـــذا الوصـــف لإلقلـــيم جيمـــع كمـــا نـــرى بـــني مفهـــوم اإلقلـــيم مبعنـــاه الـــضيق . “)٢٣٧(حتتـــه
(Territoire)     املشتق من كلمة “Terre”) ـال اجلـوي            )أرضـشار إىل اـال حـني يومفهوم ا ، .

، فــإن هــذا التــصور ال يفــي مــع ذلــك بكافــة  “ستفاضــةباال”ورغــم أن هــذا التعريــف وصــف 
فهذا املفهوم يشمل كذلك بعـض اـاالت البحريـة          . ااالت اليت ينطوي عليها مفهوم اإلقليم     

) مبـا يف ذلـك مـصاب األـار واخللجـان الـصغرية      (اليت ختضع لسيادة الدولة مثل املياه الداخليـة      
 .)٢٣٨(لعلويوالبحر اإلقليمي إضافة إىل اال اجلوي ا

 واإلقليم مبفهومه الواسع املتوافق مع كافة أوجه السيادة اإلقليمية، وهو املفهوم الـذي              - ١٨٠
الذي متـارس فيـه الدولـة كافـة     ”يتواءم مع موضوعنا هذا وفقا ملا يراه املقرر اخلاص، هو اال       

ــسيادة   ــصالحيات الناشــئة عــن ال ــيس للدو   “)٢٣٩(ال ــيت ل ــع اســتثناء اــاالت ال ــا  ؛ أي م ــة فيه ل
حقوق سيادية أو والية وظيفية وهـي علـى سـبيل املثـال اجلـرف القـاري واملنـاطق املتامخـة،                      إال

 . ومناطق صيد األمساك، واملناطق االقتصادية اخلالصة

 والقــانون الــدويل ال يــشترط أن يكــون إقلــيم الدولــة كتلــة واحــدة وال حــىت أن تقــع    - ١٨١
فقـد عرفـت    . نطقة جغرافية واحدة جماورة جلزئه الرئيسي     خمتلف مكوناته الربية أو اجلزرية يف م      

تارخييا ظاهرة اجليوب، واملمرات العابرة لألقـاليم؛ كمـا أن قـوى متعـددة، سـواء كانـت قـوى              
استعمارية قدمية أم ال، متتلك اليـوم أراض ملحقـة ـا، جزريـة أو قاريـة، تنتـشر يف مجيـع أحنـاء                  

 .العامل

شـك فيـه     م الدولة غري ضروري قانونا لقيامها، فإنـه ممـا ال           وإذا كان رسم حدود إقلي     - ١٨٢
 وذلك وفقا ملا قـضت بـه حمكمـة العـدل الدوليـة يف قـضية       “حتديد إقليم هو رسم حدوده    ”أن  

 .)٢٤٠()اجلماهريية العربية الليبية ضد تشاد(الرتاع اإلقليمي 

_________________ 
 .٣٧ و ٣٦، الصفحتان Charles Rousseau, Droit international, Tome II, Les sujets, Paris, Sirey, 1974انظر  )٢٣٧(
 Activités militaries et، ١٩٨٦يونيـه  / حزيـران ٢٧انظر يف هذه النقطـة حكـم حمكمـة العـدل الدوليـة املـؤرخ        )٢٣٨(

paramilitaires au Nicargua et contre celui-ci (fond) ، C.I.J. Recueil 1986 ،١١١ صفحةال. 
)٢٣٩( Patrick Dailler et Allain Pellet, Droit International public (Nguyen Qoc Dihn), 7e éd., Paris, Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 2002, P.44, Par.270. 
 .٢٠، الصفحة C.I.J. Recueil 1994، ١٩٩٤فرباير / شباط٣انظر احلكم املؤرخ  )٢٤٠(
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 احلدود )ب( 

داء وانتـهاء إقليمـي دولـتني       خـط حيـدد ابتـ     ” عرفت احلدود على حنو عملي جدا بأـا          - ١٨٣
بيد أن احلدود ال تفصل بني دولـتني متجـاورتني فحـسب؛ بـل أـا تفـصل                   . “)٢٤١(متجاورتني

ويف هذا التقريـر،    . الدولة أيضا عن كافة الدول األخرى سواء كانت جماورة هلا أو بعيدة عنها            
حـدود سـيادة    ال تقتصر احلدود على كوا خطوطـا ماديـة تفـصل بـني كتـل إقليميـة، بـل هـي                      

وكما ذكرت هيئـة التحكـيم املكلفـة بقـضية احلـدود            .  وهلا طابع دويل   )٢٤٢(الدول وصالحياا 
احلـدود الدوليـة هـي اخلـط املؤلـف مـن النقـاط              ”، فـإن    ) بيساو ضـد الـسنغال     ‐غينيا  (البحرية  

ــه قواعــد النظــام القــانوين            ــصوى للمجــال الــذي تــسري في ــة الــيت تعــني األطــراف الق املتعاقب
 . سواء أكانت حدودا برية أم حدودا حبرية“)٢٤٣(للدولة

 والنظام القانوين للحدود يستمد من قواعد القانون الدويل ومن معايري القـانون احمللـي               - ١٨٤
يف كل دولة، املتعلقـة بالـدخول إىل اإلقلـيم واخلـروج منـه، غـري أن هـذا النظـام القـانوين ميكـن              

. ل املشاركة يف كتلة قانونية اتفق علـى إنـشائها         أيضا حتديده عن طريق اتفاق مشترك بني الدو       
ــدول األعــضاء يف االحتــاد األورويب األطــراف يف االتفــاق املتعلــق       ــإن ال ــال، ف وعلــى ســبيل املث

 واتفاقيـة   ١٩٨٥يونيـه   / حزيـران  ١٤املؤرخ  ) اتفاق شنغن (باإللغاء التدرجيي للمراقبة احلدودية     
إلغاء املراقبة بـشكل تـدرجيي علـى حـدودها          ، قررت   ١٩٩٠يونيه  / حزيران ١٩تنفيذه املؤرخة   

؛ على أال يعترب هذا اإللغاء واألحكام املتعلقة به وفقا ملا ذكر الـس الدسـتوري             )٢٤٤(املشتركة
مبثابة إلغاء للحدود أو تعـديل هلـا حيـد مـن وجهـة النظـر القانونيـة مـن الـصالحيات                      ”الفرنسي  

 .“)٢٤٥(اإلقليمية للدولة

_________________ 
)٢٤١( Jules Basdevant, Dictionnaire de la terminologie du droit international,Paris, Sirey, 1960. 
خـط يعـني حـدود الواليـة اإلقليميـة لدولـة أو ألي       ”: التعريـف التـايل   احلـدود  Black's Law Dictionaryيعـرف   )٢٤٢(

 .“كيان آخر ذي مركز دويل
، ١٩٩٠ عـام  يف Revue générale de droit international public نـشر يف  ١٩٨٩يوليـه  / متـوز ٣١حكـم مـؤرخ    )٢٤٣(

 بـشأن قـضية   ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٣ من قرار التحكيم املؤرخ      ٥٩؛ انظر أيضا الفقرة     ٢٥٣الصفحة  
 بشأن  ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٢ من حكم حمكمة العدل الدولية املؤرخ        ١٢٤إقليم الغونا ديل ديسيريتو؛ والفقرة      

وعنوانه على اإلنترنت  يف موقع احملكمة  ى احلكم ميكن االطالع عل  () بنن ضد النيجر  (قضية الرتاع على احلدود     
<www.icj-cij.org>.( 

 Patrick Dailler et Alain Pellet, Droit international public (Nguyen Quoc Dihn) 7e éd., Paris, Librairieانظـر   )٢٤٤(

générale de droit et de jurisprudence, 2002, P.417, Par.298. 
 .DC 294-91توري، القرار رقم الس الدس )٢٤٥(



A/CN.4/573  
 

06-43809 77 
 

 املـسألة، قـد يتـبني أن املـزج بـني مفهـوم احلـدود كخـط ومفهـوم                  وعند النظر بتأن يف    - ١٨٥
، هـو أنـسب، بعـد    )٢٤٦(، وهو أمر تعرض فعال لالنتقـاد يف بعـض األحيـان          “احلدود كمنطقة ”

تنقيحه وتكييفه، يف سياق موضوعنا هذا ملفهوم احلدود مـن حيـث الـسماح للرعايـا األجانـب                  
 أن احلـدود، بوصـفها فاصـال إقليميـا تريـد            والواقـع . بالدخول أو عدم السماح هلـم أو طـردهم        

الدولــة الطــاردة إبعــاد األجــنيب إىل خارجــه، تعــد مبثابــة منطقــة متعــددة الوظــائف تتــألف مــن     
وهـي تـشري يف هـذا الـسياق إىل          . جمموعة من ااالت احملددة بعناية وهلا مراكـز قانونيـة خمتلفـة           
 املـشروعة تعـرف علـى أـا عبـور           أماكن الـدخول واخلـروج الرمسيـة؛ فـإذا كانـت اهلجـرة غـري              

األجـــنيب ســـرا للحـــدود يف كافـــة األمـــاكن املمكنـــة، فـــإن الطـــرد مـــن جانبـــه ال يـــتم عمومـــا 
باستخدام السبل الرمسية للخروج من اإلقليم والدخول إليه أي املـوانئ واملطـارات والنقـاط               إال

طـا للمراقبـة؛ وتوجـد يف       وتشمل هذه األماكن الرمسيـة للـدخول واخلـروج نقا         . احلدودية الربية 
املطارات الدولية وبعض املوانئ مناطق خاصة الحتجاز األجانب غـري املـسموح هلـم بالـدخول            

واألجـنيب  . أو اجلاري طردهم، أو مناطق دوليـة يعتـرب فيهـا أن األجـنيب ال يـزال خـارج اإلقلـيم             
حـدود بريـة يف     املطرود احملتجـز يف أمـاكن تقـع يف منطقـة خاصـة مـن مطـار أو مينـاء أو نقطـة                        

انتظــار صــعوده علــى مــنت طــائرة أو ســفينة أو مركبــة يعــد مطــرودا بالفعــل مــن وجهــة النظــر    
 .القانونية، مع العلم بأن شرط احترام كرامته وحقوقه األساسية كإنسان أمر منفصل متاما

 ويف هذا التقرير، يتعذر تناول احلدود بوصفها خطوطا ليس إال، بل هي منطقـة تعـني             - ١٨٦
فهـي إذن منطقـة ختـوم؛ وعبـور     . مها مبوجب نظـم الدولـة حـسب اـاالت الـيت توجـد ـا              ختو

الشخص املطـرود اخلـط احلـدودي لـيس إال خطـوة، وإن كانـت بـال شـك خطـوة حامسـة مـن                         
وبناء على ذلك، ميكن القول ألغراض هذا املوضوع إن حـدود الدولـة             . خطوات عملية الطرد  

ا الدول األخـرى مركـز األجـنيب املقـيم وتنتـهي بـاخلروج          هي منطقة ختوم يسقط فيها عن رعاي      
 .منها اإلجراءات الوطنية لعملية الطرد

 
 أركان الطرد - ٣ 

فهل ميكن أن يكون كذلك نتيجـة لـسلوك هـذه           .  الطرد عمل تقوم به الدولة الطاردة      - ١٨٧
 .الدولة؟ ومعلوم أن للطرد يف كافة األحوال طابعا قسريا

_________________ 
ــرار التحكــيم املــؤرخ   )٢٤٦( ــاين١٦ انظــر ق ــو،  ١٩٥٧نــوفمرب / تــشرين الث ــرارات   بــشأن قــضية حبــرية الن ــر ق تقري

قـرار التحكـيم املـؤرخ      : ؛ والرأي املعارض للمزج بني هذين املفهـومني       ٣٠٧ الد الثاين، الصفحة     ،التحكيم
 .، الد السابع عشرتقرير قرارات التحكيمان دي كوتش،  بشأن قضية منطقة ر١٩٦٨فرباير / شباط١٩
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 عمل أم سلوك )أ( 

 تأخذ عملية الطرد يف القانون الداخلي ألغلب الـدول شـكل عمـل انفـرادي تقـوم بـه            - ١٨٨
. )٢٤٧(الدولة، مبعىن أنه عمـل إداري انفـرادي طاملـا كـان قـرارا يـصدر عـن الـسلطات اإلداريـة                     

وهو عمل رمسي ميكن الطعن فيـه أمـام الـسلطات القـضائية بالدولـة الطـاردة، حيـث أن الطـرد                
 .ات قد يكون كل منها حمل نزاععملية تتألف من إجراء

 وبناء عليـه، هـل ينطـوي الطـرد يف مجيـع احلـاالت علـى تـدبري رمسـي؟ يبـدو أن علينـا               – ١٨٩
كما الحظ السيد غاخا أن نأخذ يف االعتبار أيضا أن الطرد يقـع حـىت يف غيـاب عمـل قـانوين                      

لة؛ ويبـدو مـن     رمسي وذلك عندما ختلق الدولة ظروفا جتعل حياة الـشخص املعـين فيهـا مـستحي               
اجلانب العملي عـدم وجـود اخـتالف كـبري بـني التـدبري الرمسـي املتخـذ للطـرد وسـلوك الدولـة                        

يبـدو  ”: الرامي إىل إبعاد شخص من إقليمهـا، فعلـى الـشخص املعـين يف كلتـا احلـالتني الرحيـل        
 .)٢٤٨(“من املعقول تضمني احلالتني يف مفهوم الطرد

ة استمدها مـن قـرارين اختـذما حمكمـة املطالبـات             ويدفع الكاتب يف هذا الصدد حبج      - ١٩٠
، أقـرت   شـركة املنتجـات التقنيـة الدوليـة ضـد إيـران           ففـي قـضية     . بني إيران والواليات املتحـدة    

 :احملكمة ما يلي

 الطـــرد لعمـــلجيـــوز مـــن حيـــث املبـــدأ أن تتـــوافر العناصـــر املكونـــة  [...] ”  
يف حــاالت  ) “ قــسرا التنقيــل قــسرا، أو  التنقيــل أو حتــت ديــد  ‘طوعــا ’ التنقيــل”(

استثنائية حىت وإن غادر األجنيب البلد دون إجبـاره بـشكل مباشـر وفـوري علـى ذلـك           
ويبدو أن هـذه احلـاالت يفتـرض فيهـا مـسبقا وعلـى أقـل تقـدير                  . أو أمره رمسيا بذلك   

أن الظروف اليت مر ا األجنيب يف بلد اإلقامة كانـت مـن الـسوء حبيـث ال ميكـن                    ) ١(
ــا اعت ــار حقيقــي،   منطقي ــع خبي ــه يتمت ــار أن ــة إىل  ) ٢(ب وأن األحــداث أو األفعــال املؤدي

رحيله وراءها نية مبيتة لطرده وأن هذه األفعال تنسب، عالوة على ذلـك، إىل الدولـة                
 .)٢٤٩(“وفقا ملبادئ مسؤولية الدولة

_________________ 
 اليت ال تـزال حمكمـة العـدل         )مجهورية غينيا ضد مجهورية الكونغو الدميقراطية     (أمحدو ساديو ديالو     يف قضية    )٢٤٧(

 .الدولية تنظر فيها، صدر قرار الطرد عن رئيس الوزراء آنذاك
)٢٤٨( “Expulsion of Aliens: Some Old and New Issues in International Law”. Cursos Euromediterráneos 

Bancaja de Derecho Internacional” لدوخاصـة مـا كتبـه    ٣١٤ إىل ٢٨٣، الصفحات من ١٩٩٩، ٣، ا ،
 .٢٩٠غاخا، الصفحة . غ

، Iran-United States Claims Tribunal Reports (1985-II) 10 9، ١٩٨٥أغـسطس  / آب١٩احلكـم املـؤرخ    )٢٤٩(
 .١٨الصفحة 



A/CN.4/573  
 

06-43809 79 
 

، الحظـت احملكمـة أن آيـة اهللا اخلمـيين كـان قـد دعـا إثـر         رانكن ضد إيران   ويف قضية    - ١٩١
 إىل رحيـل مجيـع األجانـب، ومـن مث طبقـت حكومتـه               ١٩٧٩فرباير  /ودته إىل إيران يف شباط    ع

 :سياسة أجربت العديد من األجانب على مغادرة إيران، وتضيف احملكمة ما يلي

بيد أنه ال يتبع ذلك تلقائيا أن كافة رعايـا الواليـات املتحـدة الـذين غـادروا                 ”  
ومـن الـضروري    . طـردوا بـشكل غـري مـشروع       عقب تنفيذ هذه الـسياسة      [...] إيران  

حتري الظروف اليت أحاطت بكل حالة وحتديد األعمال العامـة واحملـددة املـستند إليهـا                
ــى         ــك الوقــت عل ــا يف ذل ــة تأثريه ــى كيفي ــن أجــل التعــرف عل ــالرباهني م ــة ب واملدعوم
الشخص الذي يدعي اآلن أنه تعرض للطرد وما دفعته إليـه مـن أمـور، وحتديـد مـا إذا                   

 .)٢٥٠(“نت هذه األعمال تنسب إىل إيرانكا

 وبناء على ذلك، فإنه عند عدم إتيان الدولة أي عمل رمسي للطرد، يلزم التثبت، عـن                 - ١٩٢
طريق فحص وقائع مغادرة الشخص املعين الدولـة املـضيفة أو الظـروف الـيت أحاطـت مبغادرتـه               

وسـيكون  . )٢٥١(دولـة املـذكورة   إياها، مما إذا كان السلوك الذي أدى إىل املغادرة ينسب إىل ال           
ــى          ــة ويكــره األجــنيب عل ــه الدول ــذا، عمــال أو ســلوكا تأتي ــار موضــوعنا ه الطــرد إذن، يف إط

 .إقليمها مغادرة
 

 اإلكراه )ب( 

فــالطرد .  مــا كــان الطــرد قــط عمــال أو فعــال يطلبــه الــشخص املطــرود أو يوافــق عليــه- ١٩٣
لـشخص املـستهدف علـى مغـادرة إقلـيم      تـدبري رمسـي أو حالـة جتتمـع فيهـا قـوى قـاهرة تكـره ا        

وعنصر اإلكراه هذا عنصر هام حيث أنه مييز بني طرد األجـنيب وبـني خروجـه           . الدولة الطاردة 
وهذا العنصر هـو حتديـدا مـا جيـذب انتبـاه أو اهتمـام ال الدولـة                  . الطبيعي أو العادي من اإلقليم    

حلالــة الناشــئة عــن ذلــك؛ الـيت تــستقبل املطــرود فحــسب، بــل دول أخــرى أيــضا فيمــا يتــصل با 
. أن ممارسة الدولة حلقهـا هـذا غـري القابـل للتـصرف ـدد محايـة حقـوق اإلنـسان األساسـية                    إذ

_________________ 
 Iran-United States Claims Tribunal Reports (1987-V) ١٩٨٧،17نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٣ احلكم املـؤرخ   )٢٥٠(

-Short v. Iran Case, 16 Iran يوليـه،  / متـوز ١٤؛ انظـر أيـضا احلكـم املـؤرخ     ١٤٨ و ١٤٧، الـصفحتان  135

United States Claims Tribunal Reports (1987-III) 76 وتوضـح صـراحة آليـة نـسب     . ٨٦ و ٨٥، الصفحتان
 Articles sur la Responsabilite de l’État pour fait internationalement“ مـن  ٨املـسؤولية إىل الـدول يف املـادة    

illicite“ )               ـا          ) مواد بشأن مسؤولية الـدول عـن األفعـال غـري املـشروعة دوليـا الـيت أحاطـت اجلمعيـة العامـة
 ١٠الوثائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسادسة واخلمـسون، امللحـق رقـم         ؛ انظر ٢٠٠١ عام  علما يف 

(A/56/10) ٧٦، الفقرة. 
 G Gaja, “Expulsion of Aliens: Some Old and New Issues in International Law”. Cursos انظــر  )٢٥١(

Euromediterrráneos Bancaja de Derecho Internacional، لد٢٩٠، الصفحة ١٩٩٩، ٣ ا. 
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وحىت قبل حدوث أعمال العنف اليت ترتكبها بعض عناصـر قـوات األمـن عنـد تنفيـذ عمليـات             
نيـة، وهـو    الطرد، فإن التدبري الرمسي الذي يقضي بالطرد هو أمر قضائي أي وسـيلة إكـراه قانو               

يف ذلك مثله مثل السلوك الذي جيرب األجنيب على الرحيل حالة إكـراه فعلـي أو مـادي يتعـرض              
 .الشخص هلا

ــهما املوضــوع ومهــا      - ١٩٤ ــألف من ــذين يت ــا ســرب غــور املفهــومني الل ــد حاولن “ الطــرد” وق
 ويــتعني اآلن الــربط بينــهما لتبيــان مغزامهــا ومــن جهــة أخــرى، إليــضاح املعــىن . “األجــنيب” و

النــهائي لــبعض املفــاهيم الرئيــسية الــيت تــسمح باملــضي قــدما خبطــى أكثــر ثباتــا يف تنــاول هــذا    
 :وبالنظر إىل ما ذكر آنفا، ميكن اقتراح إدراج املادة التالية املكرسة للتعاريف. املوضوع

 التعاريف: ٢املادة 

 :ألغراض مشاريع املواد هذه 

وك الذي تكره به الدولة الطاردة أحد رعايـا         يقصد بعبارة طرد األجنيب العمل أو السل       ‐ ١
 .دولة أخرى على مغادرة إقليمها

 :يقصد مبا يلي ‐ ٢

 األجنيب هو أحد رعايا دولة غري الدولة اإلقليمية أو الدولة الطاردة؛ )أ( 

الطــرد هــو عمــل أو ســلوك تكــره بــه الدولــة الطــاردة األجــنيب علــى مغــادرة      )ب( 
 إقليمها؛

ة ختوم إقليم الدولـة الطـاردة الـيت يفقـد األجـنيب فيهـا مركـز                 احلدود هي منطق   )ج( 
 املقيم وينتهي بعبوره إياها اإلجراء الوطين للطرد؛

ــك         )د(  ــا يف ذل ــة، مب ــة قانوني ــم األشــخاص اخلاضــعون حبكــم أي رابط ــا ه الرعاي
 دولة ما؛] لالختصاص الشخصي لـ] [لوالية[اجلنسية، 

يــه الدولــة كامــل اختــصاصاا الناشــئة عــن  اإلقلــيم هــو اــال الــذي متــارس ف  )هـ( 
 .سيادا

 


