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 شكر وتقدير
كمال هذه إو التقدير الى كل من ساعدني على الكلمات و أصدق المشاعر أتوجه بالشكر  جملبأ         

من معرفة في  به روناثعلى ما أ  الدراسة ، و الشكر موصول أيضًا الى أساتذة القانون العام في الدراسات العليا 
و ال أنسى بالشكر أستاذي ) األستاذ المساعد أسامة  ،راسة الماجستيرالسنة التحضيرية من د عام مدةانون الالق

طروحته إنشغاله في تأليف إصبري محمد( الذي أشرف على هذه الرسالة و تعهدها بالعناية و المتابعة رغم 
جامعة القادسية و  في وظفي مكتبة كلية القانون متنان الى مإلاتقدم بالشكر و كما أ   للدكتوراه في القانون الدولي

ر ، كما أخص جمع المصاد عندبل على المساعدة التي أبدوها كربالء و با ةجامعكلية القانون في  نظرائهم في 
بالشكر و التقدير األساتذة األجالء الذين قوموا هذه الرسالة لغويًا و علميًا ، و أفر التقدير و أسمى آيات الشكر 

كمال نواقصها و تصويبها.إلة أعضاء لجنة المناقشة الذين أقدم لهم هذه الرسالة للساد
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 ملخص الرسالة
غرض حماية أمنها الوطني من التهديدات قليمها لإولة الحق في أن تطرد األجانب من لكل د      

ود في على كل ما موج التي يمثلها االجانب على أمنها، و يمارس الطرد وفقًا لحقها في السيادة
و لجنة القانون  بين الفقه الدولي شياء و أشخاص ، و قد أثار مفهوم الطرد خالفاً قليمها من أإ

تي يترتب عليها وفة في القانون الدولي الو هو يختلف عن بعض النظم المعر  ،القانون الدولي
قليم الدولة مثل تسليم المطلوبين ، كما يختلف عن بعض النظم التي ال تؤدي إلمغادرة األجانب 

حتجاز المطبق على األجانب، و في القانون إلجانب القليم الدولة كالببض و االى مغادرة األ
جانب بقرارات متطابقة دون النظر ن األالدولي يعتبر الطرد الجماعي المطبق على مجموعة م

ًا محظورًا ، كما و يحظر القانون أمر  لكل واحد من األجانب الخاضعين للطرد الشخصيةظروف لل
تفاقيات الدولية إلالدولة الطاردة ، كما يظهر من اال يتم بقرار رسمي من  الدولي الطرد المقنع الذي

يتخلف فيه أحد أركان  بصورة غير قانونية و الذي يتمن الطرد الذي إالتي تطرقت لطرد األجانب 
  اإلتفاقيةالقرارات االدارية يعد محظورًا في القانون الدولي و الداخلي معًا ، و يستفاد من مشروع 

 ن  إالمحكمة األوربية لحقوق االنسان جتهاد إو من  2014قة بطرد األجانب لعام الدولية المتعل
جراءات لتسليم المطلوبين يعد طردًا محظورًا  في نظر القانون إي  الطرد الذي يتم للتحايل على أ

  الدولي.

العام و القانون الدولي لحقوق االنسان و يتأثر النظام الداخلي لطرد األجانب بالقانون الدولي      
بشكل خاص ، و يتضح هذا التأثير من خالل تغيير نظام طرد األجانب مع التطورات التي مرت 

السيادة فحينما كانت السيادة التقليدية هي السائدة في القانون الدولي العام لم يكن  بها نظرية
لألجانب الخاضعين للطرد أدنى حقوق و غاية ما كان لديهم هو مجرد منح من الدول التي 

صبح لألجانب ظل نظرية السيادة الحديثة حينما أيتواجدون فيها و لكن األمر تغيير في 
نه حق إ، و بصدد تكييف حق الطرد يالحظ  وقًا يحميها القانون الدوليالخاضعين للطرد حق

وفقًا لمبررات  طرد األجانب و قد يتمتطبق ضد األجانب ،  سيادي لحفظ أمن الدولة و ليس عقوبةً 
ساس قانونية يقبلها القانون الدولي و قد يتم وفقًا لمبررات سياسية ال يقرها القانون الدولي أو على أ

السلطة المسؤولة عن طرد األجانب سواء كانت الهيئة التنفيذية  ن  إالمبررات، و يالحظ  كافة هذه
دنى من الحقوق لألجانب الخاضعين للطرد و هو ما يعرف ر أباحترام قدأو القضائية انها ملزمة 
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ختلف الفقه الدولي بصدد بيان مضمونها و الحماية إالحد األدنى لحقوق األجانب التي بقاعدة 
ولية المقررة لها و لكن هذه الحقوق يمكن ألي دولة أن تتخذ اجراًء ضد الدولة التي تنتهكها الد

على األجانب، كما ال يجوز للدولة المضيفة لألجانب أن تمس بهذه الحقوق مهما كانت الظروف 
رد طأما الهيئة التشريعية التي تشرع قواعد ال و حتى في ظل الظروف االستثنائية كحالة الطوارئ.

مع  القانون الدولي أيضًا يقييدها بواجب مالءمة تشريعات الطردفي الدولة المضيفة لألجانب فان 
اللجوء لعام   إتفاقيةالقانون الدولي لحقوق االنسان بما فيه من معاهدات دولية تتعلق بالطرد ك

النسان . و يالحظ ان لألجانب الخاضعين للطرد حقوقًا منها عامة تتمثل بكافة حقوق ا1951
كحق الملكية و منها خاصة تتعلق باالجانب الخاضعين للطرد مثل واجب تبيلغ ألجنبي بقرار 

دارية و القضائية الداخلية،  و إلأمام الهيئات االطرد و منحه فرصة االعتراض القضائي ضده 
ها تحظى جميع هذه الحقوق بحماية القانون الدولي العام و تتمثل هذه الحماية بعدة جوانب من

الحماية الدبلوماسيية المتعلقة بترتيب المسؤولية الدولية ضد الدولة الطاردة ، و الحماية القضائية 
التي توفرها محكمة العدل الدولية التي يبرز دورها في قضية طرد المواطن الغيني من جمهورية 

كذلك  ، 2012و  2010و  2007الكونغو الديمقراطية و أصدرت فيها أحكامًا عدة في األعوام 
تمتد الحماية القضائية الى ما تقوم به المحاكم االقليمية لحقوق االنسان كالمحكمة االوربية لحقوق 

تفاقيات الدولية لحقوق االنسان إللحقوق االنسان و المنبثقة عن ا االنسان ، و توفر اللجان الدولية
ان اللجنة الدولية لمناهضة ضعين للطرد و من أمثلة هذه اللجاحماية ملحوظة لحقوق األجانب الخ

 التعذيب و لجنة حماية حقوق العمال الهاجرين و أفراد اسرهم.

 



 ................................................................................................................................................. لتمهيدا
 

1 

 املقدمة
 تتضمن مقدمة الدراسة المفردات العلمية اآلتية :

 أواًل : أهمية موضوع الدراسة :

من  بمن األجانالعالم ، ألن كل شخص يعد  في خص الكثيرنجده ي األجانبموضوع طرد الى عند النظر    
ب ، ة البالغة للبحث في شؤون األجانهمياألجنسيتها ، و هذا ما يفسر  ال يحمل   يوجد فيها و لدول التيناحية ا

 و دولال بين مختلففراد تساع ظاهرة إنتقال األ؛ بسبب إ غير قليلةاألجانب أهمية نظام طرد بيأخذ البحث و 
للطرد قد يتعرض األجنبي في مختلف دول العام ، ف  هاإقليممن  األجانبت طرد االزيادة في حالتي أدت الى 
، وفي ذلك تكمن أهمية لتهديد أمنها  سبباً  هاإقليمالتي يوجد في  الدولة  دهعندما تع خاصةً في أي وقت 
 الموضوع .

 ختيار الموضوع :إثانيًا : سبب 

مبن خالفبات علبى  دوليه موضوعة طرد األجانبب فبي القبانون البختيار الموضوع الى ما تثير إيرجع سبب 
صببعيد الفقببه الببدولي ، و بسبببب تعببدد االتفاقيببات الدوليببة التببي نظمببت طببرد االجانببب فكببان ال بببد مببن دراسببة هببذا 

 الموضوع بشيء من التفصيل لحل أشكالياته المتعددة.

 : ثالثًا : مشكلة الدراسة

 الجوانب اآلتية : تتمحور مشكلة الدراسة في

قتبرا  تعريبف خباص ببالطرد ، إرد األجانب مما دعا الباحث الى طختلف الفقه الدولي حول تعريف إ -1
مفهوم الطرد يقترب من العديد من النظم الدوليبة األخبرا التبي قبد تشبتبه مبع الطبرد أو تتعلبق  ن  إكما 

نببه ليسببت جميببع حبباالت طببرد األجانببب تحظببى إبببد مببن توضببيحها، يضبباف الببى مببا سبببق بببه فكببان ال 
 بالشرعية الدولية.

د يعد حقا  للدولة المضيفة لألجانب أقره القانون الدولي لها لحماية أمنهبا البوطني مبن خطبر الطر  ن  إ  -2
ذ يضببع القببانون الببدولي العديببد مببن القيببود علببى إواجببدين فيهببا و لكنببه حببق غيببر مطلببق األجانببب المت

زام الدولببة الطببارة لصببالح األجانببب منهببا مراعبباة قاعببدة الحببد األدنببى لحقببوق األجانببب و ضببرورة االلتبب
حقوق األجانب  حترامإالقانون الدولي لحقوق االنسان،و بجعل تشرعاتها المتعلقة بالطرد منسجمة مع 

 ضوعية.جرائية و المو الخاضعين للطرد اإل
حكمبة العبدل الدوليبة و المحباكم توجد حماية دولية دولية لحقوق األجانبب الخاضبعين للطبرد تتمثبل بم -3

وربيببة لحقببوق االنسببان التببي تباشببرها هببذه المحبباكم بعببد توجيببه ألليميببة لحقببوق االنسببان كالمحكمببة اقاإل
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المسؤولية الدوليبة ضبد الدولبة الطباردة أي بواسبطة الحمايبة الدبلوماسبية، كمبا توجبد حمايبة مؤسسباتية 
 من الفاعلية. المزيدو لكنها تحتاج الى  تتمثل باللجان الدولية لحقوق االنسان

 راسة :شكاليات التي تثيرها الداإل :رابعاً 

 و تتمثل بالنقاط اآلتية:

فبي القببانون البدولي ممبا يتطلببب  نبب بدقبة ألن الطببرد لبه أكثبر مببن صبورةضبرورة تحديبد مفهبوم طببرد األجا -1
و بيببان حبباالت الطببرد غيببر  تمييببز نظببام طببرد االجانببب عببن الببنظم األخببرا التببي تقتببرب منببه فببي المفهببوم

 .المحظورة في القانون الدولي
مببدا تببأثر  ام طببرد األجانببب،وظببريببة السببيادة بمفهوميهببا التقليببدي و الحببديث فببي نمببن بيببان أثببر نظ ال بببد -2

الى مباشرة الدول لحبق الطبرد و البى  و ذلك بالتطرق  جانب بالقانون الدولي العامالنظام الوطني لطرد األ
دة حتببرام الدولببة الطببار إفببي طببرد األجانببب و التببي تتشببخص فببي علببى سببلطة الدولببة الببواردة يببود الدوليببة قال

لقاعدة الحد األدنى لحقبوق األجانبب مبن جهبة و التزامهبا بمالءمبة تشبريعاتها الوطنيبة مبع القبانون البدولي 
 لحقوق االنسان من جهة ثانية.

علبى حقبوق و التركيبز  حقوق األجانب فبي القبانون البدولي لحقبوق االنسبانو تفصيل  ستعراض إضرورة  -3
 األجانب الخاضعين للطرد.

لحقببوق األجانببب الخاضببعين للطببرد بمختلببف  تلببف وسببائل الحمايببة المقببررة دوليبباً حتميببة التطببرق الببى مخ -4
لحقوق االنسان من دور ضمن ماية القضائية و الدبلوماسية و ما تضطلع به اللجان الدولية كالح أنواعها
 طار.هذا اإل

 خامسًا: نطاق الدراسة:

جباريبة و مبا يثيبره مبن إالدولبة بصبورة  خراجهم عن اقليمإموضوع طرد األجانب أي تختص هذه الدراسة ب    
 حقوق لألجانب و طرق حمايتها وفقًا للقانون الدولي العام.

 سادسًا: منهجية الدراسة :

ن يكببون اسببلوب الدراسببة مركببزًا غايتببه عببرض مببادة الدراسببة و طببر  أفكارهببا بطريببة أ حبباول الباحببث الببى    
كمبا سبعينا البى أن يعتمبد اسبلوب الدراسبة علبى مبنه   ، سهابات التي ال يرجى لهبا فائبدةاإلواضحة تخلو من 

الفقبببه البببدولي و االتفاقيبببات الدوليبببة التبببي عالجبببت  يلبببي فبببي نفبببس الوقبببت حيبببث تبببم عبببرض آراءوصبببفي و تحل
بببداء الببرأي إبلوغببه مببن خببالل  التحليلببي فحبباول الباحببثمببا الجانببب و هببذا هببو المسببعى الوصببفي ، أ الموضببوع

 حيثما تتطلب الدراسة ذلك. جتهادات القضائيةو اآلراء الفقهية و اإل تفاقياتقانوني بخصوص تلك اإلال
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 سابعًا: خطة الدراسة :

ا ببالتعريف لقد تألفت هذه الدراسة من تمهيد يمثل مدخاًل للوضوع ،و ثالثبة فصبول يخبتص األول منهب       
م الدوليببة األخببرا التببي لهببا نواعببه المختلفببة و مقارنتببه مببع مببا قببد يشببتبه فيببه مببن الببنظبطببرد األجانببب و بيببان أ

عالقة بمغادرة األجاب القليم الدولة المضيفة، و التطرق الى الحاالت المحظورة للطرد في القاون الدولي ، و 
الفصل الثاني فيعرض أثر نظريات السيادة في نظام طرد األجانب و بيان الطبيعة القانونية لطرد األجانب و 

العبببام. أمبببا الفصبببل الثالبببث فجببباء  رد األجانبببب فبببي القبببانون البببدولييتطبببرق البببى مقيبببدات حبببق الدولبببة فبببي طببب
الفاعلببة فببي مجببال سببتعراض مضببامين حقببوق األجانببب الخاضببعين للطببرد ، و بيببان كافببة الوسببائل الدوليببة إل

و الحمايبة  مسؤولية الدولية عن طرد األجانبب حماية حقوق األجانب الخاضعين للطرد ، و باألخص نظام ال
تببي تقببدمها الببدول لرعاياهببا الموجببودين خببارج حببدودها الوطنيببة اذا تببم طببردهم مببن دولببة معينببة الدبلوماسببية ال

الدوليببة  القببانون الببدولي لحقببوق االنسببان، و التطببرق الببى الببدور الببذي تباشببره المؤسسببات بشببكل يتعببارض مببع
م قضبائية ستعراض ما تيسر  عرضه من أحكاإخالل لحماية حقوق األجانب الخاضعين للطرد من  القضائية

طببرد األجانببب، و تفصببيل دور لجببان الدوليببة صببادرة عببن المحبباكم الدوليببة و االقليميببة التببي تخببص موضببوعة 
لحقوق االنسان و المشكلة بموجب معاهدات حقبوق االنسبان فبي جمايبة حقبوق األجانبب الخاضبعين للطبرد و 

 طار.هذا اإلنموذج عن نظر تلك اللجان بقضايا الطرد و ما تقدمه من حماية ضمن إعرض 

تببي توصببل اليهببا الباحببث فببي الدراسببة و قتراحببات الة الببى خاتمببة مضببمنة بالنتببائ  و اإلثببم خلصببت الدراسبب        
 بحسب اآلتي:
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 مطلب متهيدي
 يف القانون الدويل األجانبمدخل لدراسة طرد 

 نقدم له تمهيدًا كمدخل يبين ن أ في القانون الدولي العام ، ال بد األجانبموضوع طرد  لمام بتفاصيللإل
،  مبببن أشببخاص القبببانون الببدولي العبببام مببن جهبببة األجانببب عبببد أساسببه فببي القبببانون الببدولي العبببام مببن حيبببث مببدا

الدولبة و  إقلبيممن نظام الدخول البى  من الطرد من جهة أخرا ، و هي كل   جوارولتوضيح  النظم التي تقع الى 
ج منهببا فقببد تببم عرضببه بشببكل مببوجز يختلببف عببن الخببرو  الببى الدولببة الببدخول ن  إو رغببم  الدولببة إقلببيمنظببام مغببادرة 
، لببذلك تببم توزيببع هببذا  القببانون الببدولي فيببه مببن القواعببد مببا يببنظم حركببة األجانببب دخببواًل و مغببادرةً  ن  إللتعببرف علببى 

القانوني  في النظام تقديم عرض موجزلثاني للللبحث في الشخصية الدولية لألفراد و ااألول  فرعين علىالمطلب 
 تي :اآل، و على النحو   الدولة إقليممن  األجانبلدخول و مغادرة 

 فراد بالشخصية الدولية :األمتتع  :األول  الفرع
فبببراد األجانبببب تمتبببع األ بتبببداًء عبببن مبببداإ فبببي نظبببام طبببرد األجانبببب يثبببور السبببؤال قببببل أن  نسبببلء الضبببوء       

طبببرد األجانبببب يعبببد مبببن   نون البببدولي العبببام ، فهبببل إن  بالشخصبببية الدوليبببة، و مبببدا عبببدهم مبببن موضبببوعات القبببا
 ؟ موضوعات القانون الدولي العام 

،ففبي الوقبت البذي توجبد فيبه تعباريف لقبانون البدولي العبام في تعريف ا هذا التساؤل نالجواب ع يظهرو 
ف آخببر ينكببر منتقببدة للقببانون الببدولي أولهببا يجعببل مببن الفببرد الشببخص الوحيببد مببن اشببخاص القببانون الببدولي و تعريبب

ن التعريببف الببراجح للقببانون الببدولي يسببمح للفببرد بببأن يكببون الببى جانببب إالفببرد تمتعببه بببأدنى شخصببية دوليببة فببعلببى 
الذي يعني : )مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حقبوق و واجببات البدول و المنظمبات أشخاص القانون الدولي 

نون البدولي العبام  ، فبراد هبم مبن أشبخاص القبااأل ، و بمبا إن   (1)فراد(األالدولية و ببية أشخاص القبانون البدولي كب
 و حقهببببم فببببي الببببدخول الببببى  مختلببببف الببببدول يقببببع ضببببمن دائببببرة طببببردهم عببببن الدولببببة الموجببببودين فمببببن المؤكببببد إن  

 كمببا سبببقفببي تعريببف القببانون الببدولي  و هببذا هببو اإلتجبباه الحببديث و الببراجح ،  موضببوعات القببانون الببدولي العببام
 .القول

 

                                                           

لبنان ،  -امنة ، بيروت عصام العطية ، القانون لدولي العام ، الدار العراقية للطباعة و النشر و التوزيع ، الطبعة الثالدكتور (1)
 .6، ص  2014
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جانببب ، و قواعببد لمعاقبببة أفببراد أطرافهببا أنيببة لحمايببة العقببود الدوليببة التببي و بببالنظر الببى وجببود قواعببد قانو        
 البدولي فببال يسببعقببانون الجنببائي سبتناد الببى آليبات الوق االنسببان التبي يتعرضببون لهببا باإلتهاكبات حقببإن فبراد علببىاأل

عبن األضبرار التبي مبع تطبور نظبام المسبؤولية الدوليبة  ةً التسليم  بتمتع الفرد بالشخصبية الدوليبة خاصب ال  إ الباحث
 األجنبببي، بشببكل يجعببل الدولببة التببي تنتهببك حقببوق الفببرد  لألجانببب الحمايببة الدبلوماسببية تطببور وتلحببق باألجانببب 

الفببرد األجنبببي كامببل الحببق فببي ، و بشببكل يعطببي أمببام الدولببة التببي ينتمببي اليهببا هببذا الفببرد بجنسببيته مسببؤولة دوليبباً 
 عطبباءه الحببق فببي التوجببه المباشببر الببى اللجببانإ ثببارة المسببؤولية الدوليببة للدولببة الطبباردة و إدولتببه نحببو  لطلببب تببدخ

، و مبا قضبية طبرد المبواطن  عن أي ضرر لحقه نسان لمخاصمة الدولة الطاردةالدولية المعنية بحماية حقوق اإل
البى  وسبتم التطبرق  علبى ذلبك اً شباهد ال  إ 2010لعبدل الدوليبة عبام الغيني السيد أحمد ديالو التبي نظرتهبا محكمبة ا

و قببد تطببور مركببز الفببرد فببي القببانون الببدولي حتببى . تفاصببيل هببذه القضببية فببي المباحببث التاليببة مببن هببذه الدراسببة
خاصبة ،هبا حقبًا للفبرد إن ف علبىي بت القبانون البدولي العبام ت كالحمايبة الدبلوماسبية التبي هبي مبن موضبوعا أضحت

لألجنببي حقبًا . بعببارة أخبرا صبار (1)توجب على الدولة حماية رعاياهبا فبي الخبارج  عندما توجد تشريعات داخلية
أصابه مبن دولبة اإلقلبيم المضبيفة التبي طردتبه، خاصبة إذا كبان  ركل ضر لحمايته عن  دولته تدخلفي طلب في 

 .طرده قد تم بهيئة تتقاطع مع القانون الدولي لحقوق االنسان
هتمببام القببانون الببدولي العببام بمختلببف فروعببه و لببيس القببانون الببدولي إانببب باألجمببا سبببق يحظببى بحسببب  و       
نسببان فقببء ،ألن المسببؤولية الدوليببة عببن الطببرد و الحمايببة الدبلوماسببية لألجانببب الخاضببعين للطببرد مببن االلحقببوق 

ا ، كان ذلبك المبيمين فيه األجانبموضوعات القانون الدولي العام ، وقد كانت الدول مطلقة اليد في تعاملها مع 
منح من قبل الدولبة المستضبيفة ، ال من قبيل في وقت لم يكن يعترف لألجنبي فيه بأية ؛ حقوق فكل ما لديه كان

جانببب فببي الدولببة الدوليببة أصبببح لألاإلتفاقيببات  عالنببات واإلو لكببن مببع تطببور القببانون الببدولي و نفبباذ العديببد مببن 
 خاصة ما أفرزه العرف الدولي من ظهور مبا يعبرف بقاعبدة الحبدتحظى بحماية القانون الدولي  اً قالمستضيفة حقو 

 .(2) األجانبلحقوق األدنى 
                                                           

، ص  2002صبري محمد الخزاعي ، قاعدة األيدي النظيفبة ، رسبالة ماجسبتير ، كليبة القبانون جامعبة بغبداد ،  أستاذنا أسامة  (1)
15. 

عيببة و اعببالن الجم 1966مببن األمثلببة علببى هببذه الوثببائق و االعالنببات كببل مببن العهببد الببدولي للحقببوق المدنيببة و السياسببية لعببام  (2)
 .1985العامة بخصوص حقوق األنسان بالنسبة لغير مواطني البلد المبيمين فيه لعام 
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على  الذي تم طرده األجنبيالفرد قدرة  الحاضر يعكس ن  إكان هذا الوضع هو السائد فيما مضى فو إذا         
ان التببي أسسببتها المعاهببدات و أمببام اللجببأقببانوني أمببام المحبباكم الدوليببة  الوقببوف ضببد الدولببة التببي طردتببه كخصببم  

مثبل لجنبة مناهضبة التعبذيب و لجنبة حمايبة حقبوق العمبال المهباجرين و أفبراد اسبرهم ، و  نسباناالالدولية لحقوق 
 عتراف بتمتع الفرد بالشخصية الدولية .اإلتأكيد  هذا يدعونا الى

القبانون البدولي العبام يرجبع  صشبخاأالفبرد مبن  عبد الذي وقع فبي الماضبي فبي الفقهيالتردد  قد يكون  و         
الفرد يبيم في دولته و يخضع لسيادتها و هي التي تتولى تمثيله أمام الدول و المنظمات الدولية فليس لبه الى إن   

حيبببث لببببم تتبلبببور المسبببؤولية الدوليبببة  و الحمايببببة  االخبببرا بشبببكل  مببببا أي نشببباطات دوليبببة فبببي مواجهبببة الببببدول 
الوضببع قببد تغييببر و صببار الفببرد يحظببى بحمايببة معاهببدات حقببوق  ن  إ، أمببا حببديثًا فببقببديماً  كبباف   الدبلوماسببية بشببكل  

 .طبقًا لقواعد المسؤولية الدولية  كما أوضحنا يه الحق في مقاضاة الدول االخرا نسان التي تعطاال
ت القديمبة فبي تجاهبااإلنا ال نعتبر الفرد من أشخاص القانون الدولي العبام جريبًا مبع نإ جدالً  عتقدناإ لو  و        

هذا  ن  إى تمثليه في العالقات الدولية فعتقاد بأن دولته هي التي تتولاإلتعريف القانون الدولي العام  و بررنا ذلك 
ضبد البدول التبي يتواجبدون فيهبا  ف كخصبم  بإمكانهم الوقو  األجانبألن ؛  األجانبالمبرر يتالشى بالنسبة لألفراد 
تخص الطرد توجد العديد من التطبيقات التي  لقضائية الدولية كما سبق القول ، وأمام اللجان الدولية و الهيئات ا

 تدلل على هذه الحبيقة.
 اً و لكبون الطبرد تصبرف ،لم يكن قانونياً إذا  المسؤولية الدوليةؤدي الى ترتيب الطرد عملية ت بالنظر الى إن   و     

الدوليبببة، فهبببو مبببن اإللتزامبببات  دودها الوطنيبببة مبببع مراعببباةفبببراد المبيمبببين فبببي حببباألتقبببوم ببببه الدولبببة تجببباه  اً أو سبببلوك
يات القانونيببة للببدول فببي للمسببؤول بينببةص الم  النصببو  ال  إموضببوعات القببانون الببدولي ، ألن القببانون الببدولي مببا هببو 

حدودها الوطنية ، و يعمل القانون البدولي  مجالضمن  في فراداألمع عالقاتها مع بعضها البعض ، و  عالقاتها
 .(1)و مشاكل الجنسية ( و الالجئين و الهجرةضايا الدولية مثل حقوق االنسان ئفة واسعة من القفي طا

 
                                                
 الفرع الثاني                                               

 و مغادرتهم األجانبالنظام القانوني لدخول 
 :و على النحو اآلتي إقليم الدولةو خروجهم من  األجانبلفرع دخول نبحث في هذا ا     

                                                                                                                                                                                                 

 انظر: الموقع االلكتروني لمنظومة األمم المتحدة ، متا  على االنترنت على الرابء : (1)
law/index.html-international-do/uphold-we-http://www.un.org/ar/sections/what    8 أط لبع عليبه بتباري    

 .2019كانون الثاني 
 

 

http://www.un.org/ar/sections/what-we-do/uphold-international-law/index.html
http://www.un.org/ar/sections/what-we-do/uphold-international-law/index.html
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 :  األجانب: دخول  أوالً 
و لكببببن  (1)كفلببببت المواثيببببق الدوليببببة لكببببل شببببخص الحببببق فببببي مغببببادرة دولتببببه و الببببذهاب الببببى دولببببة أخببببرا         

تأشبيرة دخبول نافبذة ،  يكون الشخص حاماًل لجواز سبفر نافبذ و ن أ عمال هذا الحقالتشريعات المحلية تتطلب إل
تأشبيرات البدخول تمبنح مبن  ن  إفب بجنسبيته األجنببيكانت جوازات السفر تصدر من الدولبة التبي ينتمبي اليهبا إذا  و

و يشبترط الحصبول علبى جبواز السبفر قببل  (2)اليهبا  يسافرن أصليات الدولة التي يريد الشخص قبل سفارات و قن
حيببان يمكببن الببدخول الببى دولببة مببا فقببء بجببواز سببفر دون االي بعببض ، ولكببن فبب( 3)الحصببول علببى تأشببيرة الببدخول 

 دولية بين دولتين تنظم هذه المسألة .إتفاقية تأشيرة دخول وذلك في حالة وجود  حاجة الى
هببا  ، و إقليمالببى  األجانبببتجاهببات بخصببوص مببدا حريببة الدولببة فببي قبببول دخببول إ ةو قببد ظهببرت ثالثبب         

 (4)هي : 
هبا مراعباًة إقليمالبى  األجانببالى فرض واجبب علبى البدول فبي قببول دخبول  اإلتجاه  أصحاب هذا يدعو  -1

 تبرأس، و قبد سبتببال األجانبب البى إقليمهباإيبد حريتهبا فبي رفبض ي، بشكل يقلتوسع حركة التجارة العالمية 
و ناشببد  ،فببي دخببول اقبباليم الببدول المختلفببة األجانبببحبق فكببرة   طببر اإلتجبباه الفبيببه ) فيتوريببا ( الببذي  هبذا
يببة التببي تتمتببع بهببا االقليمالسببيادة  ن  بببأو بببرر ذلببك  ،هبباإقليم ولببوجدولببة ال تملببك منببع األجانببب مببن ال بببأن
  ع.جتماتصال و اإلفي اإل الحق حددهاولة ليست مطلقة بل يالد

                                                           

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على ) حبق كبل شبخص فبي مغبادرة أيبة ببالد بمبا فبي ذلبك ببالده و ال  13( نصت المادة / 1)
/ مبن العهبد البدولي الخباص ببالحقوق المدنيبة و السياسبية  12ة فبي  المبادة نفسبهو قبد تأكبد مضبمون المبادة يحرم من العبودة اليهبا( 

 .1966لعام 
، ص  2010الببدكتور أحمببد أبببو الوفببا ، الوسببيء فببي القببانون الببدولي العببام ، دار النهضببة العربيببة ، الطبعببة االولببى ، القبباهرة ،  (2)

388. 
، ص  2010انون الببدولي العبام فببي ثوبببه الجديبد ، دار النهضببة العربيببة ، الطبعبة الثانيببة ، القبباهرة ، ( البدكتور رشبباد السبيد ، القبب3(

197. 
 .197 – 196(المصدر نفسه ، ص 4)
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مبع  صبلاعلبى التو  مؤسبسال وضبعخلق االنسان بهذا ال تعالى هللا إن   ينطلق من سرأيه على أسا شيدكما        
 .(1) لهياالالبشر ذلك الحق  جردرض الى دول ال يتقسيم األ  إن   و،خرا االالشعوب 
جماعببة عضبباء فببي الول األعلببى أسبباس مبببدأ التكافببل و التضببامن بببين الببداإلتجبباه  أصببحاب هببذا سببتندإ و       
 بعض ، و الالبب عضببهاب عببن تعببيف فببي معببزل   ن أ يمكببن لهبباالببدول ال  هببذا اإلتجبباه إن  صببار نأ يببرا إذ ،  الدوليببة

 ظهبرن  تأ عليهبا و إن   ،ببين حقوقهبا و التزاماتهبا المتبادلبة تحقيبق االنسبجام ه يجبإن و ،تفعل ذلكن أ يجوز لها
جبارة الدوليبة ، و إذا كبان الت لتعزيزتصال بين الشعوب و اإل حفيز علىتبذل كثيرًا من التن أو  هلكثيرًا من التسا

بواب األ وصدال ت نأ على الدول لزمهذا بدوره ي ن  إا ، فالعالقات المستمرة بينه ضنهو  ستلزمبين الدول ي ضدالتعا
معبات هبذه فبراد البذين يكونبون مجتاألتصبال ببين اال برازببإال إتصال بين البدول ال يتحقبق فاإل،  األجانبفي وجه 

 خرا ، ألناالليم الدول اقأى إقليم دولة الفراد بالحق في التنقل من عتراف لألاإل ضرورة نت  عن ذلكالدول ، و ي
 .صلهالفكرة المجتمع الدولي من أ رفضتنكر لحرية التجارة الدولية و ما هو إن وجود مثل هذا الحقل التنكر
إقليمهبا البى  األجانببالسبيادة و الحريبة الكاملبة فبي قببول دخبول  تمبامللدولبة   صار هذا اإلتجاه إن  أن يرا  -2

فبببي وجبببود حبببق  رتبببابإالفبيبببه ) فاتيبببل ( البببذي  منحبببى الفقهبببيال هبببذارأس ليهبببا ، و تبببإاو رفبببض دخبببولهم 
 ببالقول فاتيبل مضبى دولبة فبي إقليمهبا ، و لكبل  مكفبول، ذلبك الحبق ال اآلنبف ذكبره تصبالاإلجتماع و اإل
هبذا المنبع  جباءإقليمبه ، سبواء  الولبوج البىمنبع األجانبب مبن ي ن له  أصاحب السيادة في اإلقليم   إن   الى

 . دون البعض االخر على بعضهم تصرقبشكل  يأم  األجانبكل  يشمل عامبشكل  
 السبيد اآلمبر هبي بمثاببة كبل دولبة إن   علبى ستناداً إبسيادة الدولة ،  ه الدولي المناديفاتيل الفق قد ناصرو        

صببالح رعايبة معبن  مسببؤولةو هبي ال ،فيبهاألمببن  فبرضهببذا اإلقلبيم و  حمايبة واجببقببع يعليهبا  و إن   ،فبي إقليمهبا
، طعاقباألجانبب عنبد التو متطلببات  على رعايبة مصبالح  و متطلباتهم و تفضيل رعاية مصالحهماإلقليم  مواطني

 أال   – نحببو التمببامبالتزاماتهببا هببذه علببى لكببي تسببتطيع الدولببة البيببام  – مفتببرضفمببن ال بهببذه الهيئببةمببر و مببا دام اال
يسبلم لهبا  ن ال ببد مبن أ البى إقليمهبا ، و يتجهبون البذين بقبول األجانبب  تقضي ةقانوني اتيفرض عليها أي التزام

 .(2)إقليمها نحوتنظيم مسألة الهجرة  في مطلق الحريةب
                                                           

البدكتور صبال  البدين عبامر ، القبانون البدولي العبام ، دار النهضبة العربيبة ،  البدكتورة عائشبة راتبب و حامبد سبلطان و ( الدكتور1)
 .357،ص 1978ة األولى ، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ، الطبع

 .357، ص  نفسه ( المصدر2)
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بببين نببوعين مبببن  فريببقيببتم الت وجبببهلقببانون البببدولي المعاصببر، و بمفببي ا لمعمببولاإلتجبباه الثالببث و هببو ا  -3
 (1)األجانب هما :

إقامتهم أو في منعها  حديدللدول الحق في تاإلتجاه  هذا حمن: و يالدائمة ي اإلقامة بون فالذين يرغ األجانب- أ
، و ذلك ألن للدولة الحق في حماية  المختلفة جناسط عدم التمييز بين الجنسيات و األبشر  مطلقا  منعًا 

 .منافسة األجانباألجانب الدائمة كحماية سوق العمل الوطني من إقامة  تسببهقد  من أي ضرر مواطنيها
إقليمها من تحظر عليهم الدخول الى  ن ألة للدو  هؤالء ليسالوقتية : فاإلقامة و  التنقل بين فيالراغ األجانب - ب

حمايببة الدولببة ألمنهببا الببوطني ، ففببي  مسببتلزماتأسببباب جوهريببة ترجببع الببى  تطلبببت ذلببكال إذا إصببل حيببث األ
و هذا ما صرحت  أمنهاعلى رًا تطرد كل أجنبي يعد وجوده خط ن ألدولة من حق اخيرة يكون االهذه الحالة 

 .تفاقيات الدولية كما سنرا به اإل
هببم ال إن حببدود دولببة الوجهببة الببى نظببام التحقببق مببنالببى  لهمفببور وصببو  األجانبببخضببع ين أ ومببن البببديهي        

هبببم غيببر مببدرجين بقبببوائم إن يشببكلون تهديببدا ألمببن الدولبببة ، فيببتم فحصببهم مبببن حيببث الصببحة العامبببة و التأكببد مببن
 ول الدولة أو المطلوبين للعدالة الدولية و غير ذلك من التحبيقات.الممنوعين من دخ

 :  األجانبثانيا : مغادرة 
 الى قسمين هما : األجانبتنقسم مغادرة      
 ختيارية : االالمغادرة  -1

ن  غادر البلد المضيف بحريته شريطة أن  ياألجنبي يستطيع أ من المسلم عليه في الفقه الدولي إن            
ن  يكون حائزًا لجواز سفر حتى يتمكن من الدخول الى الدول اإللتزامات المحلية ، لكن يجب أ كون قد أداي

، و تقع المغادرة (3)و إذا كان األجنبي عديم الجنسية فيتم منحه جواز سفر خاص لغرض المغادرة  (2)االخرا 
دخول اليها و مغادرة دولة تسمح لألجانب بالالدولة بمحض ارادتهم ، فال إقليم األجانبعندما يغادر  ختياريةاإل

ال إاو تحتجزهم  في أقاليمها تجبرهم على البقاء ن أب األجانيجوز لسلطات الدولة التي يوجد فيها ال فإقليمها 

                                                                                                                                                                                                 

 .360، ص  نفسه ( المصدر1)
 1948القانون الدولي الخاص ، الجزء الثاني  ، الطبعبة الثانيبة ، مطبعبة الت بيض ، بغبداد ، ( الدكتور جابر جاد عبد الرحمن ، 2)

 .393 ،ص
 .392 ، صنفسه( المصدر 3)
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رتكبها خالل ثاًل عن جريمة إاألجنبي ممحاكمة الرغبة في  راجعة الى سبابتكون هذه األ ان، ك قانونيةألسباب 
 ين بهاالتي يدكالضرائب و الرسوم  المضيفةاإلقليم  مالية مستحقة عليه لدولة ديون لمطالبته بتسديد أو  ،قامتهإ

 مصرفض لو لألفراد الطبيعيين أو المعنويين كديون مدنية عليه أو قر  تي تشغل ذمته الماليةللدولة او الديون ال
 .(1)أو لفرد  عادي

 علبى جببرهت نأدولبة اإلقلبيم ل لبيس و حبدده،ي البذي وقبتال يغادر دولة اإلقليم فبين أ الحق في لألجنبي و
 رتكابهباإتهم فبي إ كان قد ذلك ، كمحاكمته من أجل جريمة لها سباب خاصة تبررال ألإتحتجزه ن أالبقاء فيها أو 

ب كمبا ضبرائديبون كال مبنللدولبة الطباردة   علبى ذمتبه ليه بها أو لمطالبته بدفع مباتنفيذ عقوبة محكوم عألجل أو 
 .(2)ينارأ

المختصبة علبى  جهباتمبن التحصبلوا ين أإقليمهبا  الخبروج مبنفبي  راغبينو تشترط الدول على األجانبب الب       
قببق حتت ن ذن شببرطان األول ألمببنح األجنبببي هببذا اإل عببادًة يشببترط  و،  Exit Visaيصببطلح عليببه  ذن خببروج إ

الثبباني  ، و ة أو عقوبببة أو تحبيقببات خاصببةهببروب مببن محاكمببغببادرة إقلببيم الدولببة اله ال يقصببد بمالسببلطات مببن إنبب
 .(3)قام بتسديد الضرائب و الديون المستحقة عليه األجنبي قد  من إن   تأكد دولة اإلقليم المضيفة

 جبارية : االالمغادرة  -2
ه مصببدرًا ة التبي يتواجبد فيهبا األجنببي إذا وجببدت فبي األجنببي إنبتكبون بقبرار مبن الدولبب ن أ و المفتبرض          

الحقببوق السببيادية التببي أهببم هببا و طببردهم منببه مببن إقليمالببى  األجانبببو يعتبببر قبببول الدولببة لببدخول  ، د أمنهبباديببلته
(4)المضيفة للدولةالعام  ها القانون الدولير يقر 

. 

                                                           

 .389، ص  نفسهالدكتور أحمد أبو الوفا ، المصدر  (1)
 .369، ص  نفسهالدكتورة عائشة راتب و الدكتور صال  الدين عامر ، المصدر  الدكتور حامد سلطان و (2)
 . 369، ص  نفسه المصدر (3)
بعببة السببابعة ، القبباهرة ، الببدكتور محمببد بشببير الشببافعي ، القببانون الببدولي العببام فببي السببلم و الحببرب ، مطبعببة التببواني ، الط (4)

 .107، ص  2000 -1999
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جباريببة و مببا يثيبره مببن حقببوق لألجانبب و طببرق حمايتهببا إبصبورة  األجانبببو تخبتص هببذه الدراسببة بموضبوع طببرد 
 ي العام.بحسب القانون الدول
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 ولاالالفصل 

 يف القانون الدويل العام األجانبماهية طرد 

عن غيره من  همفهوم طرد األجانب و تمييز  نبين ن أا األجانب يستلزم من  البحث في ماهية طرد   إن         
 الحاضر الفصلعرض ، لذلك تم  الدولي المعاصر المحظور في القانون  أشكال الطرد عن النظم ، و التطرق 

ما الثالث أمن النظم ،  ، الثاني يتعلق بتمييز الطرد عن غيره األجانبيخص مفهوم طرد األول  مباحث ، ةثالثب
 تي :اآلحسب ب ، و الطرد المحظور في القانون الدولي شكالأفيتعلق ب

 ولاالاملبحث 
 األجانبمفهوم طرد 

د ، فبإذا و معنبى الطبر  األجنببيكبل  مبن معنبى التطبرق البى  منبا يستلزم األجانبالبحث في مفهوم طرد  إن         
مجببال القواعببد فببي السببياقات المتعببارف عليهببا نعببرف الفئببات التببي يببتم طردهببا خببارج  ن أعرفنببا معنببى الطببرد يبقببى 

 ستثناءات الواردة على نظام الطرد . اإل، لذلك أسمينا طرد بعض الفئات ب  العامة لطرد األجانب
و الثببباني لبيبببان  األجنببببيللتعريبببف بطبببرد األول  بحبببث البببى مطلببببينقبببد تبببم توزيبببع هبببذا الم بحسبببب ذلبببكو 
 :على النحو اآلتي ت الواردة على نظام الطرد ، وآاالستثناء
 :  األجنبي: التعريف بطرد األول  املطلب
 تي :حسب اآلب، و  و تعريف الطرد في فرع  ثان   في فرع  أول   األجنبيفي هذا المطلب تعريف  ستعرضن       
 : األجنبي: تعريف األول  الفرع

ة ( لبببذلك األجنبيببب) الشبببركات  معنبببوي  خص طبيعبببي عبببن األجنببببي كشبببخص  كشببب األجنببببييختلبببف مفهبببوم 
 تي:األجنبي المعنوي) الشركات( و كاآلفراد( و األالطبيعي )  األجنبيسنبحث في معنى 

 الطبيعيون : األجانبتحديد  : أوال ً 

و يخضبببع   (1)جنسبببيتها يتبببزود ب ، أي لبببم مواطنيهبببامبببن  لبببيس الدولبببة و لكنبببهاألجنببببي شبببخص يببببيم فبببي 
و قبد ورد  (2)دولة اإلقليم المضبيفة  مواطني حال في ذلك حالهق لسيادة الدولة المبيم فيها بالتحديد الساب األجنبي

                                                           

 .302، ص  2010(الدكتورة ح يظة السيد الحداد ، القانون الدولي الخاص ، دار النهضة العربية ، الطبعة  االولى ، القاهرة ، 1)
 .387، ص  نفسه( الدكتور أحمد أبو الوفا ، المصدر 2)
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 26قببانون الجنسببية العراقببي رقببم مثببل إقامببة األجانببب  التشببريعات  المتعلقببة بالجنسببية وأكثببر نببف فببي اآلالتعريببف 
 تلك الدولة الشروط التي يحددها قانون  فيهلم تكتمل هو كل شخص  معينةاألجنبي عن دولة ، ف (1) 2006سنة ل

كبل شبخص ال يثببت لبه طبقبًا لقبانون ب تصبقسبلبيًا يل نعتباً ، و مبن ثبم يكبون أل األجنببي أل المبواطن  صبفة كتسابإل
 (3) سس هي :أ   ةعلى ثالث و تمنح الدول جنسيتها لألفراد (2)أل المواطن أل نعت جنسية الدولة 

 نحدار من أبوين متمتعين بجنسية الدولة.اإلأواًل :  أما على أساس حق الدم ك

 الدولة. إقليمبمجرد والدته في  فردحيث تمنح الجنسية للاإلقليم  ثانيًا : أو على أساس حق

 الدولة و أمه متمتعة بجنسيتها. مإقليفي  معًا كأن يكون الشخص مولوداً اإلقليم  ثالثًا : أو على أساس حق الدم و

كمبا و يمكبن لكبل شبخص أجنببي عبن الدولبة ان يتقبدم بطلبب للحصبول علبى جنسبية هبذه الدولبة بعبد االقامبة فتببرة 
 ستيفاء الشروط التي نص عليها القانون.إ زمنية معينة لديها و

 األجنببيمبد فبي تحديبد صبفة سباس  المعتاألأل  تحبادرابطبة اإلشبريعات البى جعبل أل بعبض الت تجهبتإو قبد         
حببدا دول إسببية جن م يحصببل علببىلببذي عببرف األجنبببي بكببل شببخص لببمببن سببواه  كقببانون جمهوريببة موروشببيوس ا

كمثبال آخبر   أل وربيةاالالمواطنة  الى ذلك يوجد ما يطلق عليه ألباإلضافة  (4)لتاج البريطاني موالية لالكومنولث ال

                                                                                                                                                                                                 

 على : ) األجنبي كل شخص ال يحمل الجنسية العراقية (. 2006جنسية العراقي النافذ لعام ( نصت المادة االولى من قانون ال1)
 .352، ص  نفسه( الدكتور حامد سلطان والدكتورعائشة راتب والدكتور صال  الدين عامر ، المصدر 2)
هوري للنشببر و التوزيببع ، الطبعببة الببوجيز فببي القببانون الببدولي الخبباص ، دار السببن( الببدكتور عبببد الرسببول عبببد الرضببا األسببدي ،  3)

 و ما بعدها. 20، ص  2017االولى ، بيروت ، 
تمبوز  5حزيبران / يونيبه و  4 –ايار /مايو  3( أعمال لجنة القانون الدولي بخصوص طرد األجانب ، الدورة الثانية و الستون ، 4)

 .25من الحكومات الى اللجنة ، ص  ، التعليقات و المعلومات الواردة 2010اب / اغسطس ، جنيف ،  6 –/ يوليه 
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بعبببض  ى هبببذا المفهبببومنصبببت علببب يبببد األجانبببب عمبببا سبببواهم ، ولجعبببل الجماعبببة القوميبببة األسببباس المعتمبببد لتحد
وربيبة االفبراد المواطنبة أالدبلوماسية الى أل  الدولة حمايةمتداد إمكانية إبي حيث تنص على ور االتحاد االمعاهدات 

جنسببية  ون يحملبالببذين ال  صاشبخحتببى لألتقببدم الحمايبة الدبلوماسبية ن أة أل حيبث تسبمح تلببك المعاهبدات لكببل دولب
المبادة  تضمنتهاالتحاد االوربي ، وهذا ما  ة من دولدولالذي يقدم الحماية الدبلوماسية و لكنه يحمل جنسية  البلد
ة المنشبببئة للجماعبببة المعاهبببد فبببي 20بلهبببا المبببادة / ورببببي التبببي تقااالساسبببية لالتحببباد االمبببن ميثببباق الحقبببوق  46/ 

ن  أها  يكون للدولة التي هو من رعاياهبا تمثيبل لبديتحاد في دولة ثالثة الااليحق لكل مواطن في أل  االوربية على 
  ن  ، أي إ أل الشروط التي يتمتع بهبا رعاياهبا عينتحاد بي دولة في اإلأنصلية من و الق يتمتع بالحماية الدبلوماسية

قبببل األورببببي بمثاببببة المبببواطن علبببى االتحببباد االتلبببك المعاهبببدات جعلبببت الشبببخص البببذي ينتمبببي البببى أي دولبببة فبببي 
عتبببرض إ للمبببواطنين ، و قبببد  الإقبببدم يالحمايبببة الدبلوماسبببية ال   ن نعلبببم إن  ،  و نحببب الحمايبببة الدبلوماسبببيةألغبببراض 

طالب  واإلتفاقيات  قانون الدولي )السيد جون دوغارد (على موقف هذهاأل مم المتحدة لل  لجنة الخاص في مقررال
ر الحمايبة حصب  إن   أضباف لدولة فقبء  ، وية اشخاص الذين يتمتعون بجنساألعلى  ر الحماية الدبلوماسيةحصب

الجنسببية ال يمنببع هببذه الدولببة مببن تقببديم المسبباعدات  وثبباقشببخاص المنتمببين الببى دولببة مببا باألعلببى  الدبلوماسببية
فعنبده يجبوز تقبديم  ، خرا كتقديم مشورة المحامين و تبوفير المتبرجميناالالقنصلية لألشخاص التابعين الى الدول 

 يجبوز تقبديم الحمايبة الجنسبية و لكبن ال وثباقالشخص ب تصل بهاأخرا ال يالى رعايا دولة المساعدات القنصلية 
 .(1)الى هؤالء الدبلوماسية

الحمايببببة   األول إن   ، انبببببجو  ةعببببن المسبببباعدات القنصببببلية فببببي ثالثبببب ختلببببف الحمايببببة الدبلوماسببببيةتو            
المتببرجمين أو  خببدمات علببى مجببرد تقببديم تببي تقتصببرلمببن المسبباعدات القنصببلية اتكببون أوسببع نطاقببًا  الدبلوماسببية

تقبوم بهبا السبلطات الدبلوماسبية بينمبا المسباعدات القنصبلية تقبوم  الحماية الدبلوماسية الثاني هو إن  المحامين ، و 
سبيتهم فبراد بجناألللبدول التبي ينتمبي اليهبا  الإال تقبدم  الحمايبة الدبلوماسبية الثالث هو إن  جهزة القنصلية ،و األبها 

 .(2)ن  تقدمها الى أي شخصأساعدات القنصلية فيجوز لكل دولة أما الم

                                                                                                                                                                                                 

تموز /  3يار / مايو _ حزيران / يونيو و آ1 ية الدبلوماسية ، دورة جنيف ،  ( أعمال لجنة القانون الدولي  بخصوص الحما1)
 .12_10، ص  CN4/A/567، 2006اب / اغسطس  ، التقرير السابع عن الحماية الدبلوماسية ، 11يوليه _ 

 و ما بعدها.20، ص  نفسهر ( المصد2)
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، و  مبن البلبد المضبيف أيضًا لذلك يجبوز طبردهم بحكم األجانبالالجئون و عديمي الجنسية  عدهذا و ي
يببه للبلببد المتواجببدين ف الببى تمببتعهم بالحمايببة الدبلوماسببية I.L.Cلجنببة القببانون الببدولي بخصببوص الالجئببين تببدعو 

و  اإلقامبببة  تعلبببق بضبببرر لحبببق ببببالالج  وقبببت تلبببكي الحمايبببة الدبلوماسبببية ، و مبببا دام مادامبببت اقبببامتهم قانونيبببة
 ثبار ضبديال  نباالحمايبة الدبلوماسبية ه، ولكبن  البى الجهبات المسبؤولة المطالبة عرضهذه اإلقامة  وقت ستمرت إ

ملتمسبي البى شمال االوربي الى مد هبذه الميبزة ال، و تدعوا دول  (1) ينالجئيل أعطت جنسيتهادول الالجئين التي 
لملتمسبي اللجبوء خاصبة البذين تبأخرت  نه يمد نطاق الحماية الدبلوماسيةهذا الرأي وجيه أل  و يبدو إن   (2)اللجوء 

 هم للشروط القانونية الالزمة لمنح مركز الج .ئة في منحهم مركز الج  رغم استيفاالدول المستقبل

نسببأل عببن أمكانيببة طببرد  ن أ و لنببا  األجانبببرابطببة الجنسببية يببتم التمييببز بببين المببواطنين و  و بموجببب          
 تطرد رعاياها ؟ ن أشخاص الذين يحملون جنسية الدولة ؟ بعبارة أخرا هل يمكن للدولةاال

القاعبدة كبن يظهبر علبى هبذه عدم جبواز طبرد الدولبة لمواطنيهبا ، و ل هي القاعدة العامةن إو جوبًا على ما تقدم ف
 ن :آاستثناء

 .(3)أواًل : ما تذهب اليه بعض الدول من جواز طرد المواطنين ، مثل جمهورية لبنان 

يجببوز ف هنبا يكونبوا بحكبم األجانبب الجنسبية و مبن يجبردوا ن أ ثانيبًا : يمكبن طبرد المبواطنين فبي جميبع البدول بعبد
ذ حيبان إاألداري فبي أكثبر إجراء إو لسحب هسقاط ، و ااإلو ببالسحب  بطريقين هماطردهم ، و يحصل التجريد 

مبن أكثبر مبن األفبراد أو واحبد المختصبة فبي الدولبة بشبؤون الجنسبية و هبو يقضبي بتجريبد اإلداريبة  تتخبذه السبلطة
ضعف الوالء للدولة كقببول الخدمبة العسبكرية  عكسأمن الدولة أو بما ي ا يمسجنسيتهم  الوطنية بسبب قيامهم بم

شخاص الذين تعتبرهم غيبر جبديرين األضد داري تتخذه السلطة اإلدارية إجراء إط فهو سقااإلخرا ، أما االللدول 
، و مبببن  (4)قتصبببادية للدولبببة اال االجتماعيبببة وعتببببارات السياسبببية و االجبببراء اإلبحمبببل جنسبببيتها و تبببتحكم فبببي هبببذا 

 بيبادةلنيهبا المعارضبين لالممارسات على ذلك ما قامت ببه السبلطات البحرينيبة مبن إسبقاط الجنسبية عبن أحبد مواط
إقلببيم الدولببة ، و فببي هببذه بطببرده عببن  تمهيببدا  للبيببامو رجببل ديببن اسببمه عيسببى قاسببم ثببم و هبب ةالبحرينيبب ةالسياسببي
 البى القبول أل مم المتحبدةباأل   ملحقمكتب حقوق االنسان ال) رافينا شامداساني ( المتحدثة الخاصة ب ذهبت القضية

                                                           

 .29-28ص ،  نفسه( المصدر 1)
 و ما بعدها. 28، ص  نفسه( المصدر 2)
 .99، ص  نفسهالدكتور عبد الرسول عبد الرضا األسدي ، المصدر  (3)
  .99 – 98، ص  نفسه( المصدر 4)
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أل وفقبًا ًا مببرر  لبيس سبى قاسبم ألعي المدعو عةالجنسية عن أحد زعماء الدين الشيبأن قرار البحرين المتعلق بإسقاط 
 ، هبذا و (1) ألال يمكبن تبريبره نبه قبرارالقانونيبة لبم تتببع فإ متطلبباتال البى إن  ر ضبافت إنبه ببالنظللقانون الدولي و أ

علببى ) ال  2014لعببام  باألجانببالدوليببة بخصببوص طببرد  اإلتفاقيببة مببن القببراءة الثانيببة لمشببروع 7نصببت المببادة / 
القومي  الدولة أمنألسباب تتعلق ب الإإقليمها قانونيًا تطرد شخصًا عديم الجنسية يكون وجوده في ن أيجوز لدولة 

تجعببل أحببد مواطنيهببا أجنبيببًا  نأ مببن نفببس المشببروع علبى ) ال يجببوز لدولببة 8المببادة /  ذكببرتأو النظبام العببام ( و 
 ء(.بتجريده من جنسيته لغرض طرده فق

 المعنويين: األجانبتحديد ثانيا : 

 ، في المنظمات الدولية طرافلطرد الذي يطبق على الدول األشخاص المعنوية ااالال نقصد بطرد        
و تعد عقوبة الطرد من العضوية من أشد  ،التنظيم الدولي الخاصة في فهذا النوع من الطرد له أحكامه 

 ميثاقالمن  6المادة / قررته مثلة على هذا الطرد مااألو ، ومن العقوبات المفروضة على الدولة العض
جاز مبادئ  الميثاق ، تهاك االمم المتحدة  في إنأمعن عضو من أعضاء إذا  ألمم المتحدة ) ل العالمي

من( و لم تتعرض أي دولة للطرد من على توصية من مجلس األ الهيئة بناءً ن  تفصله من أللجمعية العامة 
 الدولية حالفاألن طرد الدولة من عضوية المنظمات الدولية أو إف لذلك ؛(2) االمم المتحدةمة منظعضوية 

  يخرج عن نطاق دراستنا ألنها تتعلق بطرد االفراد األجانب.

التي تثير مشكلة معرفة كونها أجنبية ام وطنية هي شركات اإلستثمار  ةالمعنوي شخصيةو الصورة الشائعة لل
خذ األالفقه و القضاء حديثًا  الى تحديد جنسيتها ، فعلى الرغم من إتجاه  ختالف فياإلبب بالنسبة للدول بس

و مفضل   راجح   سهم الذين يشرفون على أدارتها ( كمعيار  االبمعيار الرقابة و التوجيه) أي جنسية أصحاب 
مقرها الرئيس فيه(   على معيار جنسية التأسيس ) جنسية البلد الذي تأسست الشركة حسب قوانينه أو يوجد

تراكشن ذهبت الى تفضيل معيار جنسية  _في قضية برشلونة لواقعمة العدل الدولية في حكمها امحك ن  إف (3)
من قواعد القانون الدولي العرفي تؤيد أيًا القضية )ال دليل على وجود  التأسيس حيث قالت المحكمة في هذه

                                                           

 متببببا  علببببى الببببرابء :     2016/  6/ 21  االخباريببببة بتبببباري france24( مقببببال منشببببور علببببى الموقببببع االلكترونببببي لقنبببباة 1) 
20160621.com/ar/24https://www.france   2019أط لع عليه بتاريl1l12.  

 2012، عمان ،  علي يوسف الشكري ، المنظمات الدولية ، دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع ، الطبعة األولى ( الدكتور2)
 .145، ص 

 .372،  نفسهعصام العطية ، المصدر  ( الدكتور3)
 
 

https://www.france24.com/ar/20160621
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ستثنت من إو لكن المحكمة  (1)لصالحهم (ة الدبلوماسية الحمايسهم في ممارسة األحق دول جنسية حملة 
الحماية الدبلوماسية  تقدم ستطيع أنسهم تسية حملة األدولة جن قاعدة حالتين فذهبت المحكمة الى إن  هذه ال

دولة يعزا الى  حينما، و الثانية  (2)في مكان تأسيسها موجودةلم تعد الشركة  حينمافي حالتين االولى 
 لمستوا سهم األجانب على اة حملة األلحماي دةوحيال وسيلةبالشركة و تكون ال ضراراإلة يؤولالتأسيس مس

 .(3)سهماألدول جنسية حملة  اللجوء الى الدولي هي من خالل

البى  2006القبراءة الثانيبة لمشباريع الحمايبة الدبلوماسبية عبام فبي  I.L.Cلجنة القانون البدولي و قد ذهبت        
ت االحبب ،  و لكببن اللجنببة أقببرت بوجببود ثببال سببية هببي الدولببة التببي تأسسببت الشببركة بموجببب قوانينهببا دولببة الجن إن  

 (4) ت هي :االتعتبر فيها الشركة متمتعة بجنسية دولة غير دولة التأسيس وهذه الح

كبيبرة  اقتصبادية شبطةأنللشبركة  جبدا أو دول أخبرا و ال تو دولبة اخبر  ومواطنبعلى الشبركة  هيمنعندما ي -1
 .(5) على الشركة دولة جنسية الشركة هيمنينلة التأسيس ، فتعتبر  دولة الرعايا المفي دو 

بأنهببا فببي دولببة أخببرا فتوصببف تلببك الدولببة  همببابببة الماليببة للشببركة كالقار ملا دارة واإلمقببر  كببون عنببدما ي -2
 الدولة التي تحمل الشركة جنسيتها.

                                                           

 .  61، الفقرة  40، الصفحة  1970تقارير محكمة العدل الدولية ، عام  (1)
 .90، الفقرة  47، الصفحة  نفسهلمصدر ا (2)
 .63، الفقرة  40، الصفحة  نفسهالمصدر   (3)
 9ايار /مايو_1لوماسية  ، الدورة الثامنة و الخمسين ، جنيف ، أعمال لجنة القانون الدولي بخصوص الحماية الدب  (4)

، مشروع المادة التاسعة و الحادية  L.684/CN.4/A،  2006اب/ اغسطس ،  11تموز/ يوليو_  3حزيران/ يونيو و 
 عشر.

تملك مواطني دولة معيار الهيمنة غير معرف في مشروع اإلتفاقية المذكورة أعاله و يبدو انه يتحقق في حالة  إن  يالحظ  (5)
 ما ألكثرية األسهم في الشركة.
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ن  تمبارس الحمايبة ألهبا سهم لبيس األحملة بأن دولة جنسية  11ضافت اللجنة في مشروع المادة / أكما  -3
الم تأسسبة  ة وفقبًا لقبانون الدولبةزالبت الشبركال إذا إبالشبركة  الملتصبقة راضبر األلصالحهم عن  الدبلوماسية

الشركة في تاري  وقوع الضرر حاملة حينما تكون لسبب ال صلة له بالضرر الذي وقع ، أو  الشركةفيها 
لدولببة أأسببيس الشببركة شببرطًا مسبببقًا تفرضببه مسببؤولة عببن الضببرر وكببان ت هبباإن عببملجنسببية الدولببة التببي ز  

سهم  بدولة جنسية الشركة ألغبراض األفهنا توصف دولة جنسية حملة   ،اعمال التجارية فيهاأللممارسة 
 الحماية الدبلوماسية.

 حببلل ركببز الببدوليمر الرقابببة علببى مببا سببواه حكببم الو مببن أهببم السببوابق القضببائية التببي تببدعم تفضببيل معيببا       
أجنبيبة ألن الحكومبة هبي هبذه الشبركة  الحكبم فعبد  ة شبركة ًامكبو ضبد إن دونيسبيا ( في) قضبيمنازعات اإلستثمار 

 .(1)وضع الشركة خاضع للرقابة األجنبية تعلم إن   كانت ندونيسيةاأل

المسببائل التببي  فببي صببةخا شببرعيين) القببانونيين (بعببض الجوانببب باألجانببب ال و يببرتبء مفهببوم الطببرد فببي         
بيببنهم مببن حيببث  فيمببا عنببد طببردهم يسببتلزم التمييببز األجانبببداري كمببا سببنرا ، و الحببديث عببن اإليتطلبهببا القببانون 

امتهم قببإاألجانببب مببن حيببث قانونيببة و  ن الطببرد يببرتبء باألجانببب أصببحاب اإلقامببة القانونيببةقببامتهم ألإمببدا قانونيببة 
 هما :    انقسم

 سببتيفاء شببروط المكببو  فببيإقببامتهم  مببن حيببث إ: وهببم الببذين وصببف دخببولهم  و / أو يون القببانون األجانببباواًل : 
 لقوانين البلد المتواجدين فيه. وفقاً  يضاً أاإلقليم بالقانوني 

 نف الذكر. اآلغير قانونية بالتحديد  قاماتهمإ دخولهم غير قانوني و/ أو غير القانونيين : ويكون  جانباألثانيًا : 

 

  : Explusion: تعريف  الطرد الفرع الثاني 
حتبى تحفبظ أمنهبا مبن  بإخراجبهقبرارًا  األجنببيفيهبا  تواجبدسلطات العامبة فبي الدولبة التبي يا تصدر الحينم

لغببوي للكلمببة أينمببا يببرد فببي هببذه الخراج المعنببى و نقصببد ببباإل.(2) هببا فهببذا هببو معنببى الطببردإقليمخطببر تواجببده فببي 
 الرسالة.

                                                           

الببدكتور قصببوري رفيقببة و عيببواج  طالببب ، النظببام القببانوني لعقببود االسببتثمارات األجنبيببة ، مجلببة الحقببوق و العلببوم السياسببية  ،  (1)
 . 192، ص  2016،   5جامعة عباس الغرور خنشلة ، العدد 

 .287ص  ، نفسهالدكتور أحمد أبو الوفا ، المصدر  (2)
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خبراج إمبا يصبدر سبلوك غيبر رسبمي يبؤدي البى وإن األجانبببطبرد  ال يصبدر قبراراً ت االولكن في بعض الح      
تستضببيف هبذا السببلوك قبد يصبدر مببن قببل رعايبا الدولببة التبي  و إن   الدولبة كمبا سببنرا ، كمبا إقلببيمخبارج  األجانبب
ا و فبي هبذ م على المغادرة )عتداء على حقوقهم إلجبارهاإلو  األجانبمن خالل قيامهم بالتضييق على األجانب 
أخلببت خاصببة إذا  -األجانببب مببن قبببل مواطنيهببا بسبببب الضببرر الببذي أصبباب  تكببون الدولببة مسببؤولة دوليبباً  الجانببب

.  وهكبذا (1)ألن الدولة عندما تخل بهذين الواجبين ينسب اليها الضرر (  –ي المنع  و القمع ببواج اإلقامة  دولة
 عليه بالطرد المقنبع و تبارةً طلق حكومي غير رسمي و هو ما يوك يكون بسل الطرد يأخذ أكثر من شكل فتارةً  ن  إف

ممبا  األجانببالتبي يتعبرض لهبا  ضبغوطاتيبأتي كنتيجبة غيبر مباشبرة لل بسلوك حكومي رسمي) قرار طرد( و تبارةً 
 يدفعهم الى المغادرة ك رهًا.

دين الموجبب األجانببب يتعلببق بإجبببارن أيهمنببا المصببطلح المسببتخدم بشببرط  النببه إد فو بصببدد تعريببف الطببر         
خببتالف علببى صببعيد الفقببه و إ، ألننببا وجببدنا مببن خببالل دراسببتنا  الدولببة إقلببيممببن فيهببا بصببفة رسببمية علببى الخببروج 

ب مبن الفقبه يسبميه المبيمين بصفة قانونية (، فهنباك جانب األجانبالتشريعات حول) المصطلح المستخدم إلخراج 
الببذي يصببطلح عليببه  البحببرين قببانون دولببةد تسببميات أخببرا كق علببى الطببر طلببيالتشببريعات  جانببب مببنعبباد ، و باإل

 اإلقامببببة  صبببحابأ األجانببببخبببراج إميات ال يهبببم مببببا دام المضبببمون يخبببص خبببتالف بالمسببباإل، فهبببذا  (2)بالتسبببفير
لجنبة القبانون البدولي مبع البنه  البذي سبلكته  سبجاماً رد إنلدولبة ،  و لكننبا نفضبل مصبطلح الطبا إقلبيمالقانونية من 

I.L.C لجنة القانون الدولي ث أعتبر مقرر ، حيI.L.C  الطبرد لبه  موريس كبامتو إن   السيد األجانبالمعنية بطرد
علبى حبد  بعباد لكونبه أكثبر تكريسبًا علبى المسبتوا البدولياإلبعاد لكنبه فضبل اصبطال  الطبرد علبى اإلنفس معنى 

 .(3) قوله

                                                           

لدكتور محمد سامي عبد  الحميد  والدكتور مصبطفى سبالمه حسبن ، مببادئ القبانون البدولي العبام البدار  الجامعيبة ، الطبعبة ا( 1) 
 .168، ص  1988األولى ، القاهرة ، 

 .1965من قانون  األجانب لعام  25و هذا ما سلكه المشرع البحريني في المادة ( 2)
حزيران/يونيبه و  3 -أيار/مبايو  2الدولي بخصوص طرد األجانب ، الدورة السبابعة والخمسبون  ،جنيبف ،  عمال لجنة القانون أ ( 3)
 .7، ص  A / CN.4/554،  2005آب/أغسطس  5 -يوليه  /تمبوز 4
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مببوريس كبامتو بببل السبيد لبى مببا أدلبى بببه ع -بعبباداإلعلبى -و ال تقتصبر أسبباب تفضببيل مصبطلح الطببرد         
 إقلبيممبن  األجانببخبراج إبعباد يسبتغرق كافبة صبور اإل هبو إن   اً خبر آ اً يشمل كما الحظ الدكتور محمد الروبي جانبب

  األجانببب القببانونيين أي إن  بعبباد و لكنببه يخببص اإلمببن صببور  يكببون صببورةً  ن أ ال  إالدولببة أمببا الطببرد  فببال يعببدو 
مقبارن المن المستقر عليه في الفقه  ن  إذلك يقول  الدكتور محمد الروبي)و في ( 1)بعاداإل الطرد أدق و أخص من

 .(2)الدولة(  إقليمالقانونيين من  األجانبخراج إالطرد يخص  و التشريعات الحديثة هو إن  

-نيبة النافبذة نو القا اإلقامبة  خراج القسري لألجنببي صباحباإلو عرف الدكتور عامر الكسواني الطرد ) ب        
 ال  إمهاله بوجوب المغادرة خالل مدة معينبة و إاإلدارية المختصة من خالل  بقرار من الجهة ةعن الدولة المستقبل

هبا البداخلي وسبالمة نمنية بسبب قيامه بأعمال أو تصرفات تمبس أماألتعرض لإلخراج القسري من قبل السلطات 
 .(3)ا ومؤسساتها وكياناتها المختلفة(فرادهأ

جراء الببذي تضببع بمقتضبباه السببلطة العامببة فببي الدولببة نهايببة اإلو عببرف الببدكتور محمببد الروبببي الطببرد ) ببب        
نهبا و نظامهبا العبام مبن الخطبر البذي فيها بصبفة مشبروعة ، حتبى تحفبظ أم المبيمين األجانبم بتسرة إلقامة أحد 

 .(4)(األجنبييمثله هذا 

المبيمبين  األجانببفبراد مبن ألذي تصدره الدولة ضد فرد أو عبدة ) بالقرار ا رنا سالم امانة الطردعرفت و         
كراههم على ذلك إة الخروج منها خالل مدة محددة و ذارهم بضرور ضها بصفة مشروعة و الذي يتضمن إنأر على 
 .(5)قتضاء(اإلعند 

                                                           

، ص  2001الببدكتور محمببد الروبببي ، اخببراج األجانببب مببن اقلببيم الدولببة ، دار النهضببة العربيببة ، الطبعببة األولببى ، القبباهرة ،  (1)
134. 

 .144، ص نفسهالمصدر  (2)
عامر محمود الكسواني  ، موسوعة القانون الدولي الخاص ، الجزء الثاني ، الجنسية  و الموطن و مركز األجانب ، الدكتور  (3)

 .360-359، ص  2010دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى ، عمان ، 
الشبخص الطبيعبي ، الجبزء األول ، دار النهضبة العربيبة ، الطبعبة األولبى ، الدكتور محمد الروبي ، مركبز األجانبب : مركبز  (4)

 .237، ص  2001القاهرة ، 
رنبا سببالم امانبة ، مببدأ عبدم اإلعببادة القسبرية فبي القبانون الببدولي   :ينظرر، بعباد و لببيس الطبرد سبتعملت الباحثبة مصبطلح  اإلإ (5)

 .177، ص  2015امعة النهرين ، ج –كلية الحقوق  مقدمة الى مجلسطروحة دكتوراه إالعام ، 
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و  ) التعاريف اآلنفبة( ،لتعريففلم  تدخل التسبيب الى ا إنها غير جامعة و نالحظ على التعاريف السابقة       
قصببرت الطببرد علببى  اإنهببكمببا  ) تعريببف رنببا سببالم أمانببة(  لببم تببربء الطببرد برغبببة الدولببة فببي حمايببة أمنهببا الببوطني

لببم تتضببمن حالببة الطببرد المقنببع الببذي يببتم بسببلوك غيببر إذ ، جراء  منهبباإأو بببالقببرار الصببادر مببن قبببل أجهببزة الدولببة 
خصبببببوص طبببببرد األجانبببببب الدوليبببببة ب  اإلتفاقية لقانون الدولي في مشروعلمتحدة لاألم ارسمي ، و قد تنبهت لجنة 

الطرد )بالعمل الرسمي أو السلوك المنسوب الى دولبة و البذي  I.L.Cلجنة القانون الدولي فعرفت  الى هذه الحالة
لتسليم الى محكمة أو لتسليم الى دولة أخرا أاال يشمل الطرد  إقليم تلك الدولة ، وعلى مغادرة  األجنبيي جبر به 

 .(1)أو هيئة جنائية دولية أو عدم السما  بالدخول( 

الطببرد  تببذكر فببي التعريببف إن  ن أ فاتهببا قببد اللجنببة ن  إفببة الببذكر ، فببآن االلتفاتببة الهامببةو علببى الببرغم مببن          
هامبة ه عبدة نتبائ  تنت  عنبهذا التخصيص  قامتهم بالقانونيين ألن  إاألجانب الذين وصف دخولهم و ينطبق على 

هببذا  مختصببة فببي النظببر بببالطعن المقببدم ضببدو الجهببة ال ،قببرار الطببردمتخببذة الداري تتعلببق بالجهببة قببانون اإلفببي ال
داريببة أعلببى مببن تلببك التببي تطببرد إاألجانببب القببانونيين مببن سببلطة ، حيببث يصببدر قببرار الطببرد الببذي يخببص  القببرار

القبانون البدولي لحقبوق االنسبان نبف ألن اآلتعريبف اللجنبة  غير القانونيين كما سبنرا ، و لكننبا سنفضبل األجانب
يسببتوي فببي هببذا هم القببانوني فببي دولببة اإلقلببيم الخاضببعين لإلخببراج بغببض النظببر عببن وضببع األجانبببع يحمببي جميبب

علببى  الطببرد يصببدر بنبباءً  ه لببم يبببين إن  إنبب نببفاآلقانونيببًا أم غيببر قببانوني ، و مببع ذلببك نأخببذ علببى التعريببف  كونببه  
الطبرد غيبر ذي فائبدة إذا لبم علبى أمبن الدولبة ، حيبث سبيكون التبزام الدولبة الطباردة بتسببيب قبرار  نبياألجخطورة 

 غاية الطرد هي حفظ أمن الدولة. نعرف إن  

إقليمهببا  فببوق  األجنبببيو قببد عببرف الببدكتور أحمببد أبببو الوفببا الطببرد )بببالحق الببذي يجببوز للدولببة التببي يبببيم          
الطببرد عنببدما يمببارس  سببباب الدافعببة الببى ذلببك ، وداء األي أي وقببت دون حاجببة إلبببتقببرر طببرده فبب ن أبمقتضبباه 

اإلقتصبادي  لألمن و النظام العام أو يعكبر صبفو السبكينة العامبة أو يضبر بالنظباميشكل الشخص المعني تهديدا ً 
 قببرار يببذكر هببل إن   نأنببه فاتببه إالطببرد حببق للدولببة ف نببف قببد تنبببه الببى إن  اآلالتعريببف .  و بببالرغم مببن (2)للدولببة ( 

مبن  ه في جميع الفروض الثالثبة ال ببدن معًا ، كما إنثنياإلأم  غير القانونيين مالطرد يخص األجانب القانونيين أ
 يعترض عليه .ن أ يكون القرار محتويًا على أسباب صدوره حتى يتسنى لألجنبي نأ

                                                           

 .L.797/CN.4/A، رقم الوثيقة  2014الدولية لطرد األجانب لعام  اإلتفاقيةمن مشروع  1: المادة/ ينظر (1)
 .389، ص  نفسهدر ينظر: الدكتور أحمد أبو الوفا ، المص (2)
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دخببل بالنسبببة لألجنبببي الببذي  بببالخروج جبببراً سببدي الطببرد )األالببدكتور عبببد الرسببول عبببد الرضببا  و عببرف          
و يصببطلح قانونيببة خببراج الببذي يخببص مببن دخببل الدولببة بصببفة غيببر اإلعببن  ختلببفالدولببة بصببفة مشببروعة و هببو ي

ن و هببو مببا ذهببب اليببه القببانون المصببري و السببوري و الكببويتي و وطنيمبببعبباد بببالطرد و ال يسببري علببى الاإلعلببى 
نبببف قبببد تنببببه الببى الحالبببة التبببي يكبببون فيهبببا الخبببروج بقبببرار أو اآلالتعريبببف  إن  إن  نسبببتنت   . و يمكبببن(1) مريكببي(اال

ه علبى المغبادرة ، بشبكل يجببر  األجنببيبسلوك غير رسمي من الدولة أو بفعل  ضار يصدر مبن رعايبا الدولبة ضبد 
فة  مشروعة الدولة بص إقليمأنه غير جامع فقد أكتفى بعبارة ) من دخل بهذا التعريف  إن  يالحظ و لكن مع ذلك ف

فبرض علبى مبا ي  إن الطرد ال يطببق علبى مبن دخبل الدولبة بصبفة  مشبروعة فقبء و ( و هذه العبارة غير جامعة ألن  
بصبفة شبرعية اإلقلبيم  البى األجانببقامته بعد دخوله( قانونيتين فكثيرًا مبا يكبون دخبول إكل أجنبي كان دخوله و )

 فيها. اإلقامة  خصةالدولة بعد ذلك ال تمنح الكثير منهم ر  ال إن  إ

الدكتور حسام الدين فتحي ناصيف ) بالقرار الصادر من السلطة المختصة فبي الدولبة ألسبباب  عرفه   و         
تعببرض  ال  إهببا خببالل مهلببة معينببة و إقليمبمغببادرة  األجنبببيتتعلببق بسببالمتها و أمنهببا الببداخلي أو الخببارجي و يلببزم 

 (2)خبر غيبر الطبرد (آألن غير القانونيين يشملهم نظبام القانونين  ألجانباخراج بالقوة و ينطبق على اإلللجزاء و 
غيبببر القبببانونيين يشبببملهم نظبببام األجانبببب القبببانونيين و إن الطبببرد يطببببق علبببى  نبببف البببى إن  اآلو قبببد تنببببه التعريبببف 

ك حكومي أو لحاصل بسلو ادخال الطرد إغير جامع ، فإذا كنا ندعو الى  هذا التعريف إن   يبدو، و لكن  يلالترح
الطبرد التبي ال تبأتي مبن قببل  حاالتدخال إننا ندعو أيضًا الى إاإلقليم ف كنتيجة للمضايقات المنسوبة لرعايا دولة

رار( بصببيغة  يقببال ) بقببن أالدقببة مببن ( ف مببن جهببة غيببر مختصببة طببرد الصببادرلطة المختصببة فببي الدولببة ) الالسبب
 اها.نر طالقه و يشمل الحالة التي ذكإمطلقة حتى يجري على 

جببراء الشببرطوي الببذي تقببوم بببه اإل ) الطببرد يعنببي تور عبببد  الببرحمن فتحببي سببمحان الببى إن  و ذهببب الببدك        
تخاذ شكل معبين و إن  يستلزم أقتيادهم خارج الحدود دون األجانب غير القانونيين إلالشرطة )كعمل مادي( ضد 

داري إللبزام إقانوني(يتخذ شكل قرار قضبائي أو  و )عملبعاد فهاإليقاع عقوبة جنائية ، أما إال ينت  عن مخالفته 
و ال  (3)يقبباع عقوبببة جنائيببة علببى المخببالف إاالمتثببال لببه الدولببة و يترتببب علببى عببدم  إقلببيمبمغببادرة  األجانبببحببد أ

 تية :اآلالقبول بهذا التعريف لألسباب  لنا يمكن

                                                           

 . 221 - 215، ص  نفسه(  الدكتور عبد الرسول عبد الرضا األسدي ، المصدر 1)
-135، ص  2010الدكتور حسام الدين فتحي ناصيف ، مركز األجانب ، دار النهضة العربية ، الطبعة االولى ، القباهرة ،  (2)

136. 
( الببدكتور عبببد الببرحمن فتحببي سببمحان ، تسببليم المجببرمين فببي ظببل قواعببد القببانون الببدولي العببام ، دار النهضببة العربيببة ، الطبعببة 3)

 (.1هامف رقم ) 118، ص  2011األولى ، القاهرة ، 
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 غير القانونيين. األجانبيس على القانونية و ل اإلقامة  من أصحاب األجانبالطرد يطبق على  ن  إ -1

 الطرد بصيغته القانونية يكون بقرار قانوني و ليس عماًل مادياً  ن  إ -2

بمضببمونه و بلغببة   األجنبببيخطببار إواجبببًا بتسبببيب قببرار الطببرد و  القببانون الببدولي لحقببوق االنسببانيفببرض  -3
 في الفصول الالحقة. ذلك يفهمها كما سنرا 

ي فضلنا القانونية  الت اإلقامة  صحابأاألجانب خراج إبين عملية  اً هناك فرق إن  و على الرغم من قناعتنا        
غير القانونية التي تصطلح عليهبا عبدد مبن التشبريعات اإلقامة  أصحاب األجانبخراج إتسميتها بالطرد و عملية 

في وضع  األجانبانوني و في وضع ق األجانبالتمييز بين  ن  إا نعتقد كما الحظ موريس كامتو )ننإق (1)بعاد اإلب
جبراءات االالدولية و الممارسات الدولية يكون مناسبًا من ناحيبة اإلتفاقيات  غير قانوني الذي له سند في عدد من

فبي وضبع غيبر قبانوني  األجانبب أي إن   (2)نسبان عنبد الطبرداالبال جدال ، و لكنه غير ذي فائدة بالنسببة لحقبوق 
 األسبتاذ لألجانب في وضع قانوني ، و هذا ما أكبده لقانون الدولي لحقوق االنسانا يتيحهاالحماية التي  عين لهم
(Sean D.Murphy عنبببدما ) غيبببر  األجانببببالقبببانونيين و  األجانببببتشبببمل  البببدولي ن حمايبببة القبببانو  إن  ر عتببببإ

غير قانوني  ي بعد ذلك أو كان دخولهم ابتداءً صبح وضعهم غير قانونأين ، سواء كان دخولهم قانوني ثم القانوني
تخبذ موقفبًا ي الباحث نإ، ف القانون الدولي لحقوق االنسان ألن دراستنا تخصو ،  (3)دخولهم لم يكتشف   إن   بسبب

التبببي ال تتنببباول المسبببائل التبببي  و القبببانون البببدولي لحقبببوق االنسبببان ي تبببدخل ضبببمنيتناسبببب مبببع هبببذه الدراسبببة التببب
مببن تعريببف الطببرد مفهومببًا يقتصببر يجعببل الباحببث ، لببذلك  لببن لهببا  تطببرق الداري التببي سبببق اإلالقببانون   يتضببمنها

 أيضًا كما فعلت لجنة القانون الدولي. غير القانونيين األجانبما يشمل ونيين  و إنالقان األجانبعلى 

 غير القانونيين األجانبتقادات للتعاريف التي أدخلت من إن تم عرضهن هذا الموقف و ما بيو ال تناقض        
ن فبي سبياق مفهبوم الطبرد مبن ناحيبة القبانو  وردت، ألن تلبك التعباريف  سببقت مناقشبتها م الطبرد و التبيالى مفهبو 

                                                                                                                                                                                                 

وهذه التشريعات التي جعلت االخراج ينطبق على األجانب غير القانونيين  )القانون البحريني و قانون إن دورا و القانون  (1)
األرميني و قانون البوسنة و الهرسك و القانون الصيني و الكرواتي و القانون الفلندي و القانون الليتواني و القانون النيوزلندي( 

توسع في بيان موقف هذه القوانين و غيرها إن ظر : أعمال لجنة القانون الدولي بخصوص طرد األجانب  ، الدورة الثانية ، لل
، التعليقات و  2010اب / اغسطس ، جنيف ،  6 –تموز / يوليه  5حزيران / يونيه و  4 –ايار /مايو  3و الستون ، 

 و ما بعدها. 6 المعلومات الواردة من الحكومات الى اللجنة ، ص
 .363، ص  A/10/65أعمال لجنة القانون الدولي بخصوص طرد األجانب ،الفصل الخامس  ، رقم الوثيقة ،  (2)

(3) Sean  D.murphy, The explusion of aliens and other topics the sixty - fourth of international law 
commission,A.J.I.L,issue 107,vol 1, 20 january 2013 , p5 
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داري البذي يحتبوي اإلالقبانون  دراسبتنا هبذه ، ألن   هالبذي تخبتص بب القانون الدولي لحقوق االنسبانداري و ليس اإل
خبراج إو  الباحبث فضبليمى ببالطرد كمبا ن البذي يسبالقبانونيي األجانببخبراج إموضوع الطرد في مباحثه يفرق بين 

عتراض على اإلخراج و السلطة التي يقدم اإلغير القانونيين ، وذلك من حيث السلطة التي تصدر قرار  األجانب
يخببص  -بعبباداإلأسببماه  –الطببرد  ن  إلببدكتور حسببام الببدين فتحببي ناصببيف )خببراج أمامهببا و فببي ذلببك يقببول ااإلقببرار 

سباب ما يجعل بقاءه فبي الدولبة مهبددًا ألمنهبا االأقام فيها بصورة شرعية ثم طرأ من الذي دخل البالد و  األجنبي
الذي دخل الدولة بصفة غير مشروعة ( و يضيف  األجنبيفيخص  -أسماه الترحيل  -بعاد اإلو سالمتها ، أما 

ينمبا يسبتلزم الطببرد ، فبالسببلطة المختصبة بكبل منهمببا  زاويبةبعبباد مبن الطببرد يختلبف عبن اإل إن   البدكتور ناصبيف )
 .(1)عاد صدور القرار من مدير مصلحة الجوازات و الهجرة(باإلمن وزير الداخلية يكفي في  صدور قرار

يكون مقببواًل مبن  من ناحية االجراءات سابقاً  تقدناهإن الذي I.L.Cلجنة القانون الدولي تعريف  ن  إو هكذا ف       
 .ناحية القانون الدولي لحقوق االنسان

لكونبببه  المضبببيفة لألجانبببب ن عبببرف الطبببرد ) بالسبببلوك المنسبببوب البببى الدولبببةن أ تلخيصبببًا لمبببا سببببق يمكبببن و       
 األجانبببأو مببن رعاياهببا و الببذي يجبببر  أحببدا هيئببات سببلطتها التشببريعية أو التنفيذيببة أو القضببائية ، مببن  صببادراً 

 مغببادرةيببؤدي الببى ن أ السببلبي الببذي مببن شببأنهيجببابي أو اال، أو القببرار  ون فببي الدولببة علببى مغادرتهبباالببذين يتواجببد
الببوطني مبن خطببر هببؤالء  حمايبة أمنهبباولببة المضبيفة  لغببرض دو البذي تتخببذه الالدولبة جبببرًا عببنهم  قلببيمإل األجانبب
المغزا من عبارة ) سلوك منسوب الى الدولة( يتمثل فبي  ن  إف ن حلل هذا التعريف بإيجازن أ (.و لو أردنااالجانب

جباريبة لألجانبب ، االك لكل ما يصدر من السبلطة التشبريعية مبن تشبريعات تتسببب فبي المغبادرة شمول هذا السلو 
جهببزة االالدولببة ، أو مببا يصببدر مببن  إقلببيمتجبببره علببى مغببادرة  األجنبببيأو مببن السببلطة القضببائية مببن أحكببام ضببد 

شبرة البى المطبار و مبا األجانببصبطحاب إت االالتنفيذية من سلوك يتسبب في مغادرة غير طوعيبة لألجانبب كحب
بببالطرد المقنببع ، أو مببا يصببدر مببن  ى تسببميتهعلببيتوافببق  ون قببرار رسببمي بببذلك و هببو مبباتفيببد الطببرد فببي حقهببم بببد

بواجباتهبا فبي منبع الضبرر البذي لحبق اإلقلبيم  المبيمين فيها في وقت تخبل فيبه دولبة األجانبمواطني الدولة ضد 
ت السبابقة نكبون أمبام سبلوك منسبوب البى االوعه ففبي جميبع الحبجراءات الالزمة بعد وقاالتخاذ إاألجانب أو في ب

 الدولة.

دولبة لقبرار سبلطات التخباذ إي أو السلبي  ...( فالتأكيد علبى إن  يجاباالما الغاية من ذكر عبارة )القرار أ        
الدولببة  لببيمإقفببي  األجنبببيتخبباذ بعببض القببرارات التببي يتوقببف عليهببا بقبباء إاعهببا  عببن متنإالطببرد بشببكل  صببريح أو 

 الدولة. إقليممرغمين من  األجانب جخراإا الى واحد إذا أدي   شيئيان في حكم  
                                                           

 .135 – 135، ص  نفسهالدكتور حسام الدين فتحي ناصيف ، المصدر  (1)
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الدولة ألنها تنطوي على جانبين  إقليمالذين ) يتواجدون( في  األجانبعبارة إن  و من المهم التنويه الى         
)المبيمببين (   يببلدة أخببرا ، فلببو قفمببا لببو إسببتعملت مفببر  األجانبببلكببي ال ينحصببر الطببرد بفئببة قليلببة مببن األول  ،

يطبق حتى على  الطرد يمكن إن  اصلين على وثيقة إقامة في حين إن  لحا األجانبألدا ذلك الى حصر الطرد ب
عببارة ن  و الجانب الثاني يتمثل فبي إ يحمل أي وثيقة رسمية كملتمسي اللجوء، إن  الدولة دون  إقليممن ول  الى 

مببا تعنببي البقبباء لفتببرة معينببة مببن الببزمن قببد و الببدائم فببي الدولببة الطبباردة و إنأ لمسببتمرالتواجببد ال تعكببس المكببو  ا
هباجرين البذي العمبال الممجموعبة مبن رز هذه الحالة عنبدما يبراد طبرد تتخللها فترات مكو  في دول أخرا ، و تب

/ أ( من المادة 2فقرة )ال ذكرت من السنة في دولة أخرا ، حيث ولكنهم لكنهم يمكثون لفترات ما يعملون في دولة
عامل الحدود المهاجر ) هبو   إن   الى 1990حماية حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم لعام  إتفاقيةمن  1/ 

سببوع االالعامل الذي يحتفظ في محل اقامته المعتاد في دولة مجاورة و يعود اليه عادة كل يوم أو مرة واحبدة فبي 
 .(1) نفةاآلت أخرا مشابهة لما ذكر في المادة االعلى حاإلتفاقية ( ، كما نصت مواد أخرا من هذه

 : األجانبلطرد لصور اخلاصة ااملطلب الثاني : 
مبا األجانبب  و إنفبي مجبال طبرد  عروفةدها بنفس السياقات المال يتم طر  األجانبهناك بعض الفئات من        

ه الفئبات  الدبلوماسبيين و القناصبل و المبوظفين مقدمبة هبذو فبي  جراءات الخاصةاإلبعض  طردهمتستلزم عملية 
هبذه الفئبات  I.L.Cلجنبة القبانون البدولي سبتبعدت إاألجانبب لبذلك و المسبتثمرين  و أفراد القبوات األجنبيبة الدوليين

،  االمم المتحبدة بخصبوص طبرد األجانبب إتفاقيةفي مشروع  دما بحثت في موضوع طرد األجانبمن أعمالها عن
 األجانببمبم المتحبدة بخصبوص طبرد اال تفاقيبةمن القراءة الثانية إل 1( من مشروع المادة / 1ة )الفقر  ذكرت حيث
و حصبببانات بموجبببب القبببانون متيبببازات إالبببذين يتمتعبببون ب األجانبببب) ال تسبببري مشببباريع المبببواد علبببى  2014لعبببام 

و و المسببتثمرين األجانببب  و مببن هببؤالء أفببراد القببوات األجنبيببة فببي دولببة مببا و الدبلوماسببيين و القناصببل الببدولي (
 هببؤالء ؟ و للجببواب علببى هببذا السببؤال فقببد تببم توزيببع هببذا المطلببب الببى فببرعين طببردعببن كي يببة   هنببا السببؤال نثبباري

يين و أفبراد القبوات األجنبيبة و البدول ينعلق بالمستثمر و الموظفيخص الدبلوماسيين و القناصل و الثاني يتاألول 
  غير الدبلوماسيين و القناصل، و على النحو اآلتي:  منالفئات الخاصة  لذي أسميناه طردا

 : طرد الدبلوماسيني و القناصل :األول  الفرع

                                                           

العامبل المتجبول   ن  العمال المهباجرين و أفبراد أسبرهم علبى إحماية حقوق  إتفاقيةمن  1/ه( من المادة / 2نصت الفقرة )حيث  (1)
 لى دولة أو دول اخرا نظرًا الى مهنته (.ا تاد في دولة ما و يضطر الى السفرالمهاجر هو) الذي يكون محل اقامته المع

 
 

 



 ماهية طرد االجانب يف القانون الدويل العام............................................................................... الفصل األول 
 

24 

بالمهببام الدبلوماسببية و تمثليهببا عنببد الدولببة  جببل الضببلوعدولتببه أل وفببدهالدبلوماسببي هببو الشببخص الببذي ت          
ن يتبدرجون مب و ئيس و مبوظفين دبلوماسبييندبلوماسية لها ر   اتضمن بعث في المستقبلة ، و يعمل الدبلوماسيين

البعثة بمعية  عمال كما يوجدقائم باأل و األدنى منهوض وزير مف و األدنى منهعلى هو سفير حيث المنصب فاأل
أمبا .(1)الى الخدم الخاصين باإلضافة  الدبلوماسية موظفين غير دبلوماسيين من مترجمين و محاسبين و عمال ،

و  و الجمركيببة التجاريببة كببإدارة العالقبات ون الدبلوماسبي ضبطلع بهبباقببل مبن تلببك التببي يأل عمبااون بالقناصبل فيقومبب
نائبب القنصبل البذي  و األدنبى منبه القنصل و األدنى منهعلى هو القنصل العام نصب فاأليتدرجون من حيث الم

ة القناصبل انيبة هبي فئبولى فئبة القناصبل المبعبوثين و الثاال، و يقسمون الى فئتين  أدنى منه وكيل القنصل يكون 
خبرا االالتي توفبدها دولبة لتمثيلهبا عنبد البدول  االقتصادية االجتماعية و الشخصيات بين من ختارون الفخريين  ي

 .(2)القضائية  ةو الفئة االخيرة ال تحظى بالحصان

لدولبة أمبن ا در عبنهم أعمبال تهبددصبإذا  ي مبن الدبلوماسبيين و القناصبلأو يمكن للدولبة المسبتقبلة طبرد         
 (3)المضيفة وتضر بمؤسساتها و من الممارسات الدولية على طرد الدبلوماسيين ما يأتي : 

سببان البذين كبانوا يمبدون يبد االحد الرعايا ألمكسيك بدعوا إيوائه دون وجه حق سباني من ااالالسفير : طرد  أوالً 
 بانيا ضد الحكومة.سأالعون للثورة القائمة في 

 .1976لسفير الليبي من مصر بدعوا التلبس بتوزيع مناشير معادية للحكومة المصرية سنة : طرد  ا ثانياً 

 الداخلية. الليبيرية عمال المصري في ليبيريا بدعوا التدخل في الشؤون األ: طرد القائم ب ثالثاً 

ن ايرلنبدا مبن طبرد عبدد مبوربية ) المانيا بولندا و لتوانيا و الدنمارك و اال: ما قامت به كندا و بعض الدول  رابعاً 
 .(1)البريطانيةراضي االفي  الروسيا بقتل عميل روسي يدعى سيكربتهام إالدبلوماسيين الروس لديها عقب 

                                                           

الببدكتور مبباهر ملنببدي والببدكتور ماجببد الحمببوي ،القببانون الببدولي العببام ، منشببورات الجامعببة االفتراضببية السببورية ، الجمهوريببة  (1)
 .142_118، ص  2018العربية السورية ، 

 .142 - 118، ص  نفسه المصدر (2)
اية األمن الوطني و حمايبة حقبوق األجانبب قبلهبا ، اطروحبة دكتبوراه ، جامعبة وليد مرزة المخزومي ، سلطة االدارة  في حم (3)

 .19بغداد ،ص 
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طببرد الدبلوماسببيين يخضببع لنظببام خبباص حيببث  ن  إفبب 1963البعثببات الخاصببة لعببام  إتفاقيببةحسببب بولكببن        
 (2)بين حالتين : اإلتفاقية ميزت هذه

رضها ثم ارتأت أعلى دخولهم ودخلوا  الدولة الذين وافقت الدبلوماسيين غير المرغوب فيهم : وهمجانب األ :  أوالً 
اء مهامبه . هبذا وللدولببة هبإن ألنهبم يعملبون ضبد مصببالحها ، و عنبد ذلبك علبى دولبة الدبلوماسببي سبحبه أو طبردهم
بلوماسبي السبابق خبالل تيبازات الدمإيتمتع ببنفس  عضو  آخري عضو من بعثتها و تستبدله باب تسح ن أالموفدة 

 عتراف بهم. اإلجاز للدولة المضيفة رفض  الإو  فترة معقولة

كأعضببباء فبببي البعثبببة  بتبببدءً إ : الدبلوماسبببيين غيبببر المقببببولين : وهبببم البببذين رفضبببت الدولبببة المسبببتقبلة قببببولهم ثانيببباً 
 .في إقليممهاستببالهم إين لدولهم فرفضت كممثل

الحكبم علبى القناصبل ينطببق نفبس  1963ت القنصلية لعبام العالقا إتفاقيةمن  23 حسب المادة /على  و       
شبكل إقلبيم الدولبة إذا يجبوز وقتئبذ طبرده مبن نبه إظيفبة الدبلوماسبي أو القنصبل فهباء و ، فبإذا تبم إن طردمن حيث ال

 خطورة على تلك الدولة.

سبباني فبي االلسبابقة ) مبا تعبرض لبه السبفير و من تطبيقات طرد الدبلوماسيين و القناصبل و فقبًا لألحكبام ا      
اسبترو رئبيس وزراء كوببا فبي أثنباء التلفزيون في هافانا و قباطع فيبدل ك محطةحينما أقتحم  1960با في يناير كو 
ع  و قببد قببررت كوبببا داخببمو انببه كبباذب رئببيس وزراء كوبببا ب عببن السببفير قببال، و عببالمخيببر كلمببة أمببام االلقبباء األإ

 بانيا ببدورها بإنهباء خدماتبه و هكبذا تبم طبردهسب، و قامبت أ لبديها ب فيبهرغبي   الير شخصبًا السبف عبدثبر ذلبك إعلى 

(3). 

  ي : طرد الفئات اخلاصة من غري الدبلوماسيني و القناصلالفرع الثان
كمفبرادات لهبذا الفبرع  ي و أفبراد القبوات األجنبيبةالموظف الدولي و المستثمر األجنبب ستعراض طردإسيتم 
 تية:آلفي الفقرات ا

                                                                                                                                                                                                 

                                  ، متببببببببببا  علببببببببببى الببببببببببرابء : 2018/  3/  26الموقببببببببببع االلكترونببببببببببي لقنبببببببببباة روسببببببببببيا اليببببببببببوم ، خبببببببببببر منشببببببببببور بتبببببببببباري   (1)
-934558https://arabic.rt.com/world/       2019اط لع عليه بتاريl1l17. 

الببدكتور سببهيل حسببين الفببتالوي ، الدبلوماسببية المعاصببرة بببين النظريببة و التطبيببق ، دار الثقافببة للنشببر و التوزيببع ، الطبعببة  (2)
 .365 -360، ص  2006االردن ،  -االولى ، عمان 

ير ، الوسببيء فببي القببانون الببدولي العببام ، الكتبباب الثبباني ، القببانون الببدولي المعاصببر ، دار عبببد الكببريم علببوان خضبب الببدكتور (3)
 (.1هامف رقم ) 163، ص  2007الثقافة للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى ، عمان ، 

 

https://arabic.rt.com/world/934558-
https://arabic.rt.com/world/934558-
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 : األجنبي: المستثمر أوالً 

للبيام  ثانية ،و مستثمر يحمل جنسية دولة عقد بين الدولة أو أحد مؤسساتها العامة   األجنبياإلستثمار         
للسبلع  االً تقبإن شبتمل علبىلي ياإلقتصبادي البداخل مجبالال خطبىفهو عقبد يت ،ة اقتصادية في الدولة المتعاقدةبأنشط

لالسبتثمار ، و  ضبيفةشطة اقتصادية فبي الدولبة المستنأ وال عبر الحدود الجغرافية للدول لتنفيذماألو الخدمات و 
تطرد المستثمر ن أي ستثمر فيه و ال يجوز لسلطات هذه الدولة التي  (1) التجارة الدولية نافعاإلستثمار م ترجح في
لتبببزام ضبببمن قاعبببدة العقبببد شبببريعة اإلذا العقبببد ، و يبببدخل هبببال فتبببرة العقبببد حيبببث يتعبببين عليهبببا إحتبببرام طبببو  األجنببببي

هببذا الواجببب ضببرورة عببدم التعببرض  سببتخلص مببندئ العامببة للقببانون الببدولي ، و يالمتعاقببدين التببي تعببد مببن المبببا
 تعاقببدين( مببن مبببادئ القببانون الببدولي) العقببد شببريعة الم اعتبببار ، وتعببد قاعببدةاإلسببتثمار  لألشببخاص الببذين يتولببون 

يقببر  ال األول فببي حمببايتهم دبلوماسببيا ؛ األجانبببان عببن مببدا أحبيببة دول المسببتثمرين و يثيببر الفقببه موقفبب (2)العببام
 األجنببييخول المسبتثمر  ا يعرف) بماد كالفو ( و الثاني بالحق في حمايته دبلوماسيًا و هو م األجنبيللمستثمر 

 : تيةعرض هذين المبدأين في الفقرات اآل) داغر ( ، و سن ةهذا الحق و هو ما يعرف بماد

 كالفو:  شرط  -1

ا مبع عقبدهضبمنت تلبك البدول العقبود التبي تو قد كان هذا الموقبف يسبود فبي دول أمريكبا الالتينيبة عنبدما         
أي خالف ينشأ عن   األجنبي يوافق على إن    ط كالفو أل و تنص هذه المادة على إن  شرطًا عرف أل بشر  األجانب

المحباكم المحليبة للدولبة المتعاقبدة وفقبًا لقبوانين  لبدان  يسبوا أيم يجبب ين دولة اإلقلبشروط العقد المبرم بينه و وب
ليهببا األجنبببي بوثبباق إالدولببة المنتمببي ال يكببون سببببًا فببي تقببديم ن أة و أمببام قضببائها المحلببي ، و يجببب هببذه الدولبب
لبة المتعاقبدة فيمبا من مبواطني الدو  يعتبر مواطناً  األجنبي ن  إبة دولية ، و بمقتضى شرط كالفو فمطال ةأيالجنسية 

خبذ أاالخبرا ذلبك ألنبه إذا حتجاجبات شبديدة مبن جانبب البدول إبشرط كالفو  يتعلق بأغراض العقد ، و أثار العمل
الوسبائل المحليبة كبل سبتنفاذ إن حقبه فبي طلبب مسباعدة حكومتبه بعبد مب األجنببيبحرفتيه ال يؤدي فقء البى تجريبد 

 ن أاصة المواطن الفرد يستطيع  و على مسؤوليته الخ ديد هو إن  ما ي علن عن مبدأ جه و إنلرفع الضرر الذي لحق
 تي هياطع مع طبيعة الحماية الدبلوماسية ال، و هذا يتق(3)حماية مصالحها في الخارج  حقها في يجرد دولته من

                                                           

 .182، ص  نفسه( الدكتور قصوري رفيقة و طالب عيواج ، المصدر 1)
  .156ه ، ص  لعطية ، المصدر نفس( الدكتور عصام ا2)
 .172، المصدر نفسه ، ص  (  الدكتور عبد الكريم علوان خضير3)
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الببدول  ةأكثريب الواليبات المتحبدة ألمريكيبة و ت دولبةلببذلك رفضب (1)يجبرد دولتبه منهبا ن أحبق للدولبة ال يمكبن للفبرد 
 .(2)هذه المادة 

 داغر : شرط  -2

ضبباه يجببوز لدولببة المسببتثمر و بمقت رغببا دلببويس  السببيد رجنتينببياالوزير الخارجيببة لببو ينسببب هببذا الشببرط         
نبببه يكبببون مبببن حبببق دولبببة إلتحكبببيم فأ ةضبببع للتحكبببيم مبببع الدولبببة المدينبببة و إذا رفضبببت الدولبببة المدينبببتخ ن أالبببدائن 

األجنببببي فبببي سبببلمنا بحبببق دولبببة المسبببتثمر و لكبببن إذا  (3)سبببترداد حقوقهببباالعسبببكرية إلالقبببوة الركبببون البببى المسبببتثمر 
و فبببي ذلبببك  ، القبببانون البببدولي العبببام سبببتعمال القبببوة المسبببلحة أمبببرًا محظبببورًا فبببيإ  ننبببا نبببرا إن  إحمايتبببه دبلوماسبببيًا ف

ل القببببوة او التهديببببد سببببتعماإمببببم المتحببببدة ) يحظببببر ال  ل العببببالمي ميثبببباقالمببببن  2( مببببن المببببادة / 6الفقببببرة ) تضببببمنت
 خرا (.االستقالل السياسي للدول اإلراضي أو االستعمالها ضد سالمة إب

 تي:نجدها تنحصر في اآلفلون اإلستثمار شخاص الذين يتو األت التي يمكن فيها طرد االالح وبالعودة الى   

و  األجانببمكبن للدولبة محاكمبة تجبار بالبشبر حيبث ياإلفبراد جريمبة دوليبة كالقرصبنة و االرتكب هؤالء إإذا  : أوالً 
 معاقبتهم و من ثم طردهم ألن لكل دولة الحق في تتبع مرتكبي هذه الجرائم.

سبالمة قبانون الدولبة المضبيفة كبأن قباموا بفعبل يمبس أمنهبا أو اإلستثمار  خرق القائمين على تنفيذ عقدإذا  : ثانياً 
 . و تدبير أمني كجزاء جنائي طردهممواطنيها فهنا يجوز 

                                                                                                                                                                                                 

 .7، ص  نفسهصبري محمد الخزاعي ، المصدر  أستاذنا أسامة ( 1) 
 .172، ص  نفسه( الدكتور عبد الكريم علوان خضير ، المصدر 2)
 172، ص  نفسه( المصدر 3)
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ة أو قبد تنهبي العقبد مبع األجنبيستثمارية االو لكن قد تقوم الدولة بتأميم المشروع الذي تعمل فيه الشركات        
إذا  خببراجهم مببن البلببد المضببيفإالعقببد لببذا يببتم مضببمون  ول مبببرر بقبباء القببائمين علببى تنفيببذهببذه الشببركات فهنببا يببز 

 ستثمار.االو الذي يتمثل في تنفيذ عقد كانوا أجانب بسبب زوال المبرر الذي دخلوا الدولة بسببه 

 إذا زال الغببرض مببن تواجببدهم فببي  بالسببفر خببالل مهلببة قليلببة األجانبببالدولببة تقببوم بتكليببف  إن   و معلببوم          
 .(1)التي تضيفهم الدولة

 : طرد الموظف الدولي : ثانياً 

 1949نبا دوت ر بقضبية الكونبت بر لقد عرفبت محكمبة العبدل الدوليبة الموظبف البدولي فبي حكمهبا الصباد        
 يكبببون عملبببهو يسبببتوي أن بواسبببطة أحبببد أجهزتهبببا  تم تعينبببهبواسبببطته و يببب ات الدوليبببةبكبببل شبببخص تعمبببل المنظمببب

و يعتببر أفبراد القبوات العسبكرية ( 2)بصبفة دائمبة أو مؤقتبة ن  يكون عمله يستوي أيضا  أو أجر مقابل  بالمجان أم
مبببم االألمببم المتحبببدة لعمليببات تضبببطلع بهببا لمببين العبببام األلببذين يسبببتخدمهم و أفببراد الشبببرطة و العناصببر المدنيبببة ا

 . (3)المتحدة موظفين دوليين

و دولبة المقببر ) حصبانة وظي يببة( مببن دولبة جنسببيته تجبباه كبل  ثنائيبةتمتبع الموظببف البدولي بحصببانة و ي         
 .(4)قء دولة المقر فتقرر في مواجهة المقررة للدبلوماسيين و التي عكس الحصانة 

ببيح طبرد المبوظفين البدوليين لتمبتعهم بحصبانة قضبائية و شخصبية ال ت تفقبد القبدرة علبىدولبة المقبر  ن  إو هكذا ف 
 ن  إوظيفببة أو بمناسبببتها لببذا فببشببطة بسبببب الأن حتجببازه عمببا يصببدر عببنهم مببنإالببببض علببى الموظببف الببدولي أو 

ت رفببع تلببك االأواًل ، فمببا هببي حببة الوظي يببة عببنهم تطلببب رفببع الحصببانحتجبباز و طببرد المببوظفين الببدوليين تإ مسببألة
  الحصانة؟

 (1):تيةاآلحوال االلمنظمة برفع الحصانة عن الموظف الدولي في ا ذلك يقوم أمين عام هذا على و جواباً       
                                                           

،  البعبباد األجانببب، رسببالة ماجسببتير مقدمببة الببى مجلببس كليببة القببانون جامعببة بابببلالنظببام القببانوني اقبببال مبببدر نببايف ،   (1)
 .43، ص  2012

المجلبد  جامعبة الموصبل ، أشار اليه  قيصر سالم يونس ، المسؤولية القانونية للموظف البدولي ، مجلبة الرافبدين للحقبوق ، (2)
 .160، ص 2011، 47، العدد 12

 .161، ص  نفسهالمصدر  (3)
 .77، ص  نفسهف الشكري ، المصدر علي يوس الدكتور (4)
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أو البيبام بمبا ك العمبل المكلبف ببه بصبورة نهائيبة مبن الموظبف البدولي مبن خبالل تبر  ماً خطأ جسبي إذا صدر : أوالً 
 ضر بمصالح المنظمة بشكل رسمي.ي

قيامبه بتبرك بعبض مبا كلبف ببه ، و  سبتنادًا البىإحينما توصف خدمة الموظبف البدولي بأنهبا غيبر مرضبية :  ثانياً 
 باختصار قيامه بارتكاب مخالفات ال تصل حد الخطأ الجسيم أو الخطير.

رتكاب مخالفات بما ال يقبوم بهبا الرجبل إمه  بو قيا، واجباته الوظي ية في أداء الموظف الدولي  عدم التزام:  ثالثاً 
 العادي الذي يبذل عناية متوسطة لضبء تصرفاته .

ا نهببع نببت ولي  واحببد مببن القببرارات التببي ييصببدر بحببق الموظببف الببد ن أ ففببي هببذه الحالببة يكببون لألمببين العببام     
 .(2(فقدان الحصانة الوظي ية وهي

الحصببانة الوظي يببة عببن الموظببف الببدولي  رتفبباعإجببراء اإلعمببل : و ينببت  عببن هببذا يقبباف الببوقتي عببن الاإل -1
 .الوقتي عن العمل يقافاإلطوال فترة 

بشبكل يببنجم  نهائيبا   الدوليبة هباء عالقببة الموظبف البدولي بالمنظمبةن العمبل : و يبتم بموجبهبا إنالتنحيبة عب  -2
 رتفاع الحصانة المقررة له .إ عنه

تكمبن فبي  ستقالتهإلزام الموظف الدولي بتقديم إية من قرار غاستقالته : و الإلدولي بتقديم لزام الموظف اإ  -3
الموظببف  بإعفبباء اراً مكانيببة العمببل فببي منظمببة أخببرا فيمببا لببو صببدر قببر إتجبباوز مشببكلة عببدم  الرغبببة فببي

 الدولي عن الوظيفة الدولية.

ا صبدر أو تقبرر طبردهم إذ تحتجبز المبوظفين البدوليين ن أقدم ذكبره ال يخبل بحبق كبل دولبة فبي و لكن ما ت  
تدعي بحمايته ن أ، و ال يمكن لدولة جنسية الموظف  يخرج عن واجباتهم الوظي ية كأعمال التجسس ملعنهم ع

فبي  متوظبفال (سبحاقإمحمد عمبر )السيد   ما حصل في قضيةو غير نظيفتين و هدبلوماسية ألن يدا الموظف 
 تبهحاكمالمصبري ، و تمبت م القباهرة ارمطب فبي 1965 لقباء البببض عليبه عبامإحيبث تبم   ،أمانة الجامعة العربية

راءات القانونيبة كبالببض فيمبا لبو جباالالحصبانة ال تمنبع   علبى إن   عن تهمة السرقة ، و يعتبر هذا الموقف دلبيالً 

                                                                                                                                                                                                 

 .172_167، ص  نفسهينظر: المصدر  (1)
 .175 -171، ص نفسهينظر: المصدر  (2)
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البذي عمبل  اتجوف (جوبب)فبس الشبيء حصبل مبع السبيد . و ن (1)هم الموظف الدولي بمخالفة قبانون دولبة المقبرت  إ
بتبببادل وثببائق و  أثببر قيامببهتهم بأعمببال تجسببس علببى إفبب لألمببم المتحببدة فببي نيويببورك ، مانببة العامببةاألموظببف فببي 

 موظف دبلوماسياً مين العام الذي أراد حماية الاألمريكية على االمصورات مع مواطنة أمريكية ، و ردت الحكومة 
شبارة البى اإل و بمناسببة (2)مريكيبة االالعدالة  تعطل آثار حصانته الدولية ضد تجوف  من جرائمما فعله جوبا بأن  

من دولته و من  الموظف الدولي يمكن حمايته دبلوماسياً  ن  إالحماية الدبلوماسية للموظف الدولي في هذا المورد ف
يجبوز ألي مبن هبذين إذ وظيفتبه ، ل تبهتأدي حبينصبيب ضبرر رابطبة وظي يبة إذا ا   المنظمة الدولية التي تربطه بها

مباشبرة الحمايبة  اً ة معبلدولة و المنظمة الدوليا يس بمقدور، و لكن ل لصالحه بلوماسيةطرفين مباشرة الحماية الدال
 .(3)رفع الدعوا عن الفعل الواحد مرتين  القاعدة تقضي بعدم جواز ألن لصالحه الدبلوماسية

 ثالثًا: أفراد القوات األجنبية : 

ضبع لنظبام خباص لطبرد أعضبائها يختلبف تعد القوات األجنبيبة فبي دولبة مبا مبن الفئبات الخاصبة التبي تخ    
أفبببراد القبببوات  يالحبببظ إن  ، و  2014الدوليبببة المتعلقبببة بطبببرد األجانبببب لعبببام اإلتفاقيبببة  عمبببا تتناولبببه مبببواد مشبببروع

األجنبيببة قببد يكونببوا تببابعين لقببوات ترسببلها األمببم المتحببدة لحفببظ السببالم بببين دولتببين أو ألغببراض أخببرا و هببؤالء 
حببدة و يعببدون بحكببم المببوظفين الببدوليين فيتبببع فببي طببردهم مببا يتبببع بخصببوص طببرد يخضببعون لمنظمببة األمببم المت

و هبؤالء دولبة اإلقلبيم الموظفين الدوليين ، و قد يكونوا قبوات تابعبة لدولبة أو دول معينبة لبديها قواعبد عسبكرية فبي 
التي توجد اإلقليم  لةيخضعون لسيادة الدول التي يمثلونها ) الدول المنتمين لجيوشها( فهم ال يخضعون لسيادة دو 

مبا ارتكببوا جرائمبًا خبارج إذا  تخضعهم لواليتها القانونية و القضائية و لكن يجوز لدولة اإلقليم أن فيها هذه القواعد
، و هكذا يبدو لدينا إنه إذا كانت األفعال (4)فيها واجباتهم العسكرية أو خارج تلك القواعد أو الصفوف المتواجدين 

لة قد صدرت منهم أثناء واجباتهم العسكرية أو في مقراتهم فان دولبة اإلقلبيم لهبا أن  تطلبب مبن المهددة ألمن الدو 
نشببطة االخببراج هببؤالء العسببكريين و وقببف تلببك إالقنببوات الدبلوماسببية للدولببة التببي ينتمببي هببؤالء العسببكريين لجيشببها 

لبة قبد صبدرت مبنهم و هبم خبارج الضارة بأمن الدولة ، أمبا إذا كبان مبا صبدر عبنهم مبن نشباطات تمبس ببأمن الدو 
حتجازهم و طبردهم منهبا، و إتلك المقار أو خارج نطاق واجباتهم العسكرية فيجوز عندها لدولة اإلقليم أن  تأمر ب

                                                           

 .74، ص  نفسهصبري محمد الخزاعي ، المصدر  أستاذنا أسامة  (1)
 .65 – 64، ص  نفسهالمصدر  (2)
عربيببة ، مطبعببة جامعببة القبباهرة ، الطبعببة الببدكتور صببال  الببدين عببامر ، مقدمببة لدراسببة القببانون الببدولي العببام ،  دار النهضببة ال (3)

 .300 – 299، ص  2007الثانية ، القاهرة ، 
الدكتور علي حسين خلف و  الدكتور سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، دار نيببور للطباعبة و  (4)

 .120، ص  2014النشر و التوزيع ، الطبعة األولى ، العراق ، 
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فبببي جميبببع األحبببوال لدولبببة اإلقلبببيم أن  تثيبببر المسبببؤولية الدوليبببة للبببدول التبببي تفبببرض مظببباهر السبببيادة علبببى هبببؤالء 
 عن كل ما أصابها بسببهم من أضرار. العسكريين و أن  تطالب بالتعويض

 املبحث الثاني

 عن غريه األجانبمتييز نظام طرد 

ظم القانونيبة ختالف بينه و بين و ببيبة البناإلبعد بيان وجوه التشابه و  الإ تام ال يتضح مفهوم الطرد بشكل         
جببازه ، مببن ذلببك تسببليم المطلببوبين حتإإقلببيم الدولببة أو عببدم دخولببه اليهببا أو عببن  األجنبببي مغببادرةالتببي تببؤدي الببى 

 والترحيل و التكليف بالسفر. 

 ها تنقسم الى فئتين هما :ند المقارنة مع هذه النظم يالحظ إن و ع

 الدولة وهي : إقليمعن  األجنبي مغادرة : النظم التي يترتب عليها أوال

 بعاد.اإلالترحيل الذي يصطلح عليه أحيانا ب -1

 نية أو هيئة دولية.تسليم المطلوبين الى دولة ثا  -2

 . النفي في القانون الدولي  -3

 التكليف بالسفر. -4

 القسرية.اإلعادة  نظام  -5

 الدولة إقليمحظر التواجد على   -6

 عن الدولة وهي: األجنبي مغادرة : النظم التي ال ينتج عنها ثانيا

 الدولة. إقليمعدم السما  بالدخول الى  -1

 .األجانبالببض على  -2

 األجانبحتجاز إ -3

 الجبرية. امة اإلق فرض -4

مغبادرة يخبص البنظم التبي يترتبب عليهبا األول  ما سبق فقد تم توزيع هذا المبحث البى مطلببين و بحسب
 تي :اآلو ك،الدولة  إقليممن  األجنبي مغادرةالنظم التي ال يترتب عليها  الثاني يخص، أما  األجانب
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 األول املطلب

 األجانب يها مغادرةالنظم التي يرتتب عل
 هذه النظم تتوزع الى فئتين هما: إن   يالحظ

الدولبة ، ولبم  إقليمتسليم المطلوبين و حظر التواجد على   نظام : وتنحصر في : نظم تتصل بمسألة العقاب أوالً 
اضبي ال تطبيبق لبه حبديثًا ،  القانون الجنائي ألنه أضحى من الم ضمن الدراسة الى نظام النفي المطبقتشر هذه 

 لتوجيبببه يتسبببليم المطلبببوبين هببب غايبببة لبببنظم التبببي لهبببا صبببلة بالعقببباب ألن  مطلبببوبين ضبببمن ادرجنبببا تسبببليم الأو قبببد 
 .  (1)قترافهإنسب اليهم  المطلوبين أو معاقبتهم على سلوك مجرم  الى  اتتهاماإل

الترحيل و النفي  القسرية و عادةواإلالتكليف بالسفر  منظكل  من : و هي  ثانيا : نظم ال تتصل بالعقاب القانوني
 المطبق في القانون الدولي.

 ساس فقد تم توزيع هذا المطلب الى فرعين هما:األوعلى هذا 

 : النظم املتصلة مبسألة العقاب : األول  الفرع
رتكابببه جببرائم معينببة فببي إإقليمهببا بسبببب مببن  األجنبببيبموجببب هببذه الببنظم تقببوم الدولببة المضببيفة بببإخراج  و

خبرا ، و هبذه االالدولبة أو ألنبه أرتكبب تلبك الجبرائم فبي البدول  إقلبيمالدولة المضبيفة كمبا فبي حظبر التواجبد علبى 
القبانون الجنبائي ،  الدولبة و النفبي المطببق ضبمن إقليمتسليم المطلوبين و حظر التواجد على هي كل من  النظم 

حظبر  ننبا سبنكتفي بدراسبة كبل مبن تسبليم المطلبوبين وإخيبر غيبر مطببق فبي عالمنبا الحاضبر فاال و نظرًا البى إن  
 : واجد على إقليم الدولة ، و على النحو اآلتيالت

 أواًل : تسليم المطلوبين : 

معاهبدة أو معاملبة علبى  تكباءً إفيها الى دولة أخبرا  واجداً جراء الذي تسلم بمقتضاه دولة أجنبيًا متاإلهو          
 ائم معينبة هبي الجبرائمخص عبن جبر ، و ال يجبوز تسبليم الشبمعاقبته عن جريمة معينبة أو  دانتهإحتى تتم بالمثل  

                                                           

قانون السالم ، منشأة المعارف باإلسبكندرية ، الطبعبة الثانيبة ،  –محمد طلعت الغنيمي ، الوسيء في قانون األمم  الدكتور (1)
 .718، ص  2005االسكندرية ، 
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ضببمن حببدودها الببى دولببة أخببرا يتواجببد  معينببة ه دولببةتقدمبب رسببمي .و يببتم التسببليم بطلببب(1) أو السياسببية عسببكريةال
 . (2)دانته أو محاكمته في الدولة التي قدمت الطلب إالشخص المطلوب  قليميةاإل

عقاببه عمبا حكبم ت دولبة أخبرا لمحاكمتبه أو لطاو يرمي تسليم المطلوبين الى تسبليم شبخص مبا البى سبل         
تبي يوجبد الدولة المعنية البى الدولبة المن  بمطالبةتبدأ  إلجراءات  معقدة وفقًا  طلوبينتسليم الم جري و يبه عليه ، 

السبلطة المختصبة بالموافقبة علبى طلبب تسبليم المطلبوبين ،   زاويبة ا ، و تختلبف البدول مبنهيف  الشخص المطلوب
الببى وزارة العببدل التببي  وزارة الخارجيببة الطلببب حيببللتنفيذيببة ) حيببث تا حكومببةح سببلطة الموافقببة الببى الها يمببنفبعضبب
السبلطة النهائيبة فبي  البى رئبيس الدولبة البذي يملبك برأيهبا القبانوني فيبه ثبم ترسبله وزارة العبدل مشبفوعاً  تدقيقبهتقبوم ب

) فإذا أصدر القضاء حكمًا ها الوطنيقضائحكم على  ءً بنا الإ، بينما ال تجيز دول اخرا التسليم هذا الخصوص 
، امببا إذا وافببق  الببى الدولببة الطالبببة التنفيذيببة تسببليم الشببخص المطلببوب حكومببةليم امتنببع علببى الالتسبب طلببب بببرفض

و هنبباك  (3)تقببوم بالتسببليم أو تمتنببع  عنببه( إن  التنفيذيببة التببي لهبباحكومببة ن موافقتببه ال تكببون ملزمببة للفبباالقضبباء 
يكون قد حكم على الشخص بعقوبة مازال يقضيها في الدولة  نأ منهالعدة أسباب عملية التسليم  طلأحوال قد تتع

أسبباب غيبر تلبك البى  سبتناداً إ، أو للخشبية مبن محاكمتبه  المطلوب منهبا عبن نفبس الجريمبة أو عبن جريمبة أخبرا 
التبي بمقتضباها ال يجبوز  القاعبدة المعروفبة)  بتخصبيص التسبليم ( و بشبكل  يخبرق  نبص عليهبا طلبب لتسبليمالتي 

تلبك التبي يكبون قبد أرتكبهبا عن الجريمة أو الجرائم التي تم تسليمه وفقًا لها، دون  الإ الشخص أو معاقبة محاكمة
التبي تسبتند أمبا  سبتثناءاتاإلعليهبا بعبض  تقبعهبذه القاعبدة  إن   بيبدالتسبليم ، فبي طلبب  طرحهباو لم يبتم  ذلكقبل 

بقبي الشبخص مبدة إذا  لدولبة التبي تقبوم بتسبليمه ، أول الرسبمية موافقبةالسبه أو  البى نف شخصبية للفبردالى موافقة ال
لم اليها بعد  .(4)أتيحت له الفرصة  لمغادرتهان أ طويلة في الدولة التي س 

                                                           

 .717، ص  نفسه( المصدر 1)
(2  ( Anne-Lise Ducroquetz , L’expulsion des étrangers en droit international et européen, theses 
doctorat de Droit puplic international ,  Université, de la Santé - Lille II, Français ,2007. ,p 410. 

 .388 – 387،  نفسه، المصدر الدكتور أحمد أبو الوفا   (3)

 .432، هامف رقم  391، ص  نفسهر (  المصد4)
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 (1)االتية : مبادئالدولي ال مستوا ال و يحكم تسليم المطلوبين على

فببي هببذا  حريتهبباو رفضببه مببا لببم يوجببد مببا يقيببد طلببب التسببليم أ فببي الموافقببة علببى الدولببة المطلقببة حريببة مبببدأأواًل : 
 (تنقص من حرية الدولة في تسليم المطلبوبين بمعاهدة دولية وجوددة تشريعية داخلية ، أو لالمجال  ) كوجود قاع

 ، و ال هرفضبالتسبليم أو طلبب حبرة فبي الموافقبة علبى  فإنهبا تكبون الدولبة فبي التسبليم  سبلطة يقيبدمبا  فإذا لبم يوجبد
و أعبببادة إ علببى منقطعببة  أهميببة البببدول تعطببي فببي هببذا المجببال ألن ؤثر بفاعليببةالسياسببية تببب جوانبببال إن   فببي شببك

 . ب جريمة أو جرائم معينةارتكافي محاكمة االفراد المتهمين 

ألن النصبببوص  مواطنيهببباإذا كبببان الشبببخص المطلبببوب هبببو أحبببد  ثانيبببًا : تبببذهب غالبيبببة البببدول البببى رفبببض التسبببليم
) مبا لبم توجبد معاهببدة دوليبة تلزمهبا بالتسبليم( لبذلك يمثببل  (2)م رعاياهبايتسبل تحظبر علبى الببدول غالببًا مبا وريةالدسبت
حبباالت تسببليم  دولببة ثالثببة( أغلببب مببواطنيالدولببة طالبببة التسببليم أو مببن  مببواطنييم األجانببب ) سببواء كببانوا مببن تسببل

 الدولي. لمستوا المجرمين على ا

 التبي ط لببجريمة وفقبًا لقبانون الدولبة الطالببة و الدولبة الى ارتكاب األجنبي ليم سبب التسل يرجع نأثالثًا :  يجب 
 منها التسليم.

العرف الدولي بسببب  تدخل ضمنو هذه  القاعدة  في مطلق االحوال رابعًا : ال يجوز تسليم المجرمين السياسيين
هببذا و تكببون م عببن الجببرائم العاديببة مكببن التسببليالمخبباطر المترتبببة علببى تسببليمهم الببى خصببومهم السياسببيين ، أي ي

ة ثبور فبي  لتحباقاإلالوضع الداخلي في بلبد مبا ) ك كانت تهدف الى قلب نظام الحكم أو تغييرإذا  الجريمة سياسية
 .(3)سياسية و غايات   ارتكبت لدوافع  إذا  رهاب جرائم سياسية حتىاإل( و لكن ال تعتبر جرائم أو عصيان مسلح

عرفببه مقببرر لجنببة القببانون  عببن نظببام آخببر يعببرف بالنقببل او التحويببل و التقببديم الببذي و يختلببف تسببليم المطلببوبين
السيد موريس كامتو ) بأنه التنقيبل القسبري لألشبخاص مبن دولبة مبا البى خبارج حبدودها، حتبى يوضبع هبذا الدولي 

مساعدة الجنائية بين تفاقيات للإالشخص تحت الوالية الوطنية لدولة أجنبية أو والية قضائية دولية ، و يستند الى 

                                                                                                                                                                                                 

 .391، ص   نفسهالمصدر  (1)
حيببث ال يجببوز بمقتضبباها تسببليم المببواطن  2005مببن الدسببتور العراقببي النافببذ لعببام  23مببن ذلببك مببا نصببت عليببه المببادة /  (2)

  العراقي الى الدول االخرا.
 .393، ص  نفسهالدكتور أحمد أبو الوفا ، المصدر  (3)
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تهاك للقواعبد العامبة لنظبام التنقيبل أو التسبليم و فبي الدولية كثيرًا ما تشهد حاالت إنو لكن الممارسة  (1)الدولتين( 
ختطبافهم إلقباء البببض علبى األجانبب فبي الخبارج و إذلك نشاهد ما سلكته الواليات المتحدة في أكثر من مرة مبن 

 تي :اآلب طرد األجانب عنو بالعودة الى تسليم المطلوبين نجده يختلف  (2)كالى أراضيها حتى تحاكمهم هنا

التسبليم حينما يكبون و هبو أمبا دولبة أخبرا أو هيئبة دوليبة) خبرآال بعد تدخل طبرف إال يتم تسليم المطلوبين   -1
و لكبن يجبدر األجنببي ، رادة المنفبردة للبدول يببيم فيهبا اإلالى هيئة او محكمة دولية ( ، بينما يحصل الطرد بب

ألن البببدول قبببد تتعبببرض حيبببث الواقبببع العملبببي مطلقبببة مبببن بالليسبببت  األجنببببيحريبببة الدولبببة فبببي طبببرد  البببذكر إن  
كما سنرا ها إقليممن  األجانببقاء أو طرد ستإحريتها  في  في سياسية معينة تؤثراقتصادية أو  لضغوطات

 .في الموضوعات الالحقة

تفباقي ، بينمبا يجبري تسبليم المطلبوبين إفي السيادة دون الحاجة لبنص دولة ستناد الى حق الاإليمارس الطرد ب -2
 دولية أو معاملة بالمثل.  إتفاقيةدولي أو  لعرف   الى دولة أخرا وفقاً 

واجببب  ن  إيم المطلببوبين فببيمهببا ، أمببا فببي تسببلالاردة بحقببوق األجنبببي مببادام فببي أقتلتببزم الدولببة الطببن أيفتببرض  -3
ب االنسبان القانون الدولي لحقوق بالتقييد  البدكتور عببد البرحمن  األجنببي اليهبا و ببررلم يمتبد البى الدولبة التبي س 

الشبخص البذي تبم  إن   فبي التأكبد مبن األجنببيفتحي سمحان ذلك  بقوله ) إلتاحة الفرصة للدولة التبي سبلمت 
 هبببو مبببا يعبببرف بقاعبببدة ألالسببببب المبببذكور فبببي طلبببب التسبببليم و سبببتناد البببى إلاتسبببليمه قبببد حبببوكم أو عوقبببب ب

(3) تخصيص التسليم أل (
.  

لنظامها العبام و ألمنهبا البوطني بشبكل خباص ، أمبا التسبليم  تقوم الدولة بطرد األجانب ألنها تجد فيهم تهديداً  -4
 .(4) يراد منها تسليمه الدولة التي أمن ن يكون الشخص الخاضع له يهددأفال يشترط فيه 

 ن أ) الدولببة التببي يغببادر اليهببا( فلببه جهببة المقصببد ختيببار و إالخاضببع للطببرد الحريببة التامببة فببي  لشببخصملببك اي -5
فببي  الحببق مجمببع القببانون الببدولي كببر هببذا قببد ذمح لألجانببب بببالمرور منببه ، و سببيغببادر مببن أي منفببذ حببدودي ي

                                                           

 3 –تمببوز / يوليببه  2حزيببران / يونيببه و  1 –آيببار / مببايو  7أعمببال لجنببة القببانون الببدولي بخصببوص طببرد األجانببب ، جنيببف ، (1)
 .72، ص  CN.4/A/651،تقرير لجنة القانون الدولي بخصوص طرد األجانب ، رقم الوثيقة  2012آب /أغسطس، 

  .123، ص نفسهالدكتور عبد الرحمن فتحي سمحان ، المصدر  (2)
 .120، ص   نفسهلمصدر ا (3)
 .202، ص  نفسهالدكتور رشاد السيد ، المصدر  (4)
 
 

. 



 ماهية طرد االجانب يف القانون الدويل العام............................................................................... الفصل األول 
 

36 

دنببى حريببة أوبين فلببيس للشبخص الخاضببع للتسبليم مببا فبي حالببة تسببليم المطلبأ 1898عقباده فببي  جنيبف ندورة إ
  .(1)تفاق التسليم إحددت مسبقا في ت كون قدنقل اليها تألن الدولة التي سي   اليها ختيار الدولة التي سيسلمإفي 

جرام ، بينما غاية الطرد تنحصر االمكافحة  مجاالتهي توثيق التعاون الدولي في  تسليم المطلوبينغاية  ن  إ -6
 .(2)أو نظامها العام الوطني أمنهاالدول في التخلص من أي خطر يهدد في رغبة 

رتكبهببا إالجريمببة المنسببوب اليببه عببن  األجنبببيتسببليم المطلببوبين يببتم مببن خببالل تسببليم  ن  إصببل فبباأليببث مببن ح  -7
لألجنببي بأنبه يشبكل خطبرًا علبى اإلقلبيم  ها ، أما الطرد فيقبع بسببب مبا تبراه دولبةيفالدولة المتواجد  إقليمخارج 

 .(3)أمنها الوطني

ما ، أمبا  ماً جر  قترفاألجنبي على أمنها و لو لم ي وجودها بسبب خطورة إقليمعن  األجنبيتقوم الدولة بطرد  -8
رتكبباب جريمببة فببي الدولببة التببي يببتم إتهامببه بإرتكابببه أو إب خبباص هببو سبببلفببي التسببليم فيببتم تسببليم الشببخص 

 .( 4)تسليمه اليها

 الدولة : إقليم: حظر التواجد على  ثانياً 

أو  رتكبب جنايبةً األجنببي البذي تفرضبه علبى  ن أ يجوز لمحكمبة الجبزاء فبي فرنسبا (5) تكميلي ابهو عق         
 تلببكلي المقببررة لصبباأل ابالعقبب مببعالحظببر  أو مؤقببت لمببدة عشببر سبنين ، و يطبببق مؤبببدبشببكل  و يكببون أمببا  جنحبةً 

                                                           

 .180، ص  نفسهرنا سالم أمانة ، المصدر  (1)

 .188، ص  نفسهمصدر ال (2)

 .180، ص  نفسهالمصدر  (3)

 .121، ص   نفسهالدكتور عبد الرحمن فتحي سمحان ، المصدر    (4)

 إذا نص الإتبعًا لعقوبة أخرا ، و ال تطبق ما تأتي ت ثانوية و ال تطبق بمفردها و إنيقصد بالعقوبة التكميلية ) جزاءا  (5)
 .436ن الشاوي ، المصدر نفسه ، ص ن الخلف والدكتور سلطاعلي حسي ظر:الدكتورينعليها القاضي في قرار الحكم( 
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،   1994لجديببد الصببادر عببام و قببد ذكرهببا قببانون العقوبببات الفرنسببي ا،واطنين رتكابهببا مببن المببإالجببرائم فببي حببال 
عقوببة الحببس أو كمالبه لمحكوميتبه فبي عقوببة إبعبد  الدوليبة حبدودالقتيباد األجنببي البى إتم لعقوبة يبهذه ا موجبوب

حظبر  تقبررالجهبة التبي ت ن  إفب 1998نسبي عبام و حسبب التعبديل فبي القبانون الفر   (1)شغال الشاقة األالسجن مع 
و ذلبك رتكابهبا إمبا يبتهم فبي  مبةاألجنبي عن جريأمامها  قدملة هي المحكمة الجزائية التي يالدو  إقليمالتواجد على 
الحكم بحظر التواجبد ، و حظبر التواجبد  الحق في لهذه المحكمة عطيالنص الذي يحاكم بمقتضاه يحينما  يكون 

الجببرائم تتشببخص  و (2)تببرفض تطبيقببهن فلهببا أن  تحكببم بببه و لهببا أ  هببذه المحكمببةدولببة أمببر تقببديري لال إقلببيمعلببى 
 رتكابها هي: إد على جوز تطبيق نظام حظر التواجالتي ي

  ببادتهم،إشبخاص أو التهديبد بة مبن األبادة الكليبة أو الجزئيبة لجماعباإل)  و هي كل من نسانيةاإلالجرائم ضد  -1
هجببببة ، و الخطببببف و التعببببذيب و نج السببببياقات القانونيببببة  بطريقببببة ممعببببدام خببببار االسببببترقاق و القتببببل أو االو 

غتيبال و التسبميم و االشبخاص )و هبي القتبل و األء علبى عتبدااإلنسانية ( و بعض جرائم االالتصرفات غير 
غتصباب و البغباء و االسبنة ، و  15العنف المفضي الى موت و أعمال القهر الواقبع علبى قاصبر  أقبل مبن 

مبببوال  األتجبببار فبببي المخبببدرات ( و بعبببض الجبببرائم الواقعبببة علبببى االعتبببداءات الجنسبببية و االهتبببك العبببرض و 
التفجيبببر أو بواسبببطة تبببالف و تشبببويه أمبببوال الغيبببر إو شبببياء المسبببروقة األاء شبببفإمبببوال و األبتبببزاز إ)السبببرقة و 

عتببداء أو اإلو الجنايببات أو الجببنح المخلببة بببأمن الدولببة أو السببالم العببام ) التجسببس و رهبباب( اإلأو  حببراقاإل
و جبرام اإلشبتراك فبي تجمهبر يهبدف البى اإلهباب و ر اإلضرار بالدفاع الوطني و اإلالتآمر على أمن الدولة و 

عببادة بنبباء تجمعببات محظببورة و رشببوة إ السببال  و المسبباهمة فببي تببدعيم أو  شببتراك فببي مظبباهرات مببع حمببلاإل
ختبام أو األالقضاة أو المحلفين أو المحكمين أو الخببراء ، و جبرائم تزيبف أو تزويبر العمبالت و المحبررات و 

 (.تقليدها

ضببرار بالثقبة الماليببة للدولببة االبشببأن  1938/  18/8التشببريعات المختلفببة  كقبانون  طائفببة مبنمخالفبة أحكببام  -2
 .1945/ لعام  11/   2وقانون 

نه ال يجوز الحكم عليه بحظر التواجد إمن العمر ف ةو بالنسبة للقاصر الذي لم يبلغ الثامنة عشر         
طرد  مسببة مبن ات الر ن  تكون قراأ العام يستلزم و إذا كان القانون الدولي،  (3)الدولة الفرنسية  إقليمفي 

                                                                                                                                                                                                 

وبي ، اخراج األجانب من اقليم الدولة ، المصدر   (1)  .75 – 74، ص  نفسهالدكتور محمد الر 
 . 76، ص نفسهالمصدر  (2)
 .75 – 74، ص  نفسهالمصدر   (3)
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إال بالنسبببة ال ت سبببب قببرارات حظببر التواجببد علببى إقلببيم الدولببة الفرنسببي  ن  إفببصببل كمببا سببنرا ، األحيببث 
 (1)من قانون العقوبات  و هم : 131لبعض الفئات المذكورة في  المادة / 

جزئيبًا السبلطة يمبارس و لبو ن أ لطفل فرنسي يببيم فبي فرنسبا بشبرط اً مهاتأو أ آباءً  ون يكون نالذي ناة الج  -1
 يساعد فعليًا في رعايته .ن أ بوية على هذا الطفل أواأل

قل من زوج يحمل الجنسية األالمتزوج منذ عام على و ثى نأ ذكرًا كان أم الذي يرتكب الجريمة األجنبي   -2
 و متبوافرةتكبون العالقبة الزوجيبة ن أرط ، و بشب ةالجريمب رتكاببهإقبل يكون هذا الزواج ن أرط الفرنسية بش

 جنسيته الفرنسية.اليبقى الطفل الفرنسي محتفظًا بن أ

 سببن كببان عمببره فببي نأ عاديببة فببي فرنسببا منببذإقامببة  ه يبببيمإنبب يثبببت يقتببرف الجريمببة و الببذي األجنبببي   -3
 .تقدير أكثرعلى العاشرة 

مسبة كثر مبن خفترة تمتد أل ه يبيم في فرنسا بطريقة قانونية منذ يثبت إن الذي يقترف الجريمة و األجنبي -4
 .عشر عاماً 

الفرنسية، و  سلطات  عمل أو مرض مهني يقدم من العن حاد جمنا اً أو معاش اً راتب أخذاألجنبي الذي ي -5
 %. 20يساوي أو يزيد على في معدل عجزه الدائم  ستوا الذي يكون م

،  توفير الرعاية الصبحية لبه الصحي وضعهقتضي يالذي  عادية في فرنسا ، وبيم إقامة الذي ي األجنبي -6
ببإذا  بحيببث ط عبببدم ، و بشببر  اسببتثنائي رعلببى ذلببك نتبببائ  ذات خطبب نببت ين أيمكببن  عنايبببةرم مببن هببذه الح 

 في الدولة التي ينتمي اليها. شابهةأمكان تمتعه برعاية م

قتيباد إو  اإلقامبة  بطبال رخصبةإيبة ، مبن خبالل فاذ هذا القرار بعد تنفيذ العقوبة السالبة للحر إن و يجري           
  د.خارج الحدو  األجنبي

هنبباك  ن  إالدولببة فبب إقلببيمخببتالف فببي مجببال الًتسببب يب بببين الطببرد و حظببر التواجببد علببى االالببى باإلضببافة  و        
 تي :اآلفوارق أخرا بينهما تتمثل ب

، أو قبد يكبون سبلطة القضباء فبي الدولبة لطاتها بمبا فيهبا الطرد تصرف ينسبب للدولبة بمختلبف سب ن  إ -1
الدولببة مببن السببلطة  إقلببيمني هببذه الدولببة ، بينمببا يطبببق حظببر التواجببد علببى ناشببئًا عببن أعمببال مببواط

 القضائية فقء.

                                                           

 .76، ص  نفسهالمصدر  (1)
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حتببى  األجانبببسببتقرت عليببه جميببع الببدول التببي تخشببى علببى نظامهببا العببام مببن خطببر إالطببرد نظببام  -2
ذكرتببه الدولببة فهببو أجببراء  إقلببيمعنببدما ال يوجببد نببص يعطيهببا حببق الطببرد ، أمببا حظببر التواجببد علببى 

 .1994ت كقانون العقوبات الفرنسي الجديد لعام بعض التشريعا

 الفرع الثاني : النظم التي ال تتصل بالعقاب : 
 لسبب ال يمس فكرة العقاب ،  و النظم التي ال تتصل العقاب هي : األجنبيخراج إحيث يتم 

 : التكليف بالسفر:  أوالً  

سلطات رخصة إقامة جديدة و لكن  صول علىالذين تقدموا بطلب للح األجانبالتكليف بالسفر يخص  ن  إ       
تهبت و لبم يغبادروا فبيمكن إن وضاعهم قبل المغادرة فبإذاقليلة لتسوية أفأمهلتهم  فترة  طلبهمرفضت البلد المضيف 

 .(1)هنا تقييد حريتهم وشمولهم بنظام الترحيل 

 تي :اآلتتمثل الفوارق بين الطرد و التكليف بالسفر ب

قانونية  اإلقامة  قامتهم بالصفة القانونية و ال تكون إالذين وصف دخولهم و  باألجانيطبق الطرد على   -1
األجانبب البذين بالتكليبف بالسبفر  يتعلبقبينمبا   ،سبتمر سببب منحهباإو تكون كبذلك إذا بقيت نافذة ال إذا إ
تبرة فلمبن قببل سبلطات الدولبة  مهبالهمإفي الدولة المضبيفة حيبث عبادة  مبا يبتم  غرض من تواجدهمالتهى إن

 .(2)تهاء هذه المهلة اإلقامة عند إن لكي يغادروا بلد سبوعينإاو  سبوع  وجيزة ال

البى سببب  ستنادتجديد رخصة اإلقامة  باإل حقه في من األجنبيكما ال يترتب على التكليف بالسفر منع  -2
 ن أ قامببه علببى أساسببه، كمببا و يبقببى لألجنبببي الحببق فببيمغبباير للسببب الببذي حصببل علببى رخصببة اإل خببرآ
يعبببود البببى الدولبببة  نأمبببن الطبببرد البببذي ال يمكبببن لألجنببببي  عبببود البببى الدولبببة مصبببدرة القبببرار علبببى العكبببسي

 .(3)تهاء قرار الطرد ال بعد إنإالطاردة 

 الطرد غالبا ما يخضع له أجنبي لديه اقامة نافذة أما التكليف بالسفر فيخص أجنبي اقامته غير نافذة.  -3

مببن خببالل  يتضببح النفببي الببذي يعنببى بببه القببانون الببدولي لحقببوق االنسببان:  الرردوليالنفرري  فرري القررانون ثانيببا : 
، و يتمثل هبذا الموقبف فبي رفبض المنظمبة  الدولي الموقف الذي أبدته منظمة العفو الدولية من النفي في القانون 

                                                           

ن المصري و الفرنسي ، دار النهضبة العربيبة ، الطبعبة االولبى ، القباهرة الدكتور مصطفى العدوا ، ترحيل األجانب في القانو   (2)
 .21، ص  2008،  

 . 43، ص   نفسهاقبال مبدر نايف ، المصدر ( 2)
 .43، ص  نفسهالمصدر ( 3)
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سياسبي ال البرأيمغبادرة بلبدهم بسببب  علبى فبرادألفبي دولبة مبا  حكومةال السلطات جبارإ) الذي يعنيللنفي القسري 
صبل األصل أو الجنس أو اللون أو اللغبة  أو اال،  أو بسبب  شخصيةراء و االفكار الغيرها من اآلأو  أو الديني

أمن الدولبة ببخالل اإلالقوانين و  بخرق  تعلقخر ال يآا اإلقتصادي أو أي وضع جتماعي أو المستو االالقومي أو 
فبًا( نآ خارج بلدانهم فتمنعهم من العبودة لألسبباب المبذكورة انو إذا كا أو العودة منعهم منب أو قيام تلك السلطات ، 

(1). 

يعتببر و ،  بلبدانهم إلبى ببالعودة قسبراً  نفيهم يتم الذين أولئك بحق عترافاإل إلى الدولية العفو منظمة تدعو و     
من  13لمادة / اذكرته  إذ ،  1948العالمي لعام  عالن حقوق االنسانإ من أهم الحقوق المكرسة في حق العودة 

 .يغادر أية دولة بما في ذلك دولته ، كما يحق له العودة اليه ( نأ عالن المذكور بقولها ) يحق لكل فرداإل

علببى ) ال يجببوز حرمببان  1966مببن العهببد الببدولي للحقببوق المدنيبة و السياسببية لعببام  14المببادة  ذكبرت و        
المنبثقبة مبن العهبد  لجنبة الحقبوق المدنيبة و السياسبيةحسبب بو  أي شخص بصورة تعس ية من حبق دخبول بلبده (

تطبيببببق العهبببد الببببدولي للحقببببوق المدنيببببة و ل و التببببي هبببي الراصببببد  البببدولي الخبببباص بببببالحقوق المدنيبببة و السياسببببية
 السببيطرة عليهببا دولببةب قامببت راضببي التببينببازع عليهببا و األراضببي المتاالأل بلببده أل يشببمل  فببإن مصببطلح السياسببية 

، الفقببببببببرة  1999) 27  رقببببببببم العببببببببام ،  و فببببببببي تعليقهببببببببا  تحببببببببت سببببببببيطرة دولببببببببة معينببببببببة بعببببببببدما كانببببببببت أخببببببببرا 
 (2):  الى إن    نساناال حقوق  لجنة ذهبت (20

البلبببد البببذي يحمبببل جنسبببيته  يخبببصال  البببذكر نفبببةاآل  14المبببادة /  عجبببزفبببي  مبببذكور أل بلبببده ألال مصبببطلح)معنبببى 
قويبببة كمببواطني البلبببد المجببردين مبببن  إرتباطببات فيبببه بببل يشبببمل البلببد البببذي لببه فقبببء ؛ الرسببمية بالمولبببد أو التجببنس

جنسبيته البى كيبان وطنبي  د الحباملينلبشخاص الذين تم ضم الباألو العام  لقانون الدوليبشكل ينتهك ا تهم اجنسي
 من الجنسية (. رمهمخر يحآ

شبخص و بلبده وجود  أل صبالت وثيقبة و دائمبة أل ببين ال لتحقق منل اير معحزمة  القانون الدولي يضعو         
) بحبيقببة  1955مببن خببالل مجموعببة مببن المعببايير التببي بينتهببا محكمببة العببدل الدوليببة فببي قضببية نببوتي بببوم عببام 

يؤخبببذ فبببي عبببين  نأ وجبببود صبببالت حبيبيبببة و مصبببالح و عواطبببف ،  و يجبببب مبببدا جتمببباعي و علبببىاالالتعلبببق 
يه بالبلبد و المغبروس فبي أذهبان أطفالبه ، هتماماته و التعلق الذي يبدإ  المعتادة و مركز اإلقامة  عتبار كل مناال

 .      (3)و مدا مشاركته في الحياة العامة لذلك البلد (

                                                           

 في تفاصيل ذلك : الموقع االلكتروني لمنظمة العفو الدولية متا  على الرابء اآلتي :   ينظر (1)
112/RightOfReturn.aspx?articleID=21http://www.amnestymena.org/ar/magazine/issue    اط لع عليه

 2019 /1 / 20في
 .1، ص  نفسه( المصدر 2)
 .1، ص  نفسهالمصدر  (3)

http://www.amnestymena.org/ar/magazine/issue21/RightOfReturn.aspx?articleID=112
http://www.amnestymena.org/ar/magazine/issue21/RightOfReturn.aspx?articleID=112
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 : ةتياآلالنقاط الفوارق بين الطرد و النفي  ب و مما سبق تتضح             

ول هده العديد من الدن النفي ألسباب تمييزية  تشإالنفي الجنائي  المعروف سابقًا فو على طرف  يناقض  -1
مببن الميثبباق 22سببتنكاره فقببد نصببت المببادة /إالدوليببة و المواثيببق الدوليببة الببى المنظمببات حببدا ب و هببذا مببا

 على ) ال يجوز نفي المواطن من بلده أو منعه من العودة اليه(. 1994نسان لعام اإلالعربي لحقوق 

اردة ( فقببء أمببا النفببي الدولببة الطبب إقلببيمالطببرد مببن داخببل الدولببة باتجبباه الخببارج ) خببارج حببد  ممارسببات ت -2
 راضي الدولة.أورة عدم السما  بالدخول الى الدولي فيتم بصورة الطرد نحو الخارج و بص

فيها الضبوابء  المبذكورة فبي  القبانون البدولي  توعير  الدولي إذا الطرد ممارسة مشروعة في القانون  ديع  -3
 .لحقوق االنسان

 : الترحيل :  ثالثاً 

 للترحيل معنيين هما : فإن   I.L.Cلجنة القانون الدولي رر الخاص لالمقكما الحظ            

ذين تحمببيهم اإلتفاقيببات البب-يببتم نقببل قسببري للمببدنيين فببي ظلببهو  للحببرب القببانون الببدولي: و يتصببل باألول  المعنببى
ء اكمبا جب ممنوع من وجهبة نظبر القبانون البدوليمحتل و هو  إقليمالى خارج  -1949جنيف لعام ربعة لقانون اال

ختصاص المحكمة يمتبد لعقباب إن ألمان باأل قادة الحربالخاصة بمعاقبة  غبر رنمن الئحة محكمة نو  6بالمادة / 
ساسبي األمبن النظبام  7. و حسبب  المبادة/ (1)نبف اآلالترحيبل  اطار مفهبوممارس االعمال التي تدخل ضمن من 

مكبان لمحميبين مبن للسبكان ا جببري ال لنقبللحة باالمنازعات المسب طارإيل في للمحكمة الجنائية الدولية يعرف الرح
مسبلح النزاع ال إن   و على الرغم من ، مبررات يسمح بها القانون الدولي دون الى مكان آخر من  تواجدهم الشرعي

جانبب مبن الفقبه  ن  إالمقررة لصالح األجانب كمبا نبرا فبتفقد العديد من القيود  طردال ممارسة ستثنائية تجعلإحالة 
 (2) الظروف االستثنائية تجرد الدولة الطاردة من أي التزام يقع علبى كاهلهبا لصبالح األجانبب ذهب الى إن  الدولي 

 :ن  تلتزم بها عند النزاع المسلح وهيي على الدولة التي ترحل األجانب أننا نرا وجود العديد من القيود التإف

كقاعدة عدم جواز  1949ربع لعام االت جنيف الملحق باتفاقيااألول  لتزام بأحكام البروتوكولاإليتصل ب  -1
األجنبي للخطر أو يتعرض تتعرض فيها حياة  إن  نقل المدنيين الى دولة طرف في النزاع أو دولة يمكن

 .ضطهادفيها لإل

                                                           

اب  11-تمبوز / يوليبو 3حزيبران /يونيبو و 9-ايبار/ مبايو 1دولي ، البدورة الثامنبة و الخمسبون ، جنيبف أعمال لجنبة القبانون الب (1)
  .61،ص CAN.4  /573، 2006اغسطس ، التقرير الثاني بخصوص طرد األجانب ، 

 201، ص  نفسهالدكتور رشاد السيد ، المصدر  (2)
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فبي المبدنيين يبقبون  ن  إمبال الترحيبل وقبت النبزاع المسبلح فبعأل المنظمبةقانونيبة القواعبد الفبي حالبة غيباب   -2
نسببانية و مقتضببيات االمبببادئ الأل و الببذي بمقتضبباه تلتببزم الدولببة الطبباردة بمراعبباة  نزمببارتحمايببة أل شببرط 

 .(1) نسانياإل يه قاعدة نصية في القانون الدوليالضمير العام في كل ما لم ترد ف

قبببة ترحيببل السببكان المببدنيين مببن الجببرائم التببي تخببتص المحكمببة الجنائيببة الدوليببة بالمعا  ن  الببذكر إب جببديرو      
 ؟  ه الجريمةركان هذ.و لكن ما هي أعليها

 (2): ال تتشخص أركان هذه الجريمة بالنقاط اآلتيةو جوابًا على هذا السؤ     

ر خبببآخبببر أو بببأي فعببل قسببري آالببى دولببة أخببرا أو مكببان  يبببنقلهمأو شخصببا  او اكثببر   المببتهم أن يرحببل -1
ما يشبمل التهديبد و إن فقء القوة الماديةالى ير أل ال يش و مصطلح أل قسراً  القانون الدولي قبلهاألسباب ال ي

ضببطهاد إلو ااإلحتجبباز  كببراه واإلعببن الخببوف مببن العنببف و  أو القسببر الناشبب  مببثالً  أيضببا  ،سببتخدامها إب
شبخاص أو أي شبخص اخبر أو اسبتغالل بيئبة قسبرية االأو  ضحيةالسلطة ضد ال مزاولةالنفسي و إساءة 

 سري عبارة التهجير القسري.و ترادف عبارة الترحيل أو النقل الق

منه على هذا  اأو نقلو ه عنرحلوا  ذيال مكانشخاص المعنيون بصفة مشروعة في الاالالشخص أو وجود  -2
 .النحو

 .وجود األجنبيعية التي تثبت مشروعية مرتكب الجريمة بالظروف الواقإدراك  -3

 .دنيينمالسكان الواسع النطاق ضد  منهجيو ن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجومأ -4

 واسع النطاق موجبه ضبد سبكان مبدنيين أومنهجي و  مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم دراك إ -5
 من ذلك الهجوم. ن  يكون هذا السلوك جزءً أ ينوي  ن أ

األجانببب العديببد مببن التشببريعات كالمصببري و الفرنسببي و عرفتببه بالنظببام المطبببق علببى  ذكرتببه المعنببى الثبباني :  
 عن الدولة المبيمين فيها.خراجهم غير القانونيين ال

                                                           

م خوض الحرب ، مدخل الى القانون الدولي االنساني ، ترجمة عبد ( فريتس كالسهوفن  و اليزابيث النغسفيلد ، ضوابء تحك1)
 ..26، ص  2004العليم قباني ، اللجنة الدولية للصليب األحمر ، 

(  البببدكتور سبببهيل حسبببين الفبببتالوي ، موسبببوعة القبببانون البببدولي الجنبببائي، الجبببزء األول ، جبببرائم االببببادة الجماعيبببة و جبببرائم ضبببد 2)
 .225، ص  2011االردن ، –للنشر و التوزيع ، الطبعة االولى ، عمان االنسانية ، دار الثقافة 
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 لجبببوازات يبببأمر بترحيبببل األجنببببين مبببدير مصبببلحة الهجبببرة و اإفببب 2005لتشبببريع المصبببري لسبببنة و فبببي ا        
 (1)ة: اآلتي سبابلأل

بعبد  اإلقامبة  الحصبول علبى تبرخيص فبي نبدما ال يتسبنى لبهأو ع قانونيةغير  صفةلبالد بل هدخولعند    -1
 ه بموجب تأشيرة الدخول .  نهاية المدة الممنوحة ل

 من أجله.اإلقامة  للغرض الذي حصل على األجنبي عند مخالفة  -2

 قامته.إمن تاري  نهاية يوم (  15) البالد خالل األجنبي  غادرة ا ال يدمنع -3

ح اإلقامبببة  أو عالنبببه ببببرفض مبببنإ د خبببالل خمسبببة عشبببر يومبببا مبببن تببباري  الببببال عنبببدما ال يغبببادر األجنببببي -4
 .تجديدها

غيبر  األجانببه يخص إن بعاد ما دمنا نعرفاإلالتشريعات الوطنية على  ما تطلقهال مشكلة في و       
، و قبببد فضبببلنا بعبببادالمشبببرع المصبببري أطلبببق معنبببى الترحيبببل علبببى اإل  فبببًا كيبببف إن  و رأينبببا آن القبببانونيين 
العراقبي اإلقامبة  ون سبتعمل قبانإ،  فعلى سببيل المثبال  الدولي كثر تداواًل في الفقهاألبعاد ألنه اإلمصطلح 

غيبببر القبببانونيين و ذلبببك فبببي المبببادة  األجانبببب بعبببادى إخبببراج للداللبببة علببباإلمصبببطلح  1978لعبببام  السبببابق
بعبباد مببن قببل سببلطة أدنببى مببن السببلطة المكلفببة بببالطرد ، االل أو ( ، و غالببًا مببا يببأتي قببرار الترحيبب1/11)

خببرا األدارات اإلبعبباد يصببدر بقببرارات مببن اإل إن   ففببي الوقببت الببذي يصببدر الطببرد مببن وزيببر الداخليببة نجببد
القبببانون فبببي  األجانببببدراسبببتنا تخبببص حقبببوق   و لكبببن بمبببا إن   (2)داري االالتسلسبببل سبببلم  قبببل مرتببببة فبببياأل

غيببر القببانونيين كمببا سبببق  األجانبببالقببانونين و  األجانبببالطببرد ليشببمل  معنببى العببام فقببد اسببتعملناالببدولي 
 القول.

 : القسريةاإلعادة  : رابعاً 

تخببباذ تبببدابير تجببببره علبببى  إولبببة أخبببرا أو بإلبببى دبشبببكل مباشبببر  رجببباع األجنببببي قسبببراً إعنبببدما تقبببرر الدولبببة         
اعبادة مهباجرين تسبللوا عببر الحبدود  مية سبواء تمبت ضبمن تسبليم مطلبوبين أالقسر اإلعادة  العودة  فهذا هو مفهوم

 كما سنرا.

قولببة مببن ألسببباب مع لبى األجانبببع فببي حبباالت الخشببيةال إة و ال يحظبر القببانون الببدولي اإلعببادة القسبري         
البى فئبة اجتماعيبة  سبابنتاإل اليهبا بسببب عادتبه  التبي يبراد ا ضطهاد في الحدود أو في الدولبة االللقتل أو  التعرض

                                                           

 .10( الدكتور مصطفى العدوا ، المصدر نفسه ، ص 1)
 .184، المصدر نفسه ، ص رنا سالم أمانة ( 2)
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 و (1).بسبب وجود حروب أو كوار  طبيعية أو الجنسية أو الوضع العرقي أو الديني أو أو الرأي السياسي معينة
اللجببوء لعببام  إتفاقيببةمببن  33و قببد نصببت المببادة /  (2)عمببومي)العرفي(ال مببن القببانون الببدولي جببزءً  د هببذا المبببدأيعبب

) ال يجوز طرد الج  الى دولة قد تتعرض فيها حياتبه أو حريتبه للخطبر بسببب عرقبه أو دينبه أو نأ على 1951
نهببا قصببرت إأهميببة هببذه المببادة ف رغببم معينببة أو الببرأي السياسببي( و جنسببيته أو العضببوية فببي مجموعببة اجتماعيببة

مناهضبة ل الدوليبة اإلتفاقيبة مبن 3المبادة  أهميبة تجلىو لذلك ت ، خص الالجئين فقءت أسباب الحماية على خمسة
مطلبق عبام و سبانية أو المهينبة عنبدما نصبت علبى مببدأ روب المعاملبة القاسبية أو البال إنن ضبالتعذيب أو غيره م

سببانية ، ألنهببا جبباءت للتعببذيب أو المعاملببة الببال إن دولببة قببد يتعببرض فيهببا  هببو عببدم جببواز طببرد أي شببخص الببى
 (3)المبررة لوجودهم سباباألبصيغة مطلقة تشمل الالجئين و غيرهم و مهما كانت 

يتعبرض فيهبا للقتبل  ن أالبى دولبة يمكبن  األجنبي قسبراً عادة إ االت خاصة و بالرغم مما سبق تجوز في ح        
دانتببه مببن إبسبببب  فببي دولببة اإلقامببة جتمببعالمى علبب خطببراً يشببكل  العتببباره  جديببةجببدت أ سببباب و إذا  ضببطهاداإلأو 
 .( 4)مختصة عن جريمة بالغة الخطورةال كمامحال

منه في نفس الوقت ، فهو أضيق من  أوسع ة أضيق من مفهوم الطرد والقسرياإلعادة  مما سبق يظهر إن        
بشبببكل  يغبببادرن أاألجنببببي بوسبببعه ن االت إنفببباذ قبببرارات الطبببرد ، ألحببب ليسبببت سبببوا حالبببة مبببناإلعبببادة  الطبببرد ألن
القسبرية أكثبر سبعة مبن مفهبوم الطبرد فبذلك بسببب تعلقهبا ببأكثر اإلعبادة  عودة الطوعية ، كمبا تعتببرلل اً طوعي وفق
 رجاع المهاجرين غير القانونيين و الترحيل.إنوني غير الطرد خاصة التسليم  و من نظام قا

 اإلعبادة  سبباب المببررة لحظبراألضبطهاد و طبرق معرفبة اإلبتحديبد مفهبوم  رتبءشكالية تبإ هذا المبدأ و يثير      
القسببببرية ) عببببدم جببببواز اعببببادة الجببببانبي الببببى دولببببة قببببد يتعببببرض فيهببببا اإلعببببادة  القسببببرية ألن مببببن مقتضببببيات عببببدم

 رض و التهديبد للحيباةالتعب بكل ما ينت  عبن ) ضطهادمانة اإلرنا سالم أ تعلى ذلك عرف لالضطهاد( ،  و جواباً 
للجبوء تفاقيبات اإو المواثيبق الدوليبة ، ولبم تحبدد  عالنباتاإلنسبان التبي نصبت عليهبا االتهاك حقوق و الحرية و إن

الببببى أصبببل مشببببترك مببببع وحببببدة التقاليببببد و  سببببابنتاإلو سبببببابه و هبببي العببببرق أوردت أتعريفبببًا لالضببببطهاد و لكنهببببا 
                                                           

(1)  (1)Expulision of aliens in international human rights law,Discussion paper of the 
commission  Human Rights, Geneva,septemper,2006, page 1. 

(2) I pid page  2))                                                

 
 .21، ص  نفسهرنا سالم امانة ، المصدر  (3)
 .57، ص  نفسهالمصدر  (4)
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 . و(1)أو البرأي البديني(  جتمباعي معبينإ لتجمبعنتسباب ي السياسي أو اإلالرأاللون أو  حتى الطقوس( و الدين أو
 .ضطهاداإلشكال أاالنسانية أهم المعاملة غير  المهانة و التعذيب و عدي هكذا فمن البديهي أن 

ه سبيتعرض األجنببي إنبدعبى أسبباب التبي األتحبدد سبلطات الدولبة مبدا جديبة  ن أو يبدو لنبا إنبه مبن الممكبن    
 تية :اآلضطهاد بسببها وفق المعايير االو للقتل أ

علبى قبرار قضبائي بتعرضبه  األجنببيللتأكد من ذلبك كبأن يحصبل  األجانب: من الوثائق الرسمية التي بحوزة  أوالً 
 يذاء.اإللتهديدات بالقتل و 

 األجنبببييهببا دولببة ينتمبي ال قليمبي عنببد قيامببه بتغطيبة أحببدا  فبياإلعبالم المحلببي و اإلمببن  نتفباعاإل: يمكببن  ثانيباً 
 القسرية.اإلعادة  بجنسيته لمعرفة الحالة المبررة لعدم

سببباب مببن خببالل وجببود شببهادات متطابقببة لعببدد واسببع مببن األتتحببرا جديببة هببذه ن أ: يمكببن لسببلطات الدولببة  ثالثبباً 
 القسرية اليها.اإلعادة  لة المعنية فيها ما يبرر عدمو لدأاألجانب بأن 

المنظمببات الدوليببة التببي ترصببد حالببة حقببوق  التببي تعلنهببا أي  منظمببة مببن تقبباريرالمببن كمببا يمكببن االنتفبباع رابعببًا : 
 نسان في مختلف البلدان و مدا تمتعها بالحكم الديمقراطي.اال

 على الفرار من بلده . األجنبينشطة أو التهم التي أجبرت االخامسًا : من وقائع القضية ، خاصة طبيعة 

بمبببا فبببيهم  األجانببببالطبببرد  يشبببمل كافبببة   اإلعبببادة القسبببرية هبببو إن   د عبببنو مبببن أهبببم مبببا يتميبببز ببببه الطبببر         
دارة االشببخاص الببذين طلبببوا الحصببول علببى هببذا المركببز و لببم تفصببل األشببخاص الببذين منحببوا مركببز الجبب  و) األ

طبقببًا  و لببيس طببردهم يلهملحصببول علببى مركببز الجبب  فيببتم تببرحدرة طلبببهم بااإلرفضببت إذا  بطلببباتهم بعببد ( ألنببه
 في حالتي هما : الإالقسرية فال تنطبق على من حصل مركز الج  اإلعادة  ، أما طلح االداري للمص

مبن وجبود تهديبد ألمبن البلبد مبن   2ف   33م /   1951اللجبوء لعبام  ةإتفاقيكاإلتفاقيات  بعضذكره :  ما ت أوالً 
سبتثنائية ممبا يجعلبه  إخطبورة  الحكبم علبى الالجب  بجبرم ذيتواجد الالج  فيه أو وجود تهديد ألسبباب منهبا سببق 

 .(2)على المجتمع المتواجد فيه  يشكل خطراً 

األجنببي إذا   ورببي  مبن إن  األتحباد اإلطبار إتبتم فبي  تلبك التبيقليميبة كبعض اإلتفاقيبات اإل  : ما تقضي به ثانياً 
 إن  أي األجانببببو يحتبببرم حقبببوق  1951اللجبببوء لعبببام  إتفاقيبببةجببباء مبببن  بلبببد مبببأمون ) البلبببد القبببادر علبببى تطبيبببق 

                                                           

 .26، ص نفسه المصدر  (1)
  .56، ص  نفسهالمصدر   (2)
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ى ذلبببك البلبببد عادتبببه البببإ االضبببطهاد( فيجبببوز حالبببة مبببن حببباالت  رض فبببي ذلبببك البلبببد للقتبببل أو أليال يتعببب األجنببببي
 .(1)المأمون 

 : األجانب مغادرةال تؤدي اىل  التياملطلب الثاني : النظم 

البى الحبدود و عبدم  قتيباداإلأول و  حتجبازهم فبي فبرع  إو  األجانببهذا المطلبب نظبام البببض علبى  يستعرض      
 تي : ، و كاآل ثان   جانب بالدخول في فرع  السما  لأل

 : ذاتية الطرد عن القبض و لالحتجاز:األول  الفرع
 : القبض :  اوالً 

بعببض  التشببريعات الجزائيببة بهببدف ضبببءتنظمببه جراء الببذي  اإلببب األجانبببنعببرف الببببض علببى  ن أيمكببن        
وتقببوم هيئببات القضبباء المتخصصببة مببر الببببض مببن واصببدر أتم معينببة ، و بارتكبباب جببرائ شببخاص أو المتهمببيناأل
 ت التي نصت عليه العديد من التشريعات.االبتنفيذه و قد ينفذه المواطنون في بعض الحاألمن  جهزة الشرطة وأ

 مبن مما نسب اليهم شخصياً  من المتهمين ستيثاقاإلالمتهم و  نشاطاتجراء الببض الى وقف إو يهدف         
فببي المببادة /   1963 لعالقببات القنصببلية لعببامل الدوليببة اإلتفاقيببةبحسببب مببا ذكرتببه  م الدولببة العببام وتهببم تخببل بنظببا

المنتمبي  لهبا و تمكينبه مبن االتصبال بقنصبلية الدولبةعليبه مبن اجالمقبوض بالتهمة  األجنبيبالغ إبأنه يجب  36
 جنسيته.ال بوثاق ليهاإ

تصببال بالسبببلطات القنصببلية لدولتبببه فببي وقبببت اإلو لبببم يتببا  لألجنببببي  قانونيببةإذا لببم يبببتم الببببض بطريقبببة فبب       
ال إمكبن وصبفه يال بذكر سبب  مغاير للسبب الذي قبض عليبه مبن أجلبه فهنبا  األجنبيتم تضليل إذا  مناسب أو

ديو حمببد صبباأ طببرد اليببه محكمببة العببدل الدوليببة فببي قضببيةتهببت إن يثيببر المسببؤولية الدوليببة و هببذا مببا بالتعسببفي و 
 . (2)ديالو 

 تية :حترام المواثيق الدولية اآلإاألجانب بو تكون الدول ملزمة عند الببض على 

                                                           

حزيران/يونيو و  4 –ايار/مايو  3الثانية و الستون ، جنيف ، أعمال لجنة القانون الدولي  بخصوص طرد األجانب، الدورة (1)
 .48، ص  A.dd.2/625/CN.4/A،2010اب/ اغسطس  6 –تموز /يوليو  5

( ملخصبببات أحكبببام محكمبببة العبببدل الدوليبببة ، القضبببية المتعلقبببة بطبببرد أحمبببد صببباديو ، )جمهوريبببة غينيبببا ضبببد جمهوريبببة الكونغبببو 2)
 و ما بعدها. 166، ص  98 – 24، الفقرات  2010تشرين الثاني / نوفمبر لعام  30الديمقراطية( ، الحكم الصادر في 
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تبنص علبى حبق كبل شبخص  1966لعبام  لسياسية و المدنيةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق ا 9: المادة / أوالً 
ألسبببباب  الإن أحبببد مببن حريتبببه و عبببدم جبببواز حرمببا عتقالبببه تعسببفاً إ مببان و عبببدم جبببواز توقيفببه أو األفببي الحريبببة و 

 يحددها القانون .

توقيفبه يجبري ي شبخص أببالغ إوجبوب علبى  لحقوق االنسان و الشعوب فريقياألمن الميثاق  6/  :  المادة ثانياً 
 .توجب ابالغه بأي تهمة توجه اليهبأسباب هذا التوقيف لدا وقوعه كما ي

حتجبز إقببض فيهبا علبى المبواطن الغينبي و  الظبروف التبي إن   الى جماعاإلبو محكمة العدل الدولية  تهتإن و قد
 فيها مخالفة للمواد المذكورة في الفقرتين أعاله.

 

 (1):المسؤولية الدولية من عدة وجوه هي ولدالببض و اإلحتجاز ي  لية الى إن  ذهبت محكمة العدل الدو قد  و     

 حصل الببض بشكل يخالف القوانين الداخلية .إذا  أواًل :

 .كان الببض تعس ياً إذا  انيًا :ث

 بأسباب الببض. األجنبيلم يبلغ حينما :  ثالثاً 

 التهمة المنسوبة اليه.بيبلغ  ال حينما:  رابعاً 

ديسبببمبر  9المتحبببدة بخصبببوص معاملبببة المحتجبببزين الصبببادرة فبببي  مبببمأل  الدوليبببة ل مببببادئالو قبببد نصبببت          
الصببارم بأحكببام  لتببزامبعببد اال الإاإلحتجبباز  واز الببببض وكرامببة المحتجببز و عببدم جببإحتببرام  وجببوب علببى 1985

ال إذا إاإلحتجبباز  ال تتخببذ تببدابيرن أ تطبببق هببذه المبببادئ بببدون تمييببز و علببى ن و أ (2،  1القببانون ) المبببدأين 
من أشبكال التعبذيب أو  ال يجوز تعريض المحتجز ألي   و (5و  4كان ذلك بأمر من سلطة  مختصة ) المبادئ 

 ،فعال التي تنتهك حقوق المحتجزاألتحرم  ن أكما على السلطات الوطنية ،نسانية او المهينة االغير  تالمعامال
 نهنتزع مي  ن أ بلغ السلطات العليا بذلك  ، كما ال يجوزي   ن أرق لتزام قد خ  اإلهذا  و على الموظف الذي يعتقد إن  

واسطة او ب بنفسهن  يشتكي أيتا  للمحتجز  و ،يدتهدو الأستغالل اإلو على غيره من خالل أعتراف على نفسه إ 
تبليبببغ الشبببخص يجببب ( 33،  21،  ، 8،  6البببى السببلطات المختصبببة ) المببببادئ  لحبببقمحاميببه مبببن خبببرق هببذا ا

البببض مبن سبلطة  يصبدر أمبر ن أتهم الموجهبة اليبه ، كمبا ال يجبوز ببال هغيبلتباب الببض و عليه بأسالمقبوض 

                                                           

ملخصببات أحكببام محكمببة العببدل الدوليببة ، القضببية المتعلقببة بطببرد أحمببد صبباديو ، )جمهوريببة غينيببا ضببد جمهوريببة الكونغببو  (1)
 و ما بعدها. 166، ص  98 – 24، الفقرات  2010تشرين الثاني / نوفمبر لعام  30الديمقراطية( ، الحكم الصادر في 
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صبول اإلا  للمقببوض عليبه حبق الطعبن أمبام سبلطة مختصبة ،و تسبجل حسبب يتب ن أ و ينبغي ، مختصةليست 
أمببام السببلطة المختصببة ، و  ىولبباال للمببرة قتيبباد الشببخص و وقببت مثولببهإببببض و وقتببه و قببت لل المبببررة سببباباأل
سببببتعانة بمحببببام و تزويببببده اإللمحتجببببز حقببببوق الببببدفاع أمببببام سببببلطة مختصببببة و لو تتببببا  اإلحتجبببباز  سببببجل سببببببي  
سبتجوابات و االسبتجواب الشبخص المحتجبز و الفتبرات الزمنيبة الفاصبلة ببين إالالزمة ، و تسجل مدة المعلومات ب

الخاضبع  الشخص يتم تبليغ ن أ ( و23،   12، 11) المبادئ  ،ستجواباإلشخاص الذين تولوا عملية األأسماء 
نتمي اليهبا بجنسبيته أو أو دولته الم  سرته أ  ن  يبلغ  أو يتم تفسيرها له ، كما يتا  له بحقوقه اإلحتجاز  للببض أو

العالقبات القنصبلية لعبام  ةإتفاقيباإلحتجباز طبقبًا لمبا تبنص عليبه  كان الجئبًا بواقعبة البببض اوإذا  المنظمة الدولية
وضببعهم كأشببخاص غيببر  يعامببل المحتجببزين معاملببة تتناسببب مببعن أيجببب  (16، 14،  13،) المبببادئ  1963

جبببراء إ( ال يمنبببع المحتجبببز مبببن 8) المببببدأ شبببخاص المسبببجونين األون عبببن يفصبببل المحتجبببز  ن أمبببدانين و يجبببب 
ت االتصبباالتتخببذ هببذه  ن أاسببتثنائية و ال يجببوز  ظببل مببا يمنببع مببن ذلببك مببن أحببوال فببي الإت بمحاميببه االتصبباإل

هبذه  جبراءإقانونبًا كبان مبن المقببول إذا  التبدبير ، و مرحلبةنت مستمرة أو في كاال إذا إكوسيلة ألدانته عن جريمة 
و يجبوز للشبخص  ،(18علبى مسبمع   مبنهم ) المببدأ   حصبلت ن أ ت على مبرأا مبن الحبرس فبال يجبوزاالتصاإل
( و 20،  19مبببادئ قامتبه المعتباد ) الإه و إن  يطلببب نقلبه البى مكببان قريبب مبن محببل تبزوره أسبرت ن أحتجبز الم  
علميبة  خضاعه لتجارب  إلكن ال يجوز  و الفحوص الطبية و تا  لكل محتجز فرصة تلقي العالجات الطبيةت  ن  أ

فبببي المقبببررة  حقوقبببهحتجبببز كافبببة تتبببا  للم   ينبغبببي أن  هبببذا و ،(24و  22أو طبيبببة قبببد تضبببر بصبببحته ) المببببادئ 
 من قبل محكمة مشكلة وفقًا للقانون. دانتهإن  تثبت أالى  يءي معاملته كبر القوانين الجزائية المحلية كالحق ف

اإلحتجاز فبي  حتجاز حيث يدخلإاألجانب و ترحيلهم وضعهم في مراكز ما يسبق طرد : غالبا اإلحتجاز  : ثانياً 
   .فاذ الطردإن

لبة فبي مكبان خباص وتقييبد حريتبه مبن قببل سبلطات الدو  األجنببيبعملية وضبع اإلحتجاز  و يمكن تعريف        
تعتبببرف  ن ااألجنببببي  حتجبببزتإجهبببل مصبببيره علبببى الدولبببة التبببي إذا  و ، روفببباً عالموجبببود فيهبببا مبببع بقببباء مصبببيره م

أقبر الفقبه البدولي بحبق الدولبة  ختفاء القسري. واإلحتجاز يجعلها مرتكبة لجريمة اإلعترافها بإ االحتجاز ألن عدم ب
تفباق إيوجبد شببه  حتجباز األجانبب الموجبودين فبي إقليمهبا و فبي ذلبك يقبول البدكتور مصبطفى كامبل ياسبين )إفي 

و لتمكين السلطة ، لوضع حد لألفعال التي أوجبت الطرد  انب و ذلكاألج حتجازاقيام الدول في على مشروعية 
جراء المقابلبة إويبدو من المهم  (1) (ذلك عقبشخص الخاضع له  و تنفيذه الالى  عالن قرار الطردإ المختصة من 
 لعدة أسباب هي:اإلحتجاز  بين الطرد و

مبا قبد تتصبل ببه بتحبيقبات و فبي كبل واحبد مبن ك األجانببحتجاز إجراءات سابقة كبالببض علبى اإل: يرتبء ب أوالً 
 و يثير المسؤولية الدولية. جراء تعس ياً اإلمما يجعل  األجنبيساء الى جراءات قد ي  اإلهذا 

                                                           

 .26، ص 1948بعاد األجانب ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد الرابع ، إ ياسين ، الدكتور مصطفى كامل  (1)
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ظبروف كانبت إذا  و ،إلنفباذ قبرارات الطبرد الصبادرة بحقهبم أحيانباً  األجانببحتجباز إ: تقبوم السبلطات العامبة ب ثانياً 
 .لطاردةالدولة لهنا تثار المسؤولية الدولية ف شرعية اإلحتجاز سيئة و غير

ال اإلحتجببباز  كبببان مكبببانإذا  حتجببز أوحتببرم فيبببه حقبببوق الشبببخص الم  لبببم ت  إذا  تعسببب ياً اإلحتجببباز  و يعتبببر        
، كببأن ال يراعببى فببي مكببان الحجببز حقببوق الشببخص المتعلقببة حتجببازاالمعببايير الدوليببة إلدارة مراكببز يتمشببى مببع ال

عتراض على الحجز و بعبارة أدق عندما ال تراعي سلطة الحجز المبادئ الدولية المتعلقبة إلبالصحة أو حقه في ا
 .بحقوق المحتجز و التي ذكرت أعاله 

يشتمل على العديد من الجوانب ال تقتصر على عدم القانونية فقء و في ذلك  لتعسفل القانوني مفهومالو        
ال يكون القانون  ن أبل يتطلب ،ال يعني عدم القانونية فحسب  التعسف ن  إيقول الدكتور نعمان عطا هللا ألهيتي )

ت االيشبمل حبليفسر بشبكل واسبع  ن أكما ينبغي  ، يضاً أفاذ القانون بصورة تعس ية ال يتم إنن أ و، ايضاً  تعس ياً 
علببى  مالً شببتماإلحتجبباز  يكببون التوقيببف أو ن أاألجانببب فببال يجببوز عببدم المعقوليببة و عببدم التناسببب فببي معاملببة 

تراعبببى الظبببروف  ن أ كمبببا يفتبببرض،عادلبببة أو غيبببر تناسببببية أو غيبببر متنببببأ بهبببا ليسبببت بالحببباالت حرمبببان للحريبببة 
 . (1)( المختلفة لكل حالة على حده

لألجنببي اإلحتجاز  سبابأمن  التعسف عدم ذكر   إن   الى نساناالوربية لحقوق االاللجنة تهت إن و قد          
 .(2)توقيف  أو احتجازه دون أمر

  إن   2010جتهبباد محكمببة العببدل الدوليببة فببي قضببية طببرد المببواطن الغينببي التببي حكمببت بهببا عببام إو يسببتنت  مببن 
 حتجباز ، أو تقبدم طلبباً إعبن كبل حالبة إن  تقبدم طلبب ببالتعويض  حتجباز )عليهباإتعبرض ألكثبر مبن  اذإاألجنبي 

اإلحتجباز  ضمت طلب التعويض عنال إذا إقانوني وبخالف ذلك تفقد حقها الاإلحتجاز  تاالواحدا يضم كافة ح
 صبلي أو ناشبئاً األفبي الطلبب  ضبمنياً  الى الطلب موضوع النظر و كبان الطلبب البذي تمبت اضبافته مبذكوراً األول 
حتجبزت السبيد ديبالو إالكونغو قبد   دعت غينيا إن  إحتجاز السيد ديالو إقضية و شاهد ذلك ما نالحظه في عنه ( 

 الإاإلحتجاز األول  و لكنها لم تطالب بالتعويض عن 1996-1995و في عامي  1989-1987خالل عامي 
كما رأت محكمة العدل الدولية  يتعلق بمخالفبات جبرا فيهبا تحقيبق جنبائي اإلحتجاز األول  ولما كان 2008عام 
اإلحتجبباز األول  الفببارق الزمنببي بببين داريببة فببأن الظببروف مختلفببة كمببا إن  إاإلحتجبباز الثبباني يخببص تحبيقببات  بينمببا

                                                           

(  الدكتور نعمان عطا هللا الهيتي ، حقوق االنسان القواعد و االليات الدولية ، دار و مؤسسة رسالن للطباعة و النشر و التوزيع 1)
 .31، ص  2007ة االولى  ، دمشق ، ، الطبع

 .21، ص  نفسه( المصدر 2)
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عتببار الطلبب إني الذي وقع في منتصف التسعينات ال يسمح بالثااإلحتجاز  الذي حصل في نهاية الثمانينات  و
اإلحتجبباز الثبباني و نفببس  التعويض عببنببب المطالبببةفببي  ضببمنياً  اإلحتجبباز األول مببذكوراً  الخبباص بببالتعويض عببن

 ) التعبويض عبن فيبه رو نظبمال عبن الطلبب ول ناشبئاً اإلحتجباز األ عتببار طلبب التعبويض عبنإ السبب يحبول دون 
 .(1)( 1996-1995الثاني الخاص بالفترة من اإلحتجاز 

حتجازه ، و إالتي مارستها سلطات الدولة لدا  ثبات المخالفاتإاألجنبي على االت يصعب في بعض الح و     
دعبى و اليمبين إمبن ي ألقاعبدة البينبة علبى ثبات هباإلطار إعدة التي سارت عليها المحكمة في القا  بالرغم من إن  

حتجبباز السببيد ديببالو المببذكورة إالمحكمببة وجببدت فببي قضببية   ال إن  إكببرأل مستشببهدة فببي أحكببام سببابقة ،  أن علببى مببن
ن الشببخص الببذي إ و طبيعتببه  و ثبببات يختلببف تبعببا  لنببوع النببزاع المعببروض علببى المحكمببةاإل) عببب   إن   اعبباله ،

الوقبائع تحقيبق البدليل علبى حتجبازه فبال يمكبن مطالبتبه بإجرائية عنبد اإلقد خالفت القواعد السلطة العامة  يدعي إن  
المسببتندات تثبببت هببذه الوقببائع بوسببائل متنوعببة ك ن أالعموميببة  قببادرة علببى  اتلسببلبية التببي يببدعي بهببا ، و السببلطا

ه لبم يتقيبد إنب وفائه ببالتزام مباثبات إحالة يعجز فيها المدعي عليه من  يستنت  في كل الرسمية ولكن ال يمكن إن 
تستلزم وسبائل كتابيبة لكبي تثببت و اإللتزامات  به فالمسألة تتوقف على حد ما على طبيعة كل التزام ، ألن بعض

 .(2)(بعضها ال يستلزم ذلك ، كما ال ينبغي تجاهل عامل الزمن 

أحمببد  المببدعو ) مواطنهببا أحببد وق طلببب دولببة غينيببا بحمايببة حقبب فببيمحكمببة العببدل الدوليببة  دققببتو قببد            
التبي تعبرض لهبا فبي الكونغبو فبي اإلحتجباز  عبن تبدابير البببض و عن حماية حقوقه بصفته فبرداً (  صاديو ديالو

اإلحتجبباز ثببم   و كببان نظببر المحكمببة فببي ذلببك علببى أسبباس عببرض وقببائع الببببض و  1996- 1995الفتببرة مببن 
الحقوق المدنيبببة و لمتعلبببق بببباجبببب التطبيبببق أي العهبببد البببدولي او للقبببانون البببدولي  طبقببباً عبببرض الوقبببائع للحكبببم فيهبببا 

  إتفاقيةخضاع محتجز لسوء المعاملة و إ نسان و الشعوب و حظراالفريقي لحقوق االالسياسية و الميثاق 
الواجبببب  القبببانون البببدولي علبببى وفبببقالقضبببية د نظبببرت المحكمبببة فبببي  و قببب 1961لعبببام فيينبببا للعالقبببات القنصبببلية 

 العبام حتجزته بشكل ينتهك القانون الدوليإلى مواطنها و خص مزاعم غينيا بأن الكونغو قبضت عالتطبيق فيما ي
 (3)  : و الدبلوماسية تصال بسلطات دولته القنصليةاإلمواطنها تعرض لسوء معاملة و لم يسمح له ب و إن  

                                                           

ملخصات احكام و فتاوا محكمة العدل الدولية، القضية المتعلقة بطرد أحمد صاديو ديالو) جمهورية غينيا ضد جمهورية  (1)
 .166، ص  48 -24، الفقرات  2010تشرين الثاني/ نوفمبر  30الكونغو الديمقراطية( الحكم الصادر في 

ملخصبات أحكبام و فتباوا محكمبة العبدل الدوليببة ، القضبية المتعلقبة بطبرد أحمبد صبباديو  ديبالو ، جمهوريبة غينيبا ضبد الكونغببو  (2)
 .167، ص  98 -49، الفقرات 2010تشرين الثاني / نوفمبر 30الديمقراطية ، الحكم الصادر في 

د أحمبد صباديو ديبالو ، )جمهوريبة غينيبا ضبد جمهوريبة ملخصات أحكام و فتاوا محكمة العدل الدوليبة ، القضبية المتعقلبة بطبر  (3)
 .168، ص  98 – 63الفقرات  ، 2010تشرين الثاني / نوفمبر  30الكونغو الديمقراطية ( ، الحكم الصادر في 
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 (1)دولي : ال ا بشكل ال يتفق مع القانون قد تم  اإلحتجاز  الببض وأن المزاعم المتعلقة ب- أ

ببالحقوق المتعلبق  البدولي مبن العهبد 9للمبادة /  تهاكاً إن حتجازه يشكلإلى ديالو و الببض ع لقاءإ إن   قالت غينياأل 
تهكبت تلبك و إنالكونغب  االنسبان و الشبعوب حيبث إن  فريقبي لحقبوق االمن الميثاق  6المدنية والسياسية و المادة / 

ت االالببى حبب للقببانون أو اسببتناداً  فببة لهببذه النصببوص حيببث لببم يكببن وفقبباً علببى ديببالو بالمخال تقبضبب المببواد عنببدما
لببببض عليببه أو ل المبببررة سببباباألبببالغ ديبالو بإلببم يببتم و  تعسبب ياً الحتجبباز كبان االببببض و   كمببا إن   يحبددها سببلفاً 

 فيهبباتقييببد  يالحبباالت التببالسببابقتين تطبقببان علببى كافببة  المببادتين الموجهببة اليببه ، وتببرا المحكمببة إن   اتمبباتهاإلب
التببي  و ت الببببض الجنائيببةاالعموميببة وتطبببق علببى حبب اتالحريببة قبضببًا كانببت أم احتجببازًا مببا دامببت تنفببذه سببلط

جراء المتخبذ اإلكب ؛ تطلب ذلبكيال  ذيداري الاليه أو في حاالت الببض اإل طلب تبليغ الشخص بالتهم الموجهةتت
القبانون أم ال. و بخصبوص عبدم إحتبرام  ن المحلي يصبفه طبرداً كان القانو إذا  بعاد قسري لألجانب وال يهمإإلنفاذ 

شبارة البى أل اإل  حتجازه كبان لتنفيبذ قبرار الطبرد و إن  إغرض من الببض على ديالو مرتين و ال الحظ المحكمة إن  ت
 يبةالديمقراط شبارة مغلوطبة كمبا تقبر ببذلك جمهوريبة الكونغبوإبسبب الهجرة غير المشروعة كانت  بعاد القسري ألاإل

 1983هبو مرسبوم الهجبرة الكونغبولي لعبام اإلحتجباز  القانون النافبذ وقبت البببض و  إن   يضا المحكمةأو تالحظ 
الم حتجبز  خشيت السبلطات مبن هبرب المبتهمال إذا إساعة  48ألكثر من اإلحتجاز  كان يقضي بعدم جواز تمديد

أيام  8ألكثر من اإلحتجاز  ضي بعدم جواز تمديدالقانون يق إن   لمحكمة كمالو لم يثبت و جود هذا السبب  لديها
التي تعرض لها ديالو مبن حيبث  الجسيمةاإلنتهاكات  إن   الطرد كان تعس يا ، خاصة و  إن   ، لذا تعتبر المحكمة

ل المرسبوم تعلبيال كافيبا و يبعلتجاهبل  تو عدم تأكد السلطات مبن الحاجبة البى هكبذا اجبراء و اإلحتجاز  طول مدة
تهامات الى وجهتها الكونغو لديالو فأنه لم يثبت شيئا منها فلم تؤد الى ادانات عالوة على ذلبك االمن على الرغم 

كانببا اإلحتجبباز  الببببض و  إن   يصببعب التغاضببي عببن الطببرد و محاولببة ديببالو اسببترداد ديببون لشببركتيه و هببذا يؤكببد
مبن المبادة  2و  1ببذلك الفقبرتين بالغ المواطن الغيني بأسبباب البببض كمبا تقضبي إو بخصوص عدم  تعسفيين.

تحباج  فبي المبادة السبابقة ألن هبذه  ن أ ببالحقوق المدنيبة و السياسبية فبأن غينيبا ال يمكنهباالخاص من العهد  9/
 الكونغو لم تبدل ببأي دليبل إلثببات  إن   و تالحظ المحكمة، داريةاإلو ليس  زائيةججراءات الاإلالمادة تنطبق على 

أبلببغ  قببد هإنبب أو 1995األول  تشببرين 5لقبباء الببببض عليببه فببي إشببعر مرسببوم الطببرد حببين أ   الخاضببع للطببرد قببد إن  
عتبراض علبى قبرار طبرده اإليتيح لديالو  ن أ شعار بهذا المرسوم من شأنهاإلعلى نحو ما بأسباب الببض و كان 

ففبي ذلبك  1996ثباني على السبيد ديبالو فبي كبانون ال الواقع مر نفسه ينطبق على الببضاأل  إن   و ترا المحكمة
راضي الكونغولية لتنفيذ مرسوم الطرد و في اليوم الذي كبان سبيطرد فيبه قبدمت األمن  سي طرده إن التاري  لم يثبت

                                                                                                                                                                                                 

 و ما بعدها. 168، ص نفسه المصدر  (1)
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 تخلصة و لمببا كببان االمبببر كببذلك تسببببعببباد قسببري بسببببب اقامتببه غيببر القانونيبببإه موضببوع نببإ لببه معلومببات مفادهبببا
 .أل به في تلك المناسبةااللتزام نفة لم يتم اآل 9/  من  المادة 2 في الفقرةالمذكور بالغه إشرط   إن   المحكمة

 (1)المزاعم المتعلقة بان ديالو قد تعرض لمعاملة سيئة: - ب

بالغة القسبوة اإلحتجاز  حتجازه بسبب ظروفإخضع لسوء المعاملة من خالل أ  ديالو   تذكر المحكمة إن  أل        
يبه و بالسبفارة الغينيبة و بسبب تلبيبه تهديبدات بالقتبل مبن حرسبه و تصبال  بمحاماإلو بسبب حرمانه مبن حقبه فبي 

مبببن العهبببد الخببباص ببببالحقوق المدنيبببة و  10مبببن المبببادة /  1يسبببتظهر الطبببرف المبببدعي فبببي هبببذا الصبببدد ببببالفقرة 
 طبقببًا لمببا تببراه  نسببانية( واالسببانية تحتببرم فيهببا الكرامببة إن السياسببية ) يعامببل جميببع المحببرومين مببن حببريتهم معاملببة

 اتأو العقوببب تإخضبباع أحببد للتعببذيب و ال للمعببامال عببدم جببوازتببذكر مببن العهببد  التببي  7المببادة /  محكمببة فببأن  ال
 لحقببوق االنسببان و الشببعوب فريقببياالمببن الميثبباق  5سببانية أو الحاطببة مببن الكرامببة ، و المببادة / نإ القاسببية أو الببال

 ن  إباإلضبافة البى ذلبك فب لإلنسبان ، و تالحبظ المحكمبةالكرامبة المالزمبة إحتبرام  لكل فرد الحق في  ن  إتذكر التي 
 أيببة النظببر عببن حجبببالعامببة الملزمببة فببي كببل الظببروف بسببانية أو المهينببة مببن القواعببد إن الببال تحظببر المعببامال

ه تعرض للمعاملة المحظورة فبي الصبكوك السبابقة إن السيد ديالو لم يثبت إن   التزامات تعاقدية  و تالحظ المحكمة
مبببن المعاملبببة  ال بمحاميبببه و أقارببببه ال يشبببكل جبببزءً تصببباالعبببدم تمكنبببه مبببن  إن   لقبببى تهديبببدات بالقتبببل كمببباه تإنببب أو

ادعاء ديالو بأنه ا طعم مبن مؤونبة أقربائبه   إن   ه تمكن من ذلك ، وإن ويبدو 10من المادة  1المحظورة في الفقرة 
السلطات الكونغوليبة و  جهة اليه لم ي عرقل من قاربهأللمعاملة المحظورة ما دام وصول  ه تعرضإن ال يكفي للقول

 .(2)أل  10المادة من  1ملة المحظورة بموجب الفقرة ديالو لم يتعرض للمعا  إن   هكذا تستنت  المحكمة

 1963فيينببا للعالقببات القنصببلية لعببام   إتفاقيببةمببن  36)ب( مببن المببادة / 1نتهبباك المزعببوم للفقببرة اإل- ت
:(3) 

كبان نوعبه حتبى و لبو  الحرمبان مبن الحريبة أيباً واع كافبة انبعلى  تسري هذه االحكام ن  إ المحكمة و تالحظأل       
فعال الجرميبة  و تسبري علبى هبذه القضبية و هبو أمبر ال تنبازع فيبه جمهوريبة األ قترفيكان خارج نطاق مالحقة م

بببالغ ديببالو أل بببدون إلببم يببتم  تهكببت هببذه المببادة عنببدمانإالكونغببو قببد  نً إفبب الببى غينيببا سببتناداً إو  الديمقراطيببة الكونغببو

                                                           

صاديو ديالو ، )جمهورية غينيبا ضبد جمهوريبة ( ملخصات أحكام و فتاوا محكمة العدل الدولية ، القضية  المتعلقة بطرد بأحمد 1)
 .172، ص  89 – 86، الفقرات  2010تشرين الثاني / نوفمبر  30الكونغو الديمقراطية ( ، الحكم الصادر في 

قضبية المتعلقبة بطبرد أحمبد صباديو ديبالو ، )جمهوريبة غينيبا ضبد جمهوريبة ال( ملخصات أحكام و فتاوا محكمة العدل الدوليبة ، 2)
 .172، ص  98 – 90، الفقرات 2010تشرين الثاني / نوفمبر  30و الديمقراطية ( ، الحكم الصادر في الكونغ

 .172( المصدر نفسه ، ص 3)
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األول  ولببى فببي تشببرينااللقببي عليببه الببببض مببرتين أعدة القنصببلية لبلببده و ذلببك عنببدما تببأخير أل فببي التمبباس المسببا
 السيد أحمد صاديو  إن   غينيا لم تثبت  إن   و ردت الكونغو على غينيا 1996و الثانية في كانون الثاني  1995

السبفير الغينبي فبي كينشاسبا  ن  إ ار المركز القنصلي لدولته بحالته ببدون تبأخير وطالب السلطات الكونغولية بإشع
ي تبببض علببى حتجبازه و رفضبت المحكمبة هباتين الحجتبين ألن الدولبة التبإعلبى علبم ببالببض علبى ديبالو و  كبان

مبن قنبوات  علم سبلطات دولتبه بواقعبة البببض إن   بالغه بحقه  بإشعار قنصلية دولته وإالشخص هي التي عليها 
 .المتقدم الذكرأل بحقه  رهشعتن أ مت بالببض فياعلى عاتق الدولة التي ق طرو ملتزام الاإلأخرا ال يسقء 

 الفرع الثاني

 اىل إقليم الدولة اجلربية  وعدم السماح بالدخول اإلقامة  متييز الطرد عن
 : الى إقليم الدولة : عدم السماح بالدخول أوالً 

فيبه  مبا لكونبه غيبر مرغبوب  ألم يسمح له بالدخول بعبد  األجنبي  إن   سما  بالدخول يفترضفي حالة عدم ال      
و مببن أسببباب عببدم سببما  الببدول  ،الدولببة فببال يسببمح لببه بالببدخول إقلببيمالببى  سببتكماله متطلبببات الببدخولإو لعببدم أ

مبا ال يسبمح لألجانبب ، كاإلقلبيم  هو لكونهم مدرجين في قوائم الممنبوعين مبن دخبول اليها األجانببدخول بعض 
عتببراض علببى قببرار االنجببح فببي األجنبببي إذا تعرضببوا للطببرد و كببان قببرار الطببراد سبباري النفبباذ ، ألن إذا  بالببدخول

 كما سنرا. ن  يدخل إقليم الدولةأه فيجوز له الطرد الصادر بحق

  ل فببيهم شببروطتكتمببمببن لببم  كببل ينطبببق علببى ، الببذي  ( الببردبصببطلح) و قببد يسببمى عببدم السببما  بالببدخول       
 .(1) سري  بشكل  الحدود  الى دخلن أأو بعد  االقليمية للحدود عند وصوله تعرض للردف ولوج الى إقليم الدولةال

يبز ببين الطبرد و عبدم السبما  بالبدخول هبو المعيبار )الجغرافبي( و المتمثبل يهم معيار للتمأ  و يجدر الذكر إن      
مبباكن احتجبباز المرشببحين أنبباك مببا يعببرف بالمنطقببة الدوليببة و ، فه انببباألج فيببه تواجببدي الجغرافببي الببذي  مكببانالب

ب اً فهنبا يغبادر مكرهب  قة قانونيةما اجتازها األجنبي بطري ذافإبالدخول  ألنبه سبيكون عنبد ذلبك فبي  دالطبر لنظبام  اً وفق 
و أيضبًا يعبد طبردًا بعباد البذي هباإل عليه فهنا يطبق قانونية جتازها بصفة غيرإاما إذا ، ضمن إقليم الدولة الطاردة

األجنبي الحدود الدوليبة لدولبة  لم يجتازإذا  ولكن،  ألغراض دراستنا هذه المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق االنسان
 (.2)الى إقليمها بالدخولله عدم السما  ستبباله بإترغب في  تقوم الدولة التي ال فهنا اإلقليم 

                                                           

 .402،ص المصدر نفسه ، الدكتور جابر جاد عبد الرحمن  (1)
 3 -مبوز/ يوليبهت 2حزيبران / يونيبه و  1 –آيبار / مبايو  7أعمال لجنة القانون الدولي بخصوص طبرد األجانبب ، جنبيفن  (1)

 .71، ص  CN.4/A/651، التقرير الثامن عن طرد األجانب ، رقم لوثيقة  2012آب / أغسطس 
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لبيم الدولبة ؟ و جواببًا علبى ذلبك ن  نعرف ما هبو إقى إقليم الدولة ألسما  بالدخول اليضا  نظام عدم اإو يستلزم 
إقلببيم الدولببة كمببا يقببول الببدكتور عصببام العطيببة يعنببي ) اإلقلببيم االرضببي ، أي الجببزء اليببابس منهببا و كببل مببا  ن  إفبب

لببة فببي الدو نهببار و حتببى ببباطن االرض ، و يشببمل اإلقلببيم طبيعيببة كالجبببال و البحيببرات و األ يحتويببه مببن معببالم
تجباه عبرض إمبيال بحريبًا ب 12دولبة البى مسبافة رض جبزًء مبن البحبر البذي يلبي سبواحل الالساحلية عالوة على األ

قليمببي الببى الحببد الببذي يبببدأ معببه بحرهببا اإل رضببي والجببو التببي تعلببو إقلببيم الدولببة األ البحببر ، كببذلك يشببمل طبقببات
 .(1)الفضاء(

الدولبة يتحبدد علبى أسباس الحبدود الجغرافيبة  كمبا  إقلبيمخول البى نظبام عبدم السبما  بالبد  إن   و بالنظر البى      
 ، فماذا يعني نظام الجوار؟ن الدولي وار في القانو لحديث عن نظام الج  ذكر أعاله فمن المهم ا

و يبببتم  و ترسبببيمها بعبببد تنظيمهببباالدوليبببة  الحبببدود يطببببق علبببىهبببو نظبببام الجبببوار  ن  إعلبببى ذلبببك فببب و جواببببا           
، و  االدرايبةد و المرافبق لتنظبيم شبؤون سبكان منباطق الحبدو  حاذيبةخاصة تعقد بين الدول المت اتمعاهدبمقتضى 

تنقالت العمبال اليبوميين و الرعباة  هون عليهم داري مرن يإنظام  يمشي عليهم يةمناطق الحدودالهكذا فأن سكان 
لى ختصاصهم عإقابالت لممارسة طباء و الاالتقال إن  رسيو يجوازات سفر أو تأشيرات دخول الموسميين بدون 

تنتقببل بحريتهببا  عشببائرال ن  إالببى ذلببك فببو باإلضببافة ، الزراعيببة نقببل المحاصببيل و واشببيتقببال المجببانبي الحببدود و إن
 طرفيدوائر لألمن و الجمارك على  تأسست ، مما استوجب(2)على جانبي الحدود الصحراوية بموجب هذا النظام

هبذا النظبام  سبلحة أو التهريبب ، لبذلك يقتضبياالكالمتاجرة بالمخبدرات و  الدولية جرائمو ضبء ال تهالمراقبالحدود 
 .( 3)وبئة و التلو اال مكافحة القضائية و التعاون في تابعةحقوقا خاصة كالم

الببائببل البدويببة بببين العببراق و سبببوريا و  تقببالمببا يجببري عليبببه مببن إن هببوالجببوار  معاهببدات ومببن تطبيقببات       
لهببببذا الغببببرض ،  ةعقببببدالمعاهببببدات الخاصببببة المنبمقتضببببى  الكويببببت و يببببتم العربيببببة السببببعودية و لكببببةالمم ردن واال
نيسبببببان  24بببببين العبببببراق و سببببوريا المعقبببببودة فببببيحسببببن الجبببببوار   إتفاقيةك

و السببكان المتحضببرين التببابعين  العشببائر الرحببل و شبببه الرحببل ) إن   علببى مادتهببا االولببى التببي نصببت ، و1937

                                                           

 .159، ص  نفسهالمصدر الدكتور عصام العطية ،  (1)
 .164، ص  نفسهالمصدر   (2)
 .164،  نفسهالمصدر  (3)
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خبرا ، يتمتعبون االالسورية من الجهة  الجمهورية العربية  حكومةن الجهة الواحدة و التابعين لة مللحكومة العراقي
 . (1)حسب عاداتهم  القديمة بحقوق الرعي و الماء في اراضي الدولة المجاورة...(

لألجانببب فببي عبدم السببما  بالبدخول تتحبرا الدقبة ن أ الحكوميبة عليهبباجهبات اإلداريببة ال ينبت  عمبا تقببدم إن         
خببالل اإلالببذكر ممببا يعببرض الدولببة للمسببؤولية الدوليببة جببزاء  ةفببآن ن ذلببك قببد يمببس افببراد مشببمولين بنظببام الجببوارأل

 بمعاهدة الجوار .

 الجبرية:  اإلقامة  : فرض ثانياً 

ت مبن التحبيقباتخلصبوا تفرضه الدولة على بعبض المتهمبين فبي جبرائم معينبة حتبى ال ي اً قانوني جراءً إ و يعد      
المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة كعقوبة تبعية ، و هذا ما كل التي تمارسها الحكومة ،و قد يطبق على 
مراقبة الشبرطة علبى المحكبوم  تبعية هي عندما قرر فرض عقوبة 1969نص عليه قانون العقوبات العراقي لعام 

 عليبه قيد المحكبومأن يت و التزوير و التزييف( علىدولة أالوطني للمن األببعض الجرائم ) الجرائم الماسة بعليهم 
 تي :اآلب

 عدم دخوله الى محالت القمار و الخمور -1

 .ماكناالفي بعض  اإلقامة  عدم  -2

 عينت المحكمة له مكانا.  الإن يحدد لنفسه مكانا يبيم فيه و أ -3

 (2)تي :اآلب بين فرض اإلقامة  الجبرية و الطرد ختالفاالمما سبق يظهر 

فباذه ابعباد إن  الدولبة أمبا الطبرد فينبت  عبن إقلبيمالجبريبة يطبقبان ضبمن اإلقامبة  أو فبرضاإلقامة  منع إن   -1
 عن الحدود  األجنبي

 ة فيطبق على المواطنين و األجانبضمن اماكن محدد اإلقامة  أما منع األجانبالطرد يخص  ن  إ -2

                           

                 
                                                           

 .164، ص  نفسهالمصدر  (1)
 -ب في التشريع الجزائبري ، مبذكرة ماجسبتير ، كليبة الحقبوق جامعبة خيضبرالعيد لغريب ، النظام القانوني إلبعاد و طرد األجان (2)

 .14، ص  2015بسكرة ،
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 املبحث  الثالث

 :ت الطرد احملظور يف القانون الدويل العام االح

و الطبرد  الطبرد غيبر القبانوني ي كبل مبنو هب العام في القانون الدولي مشروعرد غير الللط عدة أنواعهناك       
، و على ضوء التقسيم السابق فقد تم توزيع   من زاوية أخرا  و الطرد المقنع  التسليم المقنع الجماعي من زاوية 

و  غير القبانوني  و الثباني يخبص  الطبرد المقنبعالجماعي و الطرد يتعلق بالطرد األول  حث الى مطلبينهذا المب
 تي :اآلحها بحسب يوضيتم تس ، و التسليم المقنع

 : اجلماعي و الطرد غري القانوني  :األول  املطلب
 تيو كباآل ثان   في فرع  التعسفي و الطرد  أول   من الطرد الجماعي  في فرع   كال ً  ب الحاضرالمطل يستعرض      

: 

 الطرد اجلماعي  : األول الفرع
الطرد الجماعي هو الطرد الذي ينطبق على مجوعة من األشخاص من جهة، و بقررات طرد متطابقة دون   

 .(1) انب الخاضعين للطرد من جهة ثانيةالنظر للظروف الشخصية لكل اجنبي من االج

 وعية الطرد الجماعي  يظهر موقفان هما :و بالنسبة لمدا قانونية  أو مشر 

 الضببمانات التبي تكفببل عببدم التعسبف فببي اسببتخدامه ،  ات بعببت فيبه اذإ ؛ الطبرد الجمبباعي مشبروع دوليبباً  ن  إ -1
 يصببدر فببي قببانون   ن أ حيببث يجبببو بشببكل تحتببرم فيببه حقببوق األجانببب و بمببا يراعببي صببفتهم االنسببانية 

 كمببا ،(2)تحقيببق العببداللعببدم التعسببف فيببه و  مانلضببخبباص أو مرسببوم صببادر مببن الجهببات المختصببة ،
مهلببة  األجانبب مبنحالمسببق  و  اعالنببه و تخبص نشببر قبرار الطبرد الجمباعييسببق بضبمانات  ن أ يجبب

 . (3)بشكل  طوعي   كافية ومعقولة لتنفيذ قرار الطرد الجماعي
نطبباق القببانون  صببطالحي المعببروف فببيااله ال يتعلببق بببالطرد الجمبباعي إنبب و يالحببظ علببى هببذا الببرأي  

لظببروف الخاصببة بكببل شببخص الببى ا فبراد مببن دون النظببراألالعببام الببذي يعنببي طببرد مجموعببة مببن  البدولي
يجري طردها و الثاني  األجانبيكون هناك مجموعة من  ن أاألول  عنصرين متحلل  الىعلى حده فهو 

هبببو محظبببور فبببي عبببدم مراعببباة الدولبببة المضبببيفة لالعتببببارات الخاصبببة و الظبببروف الشخصبببية لألجانبببب و 

                                                           

 من مشروع االتفاقية الدولية المتعلقة بطرد األجانب. 9بينت هذا التعريف المادة / ( 1)
 .390، ص  نفسهأحمد أبو الوفا ، المصدر  الدكتور( 2)
 .31ص لمصدر نفسه ،، ا اقبال مبدر نايف( 3)
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ذهببب بعببض   مببا تقببدمم وعلببى الببرغمالتاليببة ، يضببا  ذلببك فببي النقطببة إالعببام  كمببا سببيتم  الببدوليالقببانون 
مجموعببة مببن  يخبص كتفباء بالعنصببر األول الببذي يقضبي بببأن الطببرد  الجمباعي هببو الببذيالكتباب الببى اإل

 .(1) رنا سالم أمانة . نصر الثاني له ، ومن هؤالءالى الع لتطرق فراد دون ااأل

ن لوجود عرف دولي يحظره ، و ال يمك  في القانون الدولي الجماعي محظورالطرد   ي الثاني إن  الرأ يعتبر  -2
الببى وجببود ممارسببات دوليببة للطببرد الجمبباعي ، ألن وجببود ممارسببات علببى  سببتناداً إالقببول بقانونيببة الطببرد الجمبباعي 

ظ علبببى المسبببتوا البببدولي ممارسبببات عديبببدة لجبببرائم ذ نالحبببإ ، خبببرق قاعبببدة مبببا ال يبببؤدي البببى القبببول بعبببدم وجودهبببا
حظر   إن   ثم، ذاعي غير المصر  به  ولكن ال يمكن القول بغياب قواعد تحظر هذه الجرائم االالقرصنة و البث 
 اإلتفاقيبببة مبببن ( 9 )ف  22المبببادة / كيبببة ) االقليمختلبببف المواثيبببق بملألجانبببب قاعبببدة مسبببتقرة  الطبببرد الجمببباعي

نسبببان و االوربيبببة لحقبببوق اال اإلتفاقيةمع الملحق  4من البروتوكول رقم  4/ نسان ، و المادة االمريكية لحقوق اال
مبن الميثباق العرببي لحقبوق  26/  نسبان و الشبعوب و المبادة االفريقبي لحقبوق االمن الميثباق  (5 )ف 12المادة 

 .( ين و أفراد أسرهملعمال المهاجر حماية حقوق ا  إتفاقيةمن  22و المادة /  2004نسان لعام اال

المبادة /   إن   نسباناالنسان و المشكلة بموجب العهد البدولي لحقبوق االاللجنة الدولية لحقوق  ذهبتو قد 
ب المناهضببة سبببااأليتقببدم بن أ قضببيته سببلطة مختصببة وتبببت فببي ن  أي تببنص علببى حببق كببل أجنبببي فببي التبب 13

و   ، (2)شببارة هببذه المببادةإر دوليببا  بمقتضببى جمبباعي محظببو الطببرد ال  إن   سببتنتاج مفببادهإال إال يخببرج منهببا لطببرده 
الدولبة  إن   لمجرد صدور قانون ينص عليه حيث الطرد الجماعي محظور بحد ذاته و ال يكون مشروعاً  ن  إهكذا ف

، و كمببا (3) السببلطة التشببريعيةمنبثببق عببن  دما يأخببذ تصببرفها الضببار شببكل قببانون حتببى عنبب  تكببون مسببؤولة دوليبباً 
ضبببطهاد أو ن  يتعببرض فيهبببا لإلأ الجببب  او أجنببببي الببى دولبببة يمكبببن طببردرا إن  مبببدأ عبببدم جبببواز ظببت سويسبببالح

) مببدأ عبدم اإلعبادة القسببرية أو غيبره  مبن االسبباب أو السياسببي جتمباعياالنسبانية بسببب البرأي االالمعاملبة غيبر 
طبببرد مجموعبببة مبببن  ألن ،قاعبببدة حظبببر الطبببرد الجمببباعي لألجانبببب ال علبببىإكبببد يؤ  فبببي القبببانون البببدولي العبببام ( ال

 قببد الببى دولببة األجنبببي طببردأجنبببي علببى حببده قببد ينببت  عنببه  وضببع كببلالببى  األجانببب بقببرارات متطابقببة دون النظببر

                                                           

 .178، ص  نفسهرنا سالم أمانة ، المصدر  (1)

(2  ( Expulsion of aliens in international human rights law , Discussion paper of the Commission 
on Human Rights , Geneva ,   September , 2006 , p 17.          

 
 .291، ص  نفسهالدكتور صال  الدين عامر ، المصدر  (3)
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العرفبي  القبانون البدوليالمحذور منه بموجبب هبذا المببدأ البذي اسبتقر علبى ذكبره  ضطهادااليتعرض فيها للقتل أو 
(1) . 

  إن   القبائم بينهمبا و هبو فريبدسبتثناء الفبرق الإيل الجماعي بعلى الترح مشيعلى الطرد الجماعي ما ي يسري و     
غير القانونية و الذين لم  يحصبلوا علبى مركبز الجب   و البذي  خاضعين للترحيل يكونون من اصحاب اإلقامة ال

 صببحابأ شببخاصاألبعبباد ، أمببا المشببمولين بببالطرد فهببم اإلغلببب الفقببه و التشببريعات تسببميه بأ   إن   ن قلنبباإ سبببق و
في الدولة و بالمعنى الذي أوضحناه  األجانبالقانونية  ، و لكن حظر الطرد الجماعي يسري على كافة  اإلقامة 

وربيبة لحقبوق االفيهبا المحكمبة بتبت ساس سبنعرض قضبية األللطرد و الحاصلين على مركز الج  ، و على هذا 
 ضبد بلجيكبا ،فقبدCONKA اعي و هي قضبية بخصوص الترحيل الجمستراسبورغ (  ) المعروفة بمحكمةنساناإل

حالبة كبل شبخص) فبراد  بقبرار ال يسبتند البى األمجموعبة مبن  طرد  االوربية لحقوق  االنسان إن  المحكمة إعتبرت 
جعببل مببن الطببرد الجمبباعي عتبببار ياإل بحيببث لببم تؤخببذ ظببروفهم بعببين لببه أو الظببروف الشخصببية ( الواقعيببة الحالببة

أشببخاص  مببع تلببك العائلببة  طببرد الظببروف التببي رافقببتالببى هببذه النتيجببة مببن خببالل كمببة و توصببلت المح،  محظببوراً 
كبون للطبرد عائلبة سبلوفاكية مبن أصبل غجبري تت ون ، و كان الخاضع ة عائلة السيد كونكامن نفس جنسيآخرين 

تعرضببهم لالعتببداء و ب س االدعبباءعلببى أسببا 1998السياسببي فببي بلجيكببا عببام  لجببوءمببن أبببوين و طفببالن طلبببت ال
فبببي سبببلوفاكيا، ممبببا  الحمايبببة المطلوببببةتبببوفر لهبببم الشبببرطة المحليبببة لبببم  و إن  ،كيةسبببلوفا مجموعببباتمبببن  تهديبببدال

نقبص االدلبة بسببب  رفضبت طلببهم و اعتبرتبه غيبر مقببول لكن المحكمة البلجيكية و، اضطرهم للجوء الى بلجيكا
مسببباعدة اللمتعلقبببة بالحصبببول علبببى رفضبببت طلبببباتهم اكمبببا و  ،ايبببام 5خبببالل  غبببادرة اإلقلبببيم البلجيكبببيو أمبببرتهم ب

يبذه ألنهبم لبم يبدفعوا قانونية ألنهم لم يدرجوا الوثائق الصحيحة ، كمبا رفضبت طلببهم بمراجعبة القبرار و ايقباف تنفال
البببى مركبببز شبببرطة علبببى أسببباس إكمبببال ملفببباتهم الخاصبببة  قدامهمالسبببلطات البلجيكيبببة باسبببت قبببد أخبببذتالرسبببم ،  و 

مبن  طبردهمب ذلك  حيبث صبدر قبرار كان يخالفمر األواقع لوفاكيين و لكن باللجوء مع مجموعات اخرا من الس
االوربية اإلتفاقية من  5للمادة  ( من1للفقرة ) تهاكاتإن  و قدمت للمحكمة مطالبات عن  ، ايام 5بلجيكا خالل 

دعوا لغرض الحضور أنهم نشرطة  مدعيالبسبب اعتقالهم من قبل  لحقوق االنسان تهباك إن   حبدو ب قالوا كما خ 
 شببتكوا مببن حببدو إ بسبببب عببدم كفايببة المعلومببات المقدمببة لهببم عببن أسببباب اعتقببالهم و  5لمببادة ( مببن ا2للفقببرة )

ة لمببادلحكببم ا هم بشببكل جمبباعي خالفبباً تاعببادضببافة إلببى ذلببك ، اشببتكوا مببن اال، وب 5 للمببادة ( مببن4للفقببرة ) تهبباكإن
ال  قببالو بانببه ، و وربيببة لحقببوق االنسببان و حرياتببه االساسببيةاال اإلتفاقية( الملحق ب4رقم ) من البروتوكول الرابعة

                                                           

حزيران/  يونيو  5ايار/مايو_ 4لجنة القانون الدولي بخصوص طرد األجانب ، الدورة الحادية  والستون ، جنيف ، اعمال  (1)
، التعليقبببات  و المعلومببات البببواردة مببن البببدول والحكومببات البببى اللجنببة ، رقبببم  2009اب/ اغسببطس ،  7تموز/يوليببو_ 6و

 .12ص   CN.4/A/ 604الوثيق
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نسبان االوربيبة لحقبوق اال اإلتفاقية من 13يوجد سبيل متا  للشكوا من هذا  القرار بشكل  يتعارض مع المادة / 
ببل الطلبات لم يكن غيبر مقصبود ، الذي يستدعي مقدمي  ستقداماإلوثيقة صياغة   إن   محكمةلل تجلىن أ، وبعد 

قرارًا   إن   أل  المحكمة ضافتأو  ، على مضمونه أكبر عدد ممكن من المتلقين موافقةلضمان  اختير عمداً ه قد إن
عببن طريبق تضببليلهم مببن أجببل تسبهيل حرمببانهم مببن حببريتهم لببم  األجانبببواعيبًا مببن جانببب السببلطات بتسبهيل طببرد 

فلم بلغتهم أل   متوفرةالاإلنتصاف  لومات عن سبلنظرًا ألن مقدمي الطلبات لم ي عطوا مع 5يكن متوافقًا مع المادة 
قانونيبة مساعدة تقدم أي  شخاص ولمن األم لكي يساعد عدد كبيرفقء  مترجم واحد هناك من مترجمين عدايكن 

بببببل اإلنتصبببباف الوطنيببببة يببببة واقعيببببة للوصببببول إلببببى ، ولببببم تكببببن هنبببباك إمكان لهببببماإلحتجبببباز  كببببزافببببي مر  أي مببببن س 
االوربيبة اإلتفاقيبة من  5( من المادة/ 1و قد اقرت المحكمة بوجود إن تهاك للفقرة )ك ، ذل وبناًء على البلجيكيةن

تخباذ إن يبتم إ، حيبث كب للفقبرة الثانيبة مبن هبذه المبادة تهباكإن  أي وجود ولكن لم يظهر للمحكمة،لحقوق االنسان 
غببة السببلوفاكية حاضببرًا فببي ذلببك سببتئناف وكببان المتببرجم النبباطق باللاالعتقببالهم الببذي أبلغهببم بحببق إ قببرار بشببأن أمببر 

 الوصبول إلبى وبة بمكبانمبن الصبع بباته تالحبظ المحكمبة إنب  5ة لمبادالفقبرة الرابعبة مبن ا نتقال إلىاالالوقت ، وب
و  صبغيرة  هيئبة حبروفنائية ألن المعلومات كانت في لزام في المحكمة الجاالالمتا  للطعن أمام قسم اإلنتصاف 

حببامي مقببدم إلببى ذلببك ، تببم إبببالغ مباإلضببافة  ، ولببم يتببوافر سببوا متببرجم واحببد تأصببحاب الطلبببابلغببة لببم يفهمهببا 
للفقبرة  تهباكحبو كبان هنباك إنوان لتقبديم اسبتئناف قببل إزالبة القبرار فعلبى هبذا الناألت وافبعبد بالطلب بحالبة موكليبه 

 .(1)5 /لمادةالرابعة من ا

) قضببية  مثببلالسببابقة  احكامهبباإلببى ت المحكمببة قضببية الطببرد الجمبباعي ، فأشببار إلببى  المحكمببة تقلببتإن و
باعتبببارهم مجموعببة  األجانببب) يتببألف مببن أي تببدبير يجبببر و قالببت إن  الطببرد الجمبباعي ، ( دريف ضببد السببويدإنبب

كبان ذلبك قبد اتخبذ علبى أسباس معقبول وفحبص موضبوعي للحالبة الخاصبة لكبل فبرد( ال إذا إعلى مغادرة بلد ما ، 
جميببع  إن  السببلطات السياسببية قببد أعلنببت إن   عرضببتهللتعريببف الببذي  وفقببا  و جببدت المحكمببة موقببف الا فببي هببذ و 

 وامبر التبي ق بدمت لهبم األو كانبت  ،مركبز الشبرطة فبي نفبس الوقبت فبي حضورلالمعنيين كانوا مطلوبين ل األجانب
  إن   دل علببىيبب ال ضببماناتال غيبباب  كمببا إن   ، علببيهم االتصببال بمحببام شبباقاً  و كببان ،مصبباغة بصببياغات مطابقببة

 جمبباعاالو لكببل مببا تقببدم فقببد وجببدت المحكمببة ب  راالعتبببالظببروف الشخصببية لكببل شببخص معنببي قببد أ خببذت فببي ا
مبببببن   4والمببببادة  ،االوربيبببببة لحقببببوق االنسبببباناإلتفاقية مببببن 5مببببن  المببببادة / االولببببى و الرابعبببببة تهاكببببات للفقببببرات إن

 .(2) اإلتفاقية من نفس 13/المادة  نسان واالوربية لحقوق اال اإلتفاقيةالبروتوكول الرابع الملحق ب

                                                           

(1) E.C.H.R , Conka v. Belgium , February 2002.                                 

  (2) IPid p1.                                                                                                             
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عنببدما تببم  1979و مببن الممارسببات الحديثببة علببى الطببرد الجمبباعي هببو مببا حصببل فببي العببراق نهايببة عببام 
بدايببة الحببرب يببران ، ففببي إ دولببة نببوب العببراق الببىصببول فارسببية مببن وسببء و جأمببن المتحببدرين  العببراقيين  طببرد

بكببونهم إيببرانيين ، ويعببود  همتتهمببإن العببراقيين الشببيعة و مبب االآلف ةت السببلطات العراقيببطببرديرانيببة اإل –العراقيببة 
 مبراطوريبببةاالكثيبببر مبببن مبببواطني الففبببي العهبببد العثمببباني قبببرر  ي ؛العثمبببان لعهبببدأل إلبببى ا يبببرانييناال صبببل وصبببف ألأ

،وعنبدما   العراقيبة الخدمة العسكرية غرض التهرب من، وذلك ل في العراق يينرسافسهم كفأن يسجلوا ن أ العثمانية
المبنببي علببى  تقسببيمالعراقيببون هببذا ال وجبدالعشببرينيات  بدايببةد العثمبباني قبانون الجنسببية فببي العهبب عقبببعببراق الى تبن ب
 و،  ينفارسبي ابعينأو تب ينعثمباني ابعينتر الجنسية الخاص بهم إما كتاسجل في دفصل القوميأل والذي كان ي  األأل

الشبببيعية القويبببة فبببي السببببعينيات ونشبببوب الحبببرب فبببي فتبببرة المعارضبببة  و، بنببباء هبببذه التسبببمية عبببن آببببائهم األوجبببد 
اتهم وصبادرت ممتلكب ألخامسباً  طبابوراً ألالحكومة العراقية هذه الفئبة إعتبرت  يرانية في بداية الثمانينياتاإل –العراقية 

وأعبادتهم معهم مالبسهم التي حملوها  الإ شيء من عبر الحدود وهم ال يملكون  رمتهم و ةالثبوتي وثائقهم توسحب
ييبر النظبام السياسبي فبي وبعبد تغ ،وليس كمواطنين عادوا إلبى بالدهبم الجئينمعاملتهم كتمت أل حيث  إيران ألإلى 

هؤالء الالجئون بالعودة إلى العراق ، و حصل نفس الشبيء لألكبراد الفيليبين حيبث جبرا طبرد الكثيبر  طفقالعراق 
دعباءات التبي إلافبرض صبحة  ىو علب (1)انيبةير اال –منهم خالل سبعينيات القرن العشرين وخالل الحرب العراقيبة 

مببوال و تجميببد الحسببابات تلكببات و مصببادرة لألمشببملهم هببذا الطببرد مببن تجريببد للم نشببخاص الببذياالتؤكببد حرمببان 
يوصبف  ن أ ذا الشديد فال يمكبنطر الموت و االمخاحتمية مع  المصرفية و القاءهم على الطرقات في مواجهة  

 .(2)التي بررت قرار طردهم بغض النظر عن الضرورات السياسية بعدم المشروعية  الإهذا الطرد 

 علببى 2014لعببام  األجانبببالدوليببة بخصببوص طببرد  اإلتفاقيببة مببن القببراءة الثانيببة لمشببروع 9المببادة / ذكببرت و قببد 
 : االتي

 بوصفهم مجموعة. األجانبألغراض مشروع المادة هذا يقصد بعبارة الطرد الجماعي طرد  -1
                                                           

، ص 2005آذار  21،  38رير لمنظمة كرايسز جروب الشرق األوسء ، التقرير رقبم ( إيران في العراق : ما مدا النفوذ ؟ ، تق1)
10 – 11. 

: نبيببل عبببد األميببر الربيعببي ، التهجيببر القسببري ألبنبباء العببراق بببدعوا التبعيببة االيرانيببة ، مقببال منشببور فببي موقببع ) الحببوار ينظببر (2)
اط لبببع عليببه بتببباري    =r=574745http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid&0 علببى الببرابء المتمببدن االلكترونببي ( متبببا 

9l1l2019. 
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 ي لألجانب.يحظر الطرد الجماع -2

يتم الطرد بعد تقييم للحالة الخاصبة لكبل  ن أ على األجانبواحد مجموعة من   ن  آتطرد في أن يجوز للدولة  -3
 ستنادًا الى ذلك التقييم.إوعة وفقًا لمشاريع هذه المواد و فرد من أفراد المجم

نبزاع فجبار  إن فبي حبال جانبباألالواجببة التطبيبق علبى طبرد  دوليالمادة هذا بقواعد القبانون البال يخل مشروع  -4
 مسلح يشمل الدولة الطاردة.

لجمباعي المحظبور فبي الطبرد ا  إن   ( منهبا ألننبا كمبا سببق نجبد1و ال نؤيد صياغة هذه المادة خاصة الفقرة رقم )
( مببن هببذه المببادة هبببو الببذي يحصببل بببدون تقيببيم لحالببة كببل فببرد مببن ببببين 2كمببا تقببر الفقببرة رقببم ) القببانون الببدولي

 .س الطرد الموجه لعدد من األجانبالمشمولة بالطرد و لي المجموعة
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 الفرع الثاني

 الطرد غري القانوني

 تية :في الحاالت اآل يكون الطرد غير قانوني 

 : بأحد عيوب القرار االداري  مصاباً : عندما يكون قرار الطرد  أوالً 

) ال تطببرد الدولبة المتعاقببدة الجئببًا موجببودًا ن أ علببى 1951اللجببوء لعبام  إتفاقيببةمبن  32المببادة /  ذكببرتو قبد     
من البوطني أو النظبام العبام ( و أضبافت نفبس المبادة ) ال ينفبذ االألسبباب تتعلبق بب الإها بصبورة نظاميبة إقليمفي 

 جرائية التي ينص عليها القانون ...( اإلتطبيقًا لقرار متخذ وفقًا لألصول  الإطرد مثل هذا الالج   

المببيم  األجنببي) يجبوز طبرد  ن أ مبن العهبد البدولي للحقبوق المدنيبة و السياسبية علبى 13المادة /  قررت و     
سببتنادًا الببى قببرار صببادر طبقببًا للقببانون، و يسببمح لببه مببا لببم إفقببء  اإلتفاقية دولة طرف في إقليمبصفة قانونية في 

 ن أ فبي طبرد ، و لبه الحبق بابه ضبد هبذا اللبك ، بتقبديم أسبمن الوطني غيبر ذاألتتطلب أسباب اضطرارية تتعلق ب
يعببباد النظبببر فبببي قضبببيته بواسبببطة السبببلطة المختصبببة أو أي شبببخص أو أشبببخاص معينبببين خصيصبببًا مبببن السبببلطة 

 يكون ممثاًل لهذا الغرض أمام تلك الجهة(. إن  المختصة و في

مال المهاجرين و أفراد أسرهم الدولية لحماية حقوق الع اإلتفاقية من 22( من المادة / 2الفقرة ) أضافتكما     
عمبباًل بقببرار  الإدولببة طببرف  إقلببيم) ال يجببوز طببرد العمببال المهبباجرين و أفببراد أسببرهم  مببن  أن علببى 1990لعببام 

 تتخذه السلطة المختصة وفقًا للقانون(.

غيببر  األجانبببالقببانونيين فهببل يعنببي ذلببك أمكانيببة طببرد  األجانبببهببا تخببص و يالحببظ علببى هببذه النصببوص إن  
غير القانونين بقرار غير قانوني لسبببين  األجانبنونيين بقرار غير قانوني ؟ و جوابًا على ذلك ال يجوز طرد القا

 هما :

 و ذلبك در طبقبًا للقبانون يصب إن  غير القبانونيين يجبب األجانبن أي قرار اداري بما في ذلك قرار طرد إ -1
، و هبذا ا لو لم يصبدر قرارهبا طبقبًا للقبانون في مواجهة الدولة الطاردة فيم ةيمسؤولية الدولال لتجنب طر 

داري ، و فببي ذلببك يقببول الببدكتور نجيببب خلببف الجبببوري ) لكببي يكببون اإلالمبببدأ هببو مببن بببديهيات القببانون 
هببي ؛  خمسببة أركببانحتببواءه لإال بببد مببن داري صببحيحًا و مشببروعًا و منتجببًا ألثبباره فببي القببانون اإلالقببرار 

ركان عدم األة و السبب ، و يترتب على تخلف أي ركن من هذه ختصاص و الشكل و المحل و الغاياإل
 .(1)داري و بالتالي قابليته لإللغاء(االمشروعية القرار 

                                                           

ار ، الطبعة األولى ، السليمانية ،  (1)  .284، ص  2015الدكتور نجيب خلف أحمد الجبوري ، القانون االداري ، مطبعة يادك 
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 2014لعبام  األجانببمم المتحبدة بخصبوص طبرد اال إتفاقيةمن القراءة الثانية لمشروع  4المادة / ذكرت  -2
طبببرد ن أ للقبببانون( و هبببذه المبببادة تبببدل علبببى تنفيبببذًا لقبببرار يتخبببذ وفقببباً  الإ)ال يجبببوز طبببرد أجنببببي  ن أ علبببى

 يصدر بقرارات موافقة للقانون. ن أ القانونين و غير القانونين يجب األجانب

نعرف مما سبق إنه ال يجوز طرد األجانبب بقبرارات غيبر قانونيبة ، و لكبن متبى تعبد قبرارات الطبرد غيبر      
 قانونية ؟ 

القرارات اإلدارية بشكل  عام غير قانونيبة إذا أ صبيب القبرار بواحبد  و جوابًا على ما تقدم تكون قرارات الطرد و
أو أكثببر مببن العاهببات الخمسببة التببي تعببدم مشببروعية القببرار االداري ، أي إذا تخلببف واحببد أو أكثببر مببن أركببان 

 القرارات اإلدارية ، و هذه األركان هي :

مبن غيببر اإلداريبة  صببدور القبرارات حيبث ال يجبوز:  ختصررا االهرو اإلداريرة  فري القررراراتاألول  الرركن -1
تفباق علبى االختصاص مبن النظبام العبام فبال يجبوز اإل ةدقاعتصة قانونا بإصدارها و تعتبر الجهات المخ

ثببارة الببدفع بعببدم إ، و يمكببن داري ابطببال هببذه القببرارات مببن تلقبباء نفسببه االمخالفتهببا ، كمببا يجببوز للقضبباء 
فببي  الإختصبباص االال يجببوز لببإلدارة مخالفببة قواعببد  ختصبباص فببي أيببة مرحلببة مببن مراحببل الببدعوا و اال

 .(1) حالة الضرورة

 (2)ربعة اقسام هي : االى  األجانبفي نطاق قرارات طرد  ختصاصاالو ينقسم 

 االداري الجانبب الطبرد مبن الموظبف أو  يصبدر قبرار ن أ : فيجبب شرخا االختصا  من حيث اال- أ
ة  ) لألجانب عنبد المشبمولين ببالطرد( يحمبي القضباء غير حسني النيلل ط به إصداره ، و حمايةً انالم  
داري االفسببهم علببى السببلك أن قحمببواأشببخاص الببذين االداري هببؤالء مببن القببرارات التببي تصببدر مببن اال

 ين ادارية.ييصدر بحقهم قرارات تع ن أ دون 

 سبببتناداً إ للقببانون بشبببكل مؤقببت هبببة أخببرا وفقببباً و يمكببن لببإلدارة المسبببؤولة عببن الطبببرد تفببويض اختصاصبببها الببى ج
 حينمبا أوغائببة خيبرة اال تكبون ثانيبة محبل االصبلية عنبد  تحل جهبة إداريبة نأ و يمكن أيضا للتشريعات المحلية ،

 تعذر حضورها.ي

                                                           

 .286، ص  نفسه( المصدر 1)
 .، بتصرف 289 -287، ص  نفسه( المصدر 2)
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سبتئناف ضبد االكجهات  -و بمقتضاه ال يجوز لجهة ادارية عليا  ختصا  من حيث الموضوع :اال- ب
تأخببذ دور سببلطة  ن أ ال يمكببن لسببلطة دنيبباتتببولى إصببدار قببرارات الطببرد ، كمببا  ن أ -قببرارات الطببرد 

 إدارية أعلى منها.

المخببول بإصبببدار  ي االدار  جانبببو بموجببببه ال يجببوز للختصررا  مررن حيرررث المكرران و الزمرران :اال - ت
تببولى إصببدار قببرارات طببرد فببي يإن   –كببأن يكببون محافظببة معينببة  -ن بببالطرد فببي مكببان معببيقببرارات 

نيبببة التببي يجبببوز ممارسبببة االزم اتختصببباص بببالفتر االفبببي محافظببة اخبببرا ، و تتمثببل الناحيبببة الزمنيببة 
خبببراطهم ن  يصبببدروا قبببرارات ببببالطرد قببببل إنأين داريببباالصبببالحياتهم خاللهبببا ، فبببال يجبببوز للمبببوظفين 

أو خببالل فتببرة ايقببافهم عببن العمببل أو بعببد أحببالتهم علببى التقاعببد ألن ذلببك الفعببل يجعببل قببرار  بالوظيفببة
 ماني. ختصاص الز االبعيب عدم  الطرد مشوباً 

جببراءات التببي اإلالمظهببر الخببارجي أو  شببكل القببرار هببو : و الشرركلالررركن الثرراني فرري قرررارات الطرررد هررو   -2
شببخاص االدارة بإتباعهببا عنببد إصببدار قببرارات الطببرد ، مثببل ت سبببيب قببرارات الطببرد و تبليببغ االتلتببزم جهببة 

مببببببببببببببم المتحببببببببببببببدة اال  إتفاقيةمشروع القراءة الثانية ل ذكرتو قد  (1)بلغة يفهمونها ذه القراراتالخاضعين له
ن كبل إو بصبورة عامبة فب (2)على هذين الشكلين في قبرارات الطبرد  2014لعام  األجانببخصوص طرد 

الشكل أما  اهةال اعتبر قراره مصابا بعإبه و  تلتزم إن  دارةاالعلى  األجانبجراء تقرر لصالح إشكل أو 
 .(3)داريةاالتتبعها سلطاتها  لم إذا ى الدولةدارة فال مسؤولية علاالالشكليات المقررة لصالح 

ثبر البذي تتجبه األالبى اإلداريبة  : ينصبرف المحبل فبي القبراراتالمحرلالركن الثالث في قرارات الطرد هرو   -3
دارة الى أحداثه و يتمثل بإنشاء المراكز القانونية أو تعديلها أو الغاءها ، و هو في قرارات الطبرد االرادة إ

 (4)الدولة ، و يشترط فيه ما يلي : إقليمعن  جنبياأليتجسد بإخراج 

القانونية و الواقعية( كأن يصدر  زاويةحالة إن فاذ قرار الطرد من الستإ) عدم  أمكانية تحقيق المحل- أ
نا يستحيل تطبيق الطبرد أقامته غير قانونية فه إن  الدولة ثم يتبين إقليمقرار اداري بطرد اجنبي عن 

                                                           

 ، بتصرف. 290، ص  نفسه( المصدر 1)
 .2014األمم المتحدة بخصوص طرد األجانب لعام  تفاقية( مشروع القراءة الثانية إل2)
 ، بتصرف. 292- 291،  ص  نفسهالدكتور نجيب خلف الجبوري ، المصدر  (3)
 ، بتصرف. 295 – 292، ص  نفسه( المصدر 4)
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ألن القرار الذي يمكن تطبيقه من الناحية القانونية هو الترحيل المصبطلح عليبه  القانونية  زاويةمن ال
خل بعببد ه لببم يببدإنبب بطببرد أجنبببي عببن الدولببة ثببم يتبببين ن  يصببدر قببرارأو أو لببيس الطببرد ،   بعبباداإلب

طبرد هبذا الشبخص ألن القبرار البذي يمكبن تطبيقبه هنبا هبو عبدم  اً واقعيب مبن المحبالإلقليم الدولة فهنا 
   بالدخول و ليس الطرد.السما

نسببان و التشببريعات االلحقببوق   ات الطببرد مببع قواعببد القببانون الببدولي) توافببق قببرار  مشررروةية المحررل - ب
فببي  األجنبببيفبباذ قببرار الطببرد يقضببي باحتجبباز إن يصببدر قببرار اداري لغببرض إن  المحليببة ( فببال يجببوز

يتقببباطع مبببع القواعبببد  مكبببان خطبببر علبببى سبببالمته أو حياتبببه ألن محبببل هبببذا القبببرار غيبببر مشبببروع حيبببث
، و قد تأتي صفة عدم المشروعية في قرارات الطبرد مبن  المستقرة في القانون الدولي لحقوق االنسان

خببالل عببدم وجببود الوقببائع الماديببة المبببررة لصببدور قببرار الطببرد )  أي عببدم تحقببق السببلوك المنسببوب 
 األجنبببيدور قبرار بطبرد لألجنببي البذي يببرر طببرده ( أو قبد تبرد صبفة الببال مشبروعية  مبن خبالل صبب

 الوطنية بسبب غموضها بالنسبة لإلدارة. األجانبستناد الى فهم خاط  لتشريعات االب

دارة الببى تحبيقببه مببن وراء اال:  و هببو الهببدف الببذي تسببعى الغايررةالررركن الرابرر  فرري قرررارات الطرررد هررو    -4
طني ، و هببو الغايببة المبببررة إصببدار قرارهببا ، و فببي مجببال قببرارات الطببرد يتمثببل بحفببظ الدولببة ألمنهببا الببو 
 األجنببببيداريببين قبببرارا بطبببرد االللطببرد الرتبببباط هبببذا الهببدف بتحقيبببق المصبببلحة العامبببة ، فببإذا أصبببدر أحبببد 

لبم  هبعيبب عبدم مشبروعية الغايبة ألنب معيوبباً ينهمبا فبان هبذا القبرار يكبون بسبب و جود مشاكل شخصبية ب
محكومبة بقاعبدة أل  األجانببقبرارات طبرد   إن   حظدارة بحفظ أمن الدولة ، و يالااليأتي على أساس رغبة 

 آخبر  حتبى حفظ أمن الدولبة و لبيس لغبرض تكون هذه القرارات لغرض  إن  هداف أل فيجباالتخصيص 
جببراءات المقببررة فببال يجببوز إحتببرام اال دارة فببي كببل ذلببكاالو لببو حقببق المصببلحة العامببة ، و يجببب علببى 

 .(1)جراءات االتخطي تلك 

السبب  هبو الحالبة الواقعيبة او القانونيبة التبي  سبب قرارات الطرد :ي قرارات الطرد هو الركن الخامس ف  -5
، و في الطرد هبو ( 2)دارة الى اصداره إلحدا  مركز قانوني من خالل القراراالتسبق القرار و تدفع رجل 
                                                           

 ، بتصرف . 297، ص  نفسه( المصدر 1)

 . 299، ص  نفسه( المصدر 2)
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ملبك  االدارة لة البوطني ، و تالسلوك الذي نسب لألجنبي و تقرر طرده على أساسه لكونه يهدد أمن الدو 
فببي تحديببد الوقببائع التببي تعتبرهببا تهببدد النظببام العببام فببي الدولببة ، ويمببارس القضبباء  للتقببدير واسببعة حريببة

 (1)داري المقارن رقابته على السبب في قرارات الطرد من ثال  زوايا هي :اال

األجنببي  تببر: و يقصد بها هنا االسباب التي جعلت الدولة المضيفة تعو جود الوقائ  المبررة للطرد- أ
 رتكاب األجنبي سلوكًا يشكل جريمة في القانون العقابي.إسببًا لتهديد أمنها ، ك

دارة لهبببذا السبببلوك بأنبببه االتكييبببف   إن   سبببلوكا إجراميبببا فهبببل األجنببببيفبببإذا ارتكبببب  تكييرررف الوقرررائ  : - ب
ديدًا ألمن أو بمعنى أكثر دقة هل الفعل يعد ته حا أم فعل األجنبي ال يشكل جريمةجريمة كان صحي

الدولببة أم ال يعببد كببذلك ، ألن الطببرد كمببا سببلف القببول  قببد يطبببق علببى األجانببب حتببى لببو لببم يشببكل 
قلببيم ألن العبببرة تتمثببل فببي مببدا خطببورة األجنبببي علببى أمببن سببلوكهم جريمببة بحسببب قببوانين دولببة اإل

 الدولة. 

مبببدا مالئمبببة القبببرار  داري البببى الرقاببببة علبببىاالتجبببه القضببباء إ: فقبببد  مرررة القررررار للوقرررائ ءمررردل ما - ت
مببن مببدا مالئمببة الطببرد  السببتيثاقنببا يببأتي دور القضبباء لداري للوقببائع فلببو صببدر قببرارا بببالطرد فهاال

 للواقعة المنسوبة لألجنبي.

لعببام   األجانبببمببم المتحببدة بخصببوص طببرد اال إتفاقيببةمببن القببراءة الثانيببة لمشببروع   5المببادة /  ذكببرت و قببد    
 عن سبب الطرد بقولها : على تلك بما سبق ذكره 2014

 يكون قرار الطرد مسببًا.ن أ يجب -1

 القانون. قررهاجئًا اال لألسباب التي يتطرد الن أ ال يجوز لدولة -2

مببع ايببالء جميببع الظببروف ،  هببدييمببًا معقببواًل و بحسببن نيببة ، فببي تبببيم أسببباب الطببرد تقي إن  يجببب -3
بع البراهن للتهديبد المترتبب علبى تلبك المعني أو الطبا األجنبيلخطورة الوقائع أو سلوك  اعتبار خاص

 الوقائع.

                                                           

 ، بتصرف. 300، ص  نفسه المصدر (1)
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 تطرد أجنبيًا لسبب يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.ن أ ال يجوز للدولة -4

 األجانبببمببم المتحببدة بخصببوص طببرد اال إتفاقيببةمببن القببراءة الثانيببة لمشببروع  6كمببا نصببت الفقببرة )أ( مببن المببادة / 
من األألسبباب تتعلبق بب الإهبا بصبورة قانونيبة إقليمرد الجئبًا موجبودًا فبي تطبن أ على ) ال يجوز لدولبة 2014لعام 

 القومي أو النظام العام(.

 .سوية شؤونه المالية و االجتماةيةلت فرصًا تكفيه و تائمهم يتم منح األجنبي لإذا  : ثانياً 

 فاذ الطرد.إن  المبعدين عند األجانبتهاك حقوق إن  ثالثا :  في حالة

يمببنح الفرصببة  ن أ فببي األجنبببيفبباذ الطببرد و حببق عنببد إن طببروديناألجانببب المل موضببوع  حقببوق سببيتم تفصببي  
 في الفصل الثالث من الدراسة. جتماعي و الماليالخاصة على المستوا اإلتسوية شؤونه الكافية ل

 املطلب  الثاني

 الطرد املقنع و التسليم املقنع
 تي :اآل، و ك ثان   و التسليم المقنع في فرع   ول  أ ع في فرع  الطرد المقن كل   من في هذا المطلبنستعرض     

 الطرد املقنع:  ولاالالفرع 
ومبببن   صبببادر بحسبببب االصبببول، حصبببل ببببإجراء غيبببر رسبببمي أي ببببدون قبببرار اداري إذا  يكبببون الطبببرد مقنعببباً       

الية و كذلك طاقم قنباة ستر االالتلفزيونية  ABCمثلة على الطرد المقنع هو ما تعرض له المبعو  الخاص لقناة اال
TV 3  سبتولى إعلبى يبد المجلبس العسبكري البذي  2009نيسبان  14فيجبي فبي طردوا من دولة يوزلندية الذين الن

 الببض رسبمياً بباذ لبم تقبم قبوات أمبن فيجبي  ،  2006األول  قبالب وقبع فبي كبانون إن على السلطة فبي سبوفيا بعبد
ث وقبع الطبرد لبى مطبار العاصبمة ، حيباوذلبك  بمبرافقتهم  ادرة المغباجببرتهم علبى على الصبحفيين الثالثبة  لكنهبا 

ما يميبز الطبرد المقنبع للقانون، و الصفة غير الرسمية للطرد هي  غير رسمي و ليس بقرار متخذ وفقاً  هنا بسلوك
 .(1) رسمي قرارألن الطرد غير المقنع يتم ب الدوليلمقرر الخاص للجنة القانون عن الطرد غير المقنع كما يقول ا

 ،االجرائيبببةالطبببرد المقنبببع و الطبببرد غيبببر المباشبببر و الطبببرد  المخبببالف للقواعبببد  لبببيس مبببن اليسبببير تمييبببزو         
 الطببرد بنبباءً  بببل يشببمل أيضبباً  فقببء بسببلوك تقببوم بببه الدولببة الحاصببل علببى الطببردينطبببق هببذا االخيببر ال  ن  إخاصببة  و 

التشبريع البوطني ،  المبدد الشبكلية  التبي يتطلبهبام إحتبرا على عمل تقوم به سلطة غير مختصة أو الذي ينفذ دون 
جانبب لألإقامبة قانونيبة  اريحمصادرة تصمن خالل   الواقعالطرد  والطرد المقنع ه إن   لىخرا عاالمثلة األو من 

                                                           

حزيران/ يونيو و  9ايار /مايو _ 1اعمال لجنة القانون الدولي بخصوص طرد األجانب ، الدورة الثامنة و الخمسين ، جنيف ،  (1)
 .11، ص CN.4/A/ 2010،625اب /اغسطس  11تموز/ يوليو _  3
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فبي مدغشبقر ألكثبر مبن  أقباميسبوعي و هذا ما حصل مع السيد سيلفان أوفيبر و هبو قبس  ،دون مبرر ابطالهإأو 
 الداخليبةوزارة و لكبن  ،جبر على ترك البلبدأ   ، و قدقامته الدائمة بإلغاء تأشيرة ا تم تبليغه 2007 و في ،سنة 33

الواقبع مبن  الطبرد المقنبع هنباك مدغشبقر ، و تراجعبت عبن قرارهبا بعبد عبامين ممبا سبمح بعودتبه البى في مدغشبقر
لكنهببا فببي الواقببع  ي الببى دولتببه، ولألجنببب علببى عببودة طوعيببة مزعومببة تحفببز تببدابيرل خببالل اتخبباذ الدولببة الطبباردة

عببن سببلوك تقببوم بببه  نببات الطببرد المقنببع ال هنبباك أيضبباً  ، وليسببت طوعيببة حيببث يجبببر معهببا األجنبببي علببى المغببادرة
مواطنوهبا بغبرض تسباعد فيهبا الدولبة علبى اعمبال يرتكبهبا  أي حالبة اه األجنبي ، و يشمل تعريف الطبردالدولة تج

 . (1)عمال االهذه الدولة أو تتغاضى عن هذه  قليمإلافراد أالتسبب في مغادرة 

 نه عمل أو عدم البيام بعمل من جانب الدولبة سبعيا  أبمفهوم الطرد المقنع و يمكن تعريف الطرد في سياق       
نتمبباء الببى ق أو الجنسببية او اإلهببا دون رضبباهم بسبببب العببر إقليمعلببى مغببادرة  األجانببب الببى أثببر مقصببود هببو اكببراه 

البيببام بعمببل و ذلبببك  التغاضببي عببنحبباالت  يضبباً أاو بسبببب الببرأي السياسببي و يشببمل  ،معينببة جتماعيببةإ جماعببة
خراج جماعات او إ حدا  نتيجة مقصودة هيإالى  مسعاهم في  عينهملة لمواطنيها أو تعندما تسمح سلطات الدو 

لهبروب فبي حالبة يبؤدي البى امبن الخبوف  أو عندما تحد  السبلطات مناخباً  ،الدولة إقليمشخاص من االفئات من 
من  10المادة /  ذكرت .و قد(2)شخاص أو تعرقل عودتهم الحقااالالحماية ألولئك  عندما ال تضمنأو  هلعمن ال

 على : 2014لعام  األجانبمم المتحدة الخاصة بطرد اال إتفاقيةالقراءة الثانية لمشروع 

 يحظر أي شكل من أشكال الطرد المقنع ألجنبي. -1

هذا يقصد بعببارة الطبرد المقنبع مغبادرة أجنببي لدولبة قسبرًا متبى كانبت نتيجبة غيبر ألغراض مشروع المادة  -2
يرتكبهببا  االً ت التببي تؤيببد فيهببا الدولببة أعمبباالمباشببرة لفعببل أو امتنبباع منسببوب الببى الدولببة بمببا فببي ذلببك الحبب

 هبببا بمبببا ال يتفبببق مبببع القبببانون أوإقليم األجانببببمواطنوهبببا أو أشبببخاص اخبببرين بقصبببد الحفبببز علبببى مغبببادرة 
 عمال.األتتغاضى عن تلك 

 

        التسليم املقنع يف سياق الطرد:  الفرع الثاني

                                                           

 .10، ص  نفسه( المصدر 1)
 17، ص  نفسه ( المصدر2)
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 إتفاقيةو معنى ذلك غياب أي  ا و لكن ال يوجد غطاء قانوني للتسليمليهإاألجنبي حدا الدول تسليم إقد تطلب  
عن  األجنبي طردو تقوم  بلى عملية التسليم  دولية أو قوانين محلية تسمح بالتسليم ، فتقوم الدولة بالتحايل ع

تحت تصرف الدولة التي طلبت  األجنبيحقق نتيجة التسليم المتمثلة بوضع تها من خالل الطرد حتى تإقليم
 ) بالتسليم المقنع في سياق الطرد او التسليم المستتر(.في هذه الحالة الطرد سمىاليها ، و ي األجنبيتسليم 

الدولة المضيفة لألجانب تسليمهم الى دولة أخرا  رفض  إن   ن الدوليذكر معهد القانو  1892و منذ عام        
لدولبببة التبببي ل تسبببليم الشبببخص ال البببىإ رد ال يهبببدفالطببب كببانإذا  و لكبببن (1)األجنببببيالدولبببة مبببن طبببرد  هبببذه ال يمنببع

رد طببب الخاصببةالدوليببة  اإلتفاقيببةنببص مشببروع الطببرد المقنببع  فببي سببياق التسببليم لببذلك  معنببىطالبببت بتسببليمه فهببذا 
التسبليم نظبام علبى  الدالبة مثلبةاألو مبن ة جراءات تسليم جاريإظر الطرد الذي يتم لاللتفاف على على ح األجانب

فبببي ذلببك يقبببول الببدكتور عببببد الببرحمن فتحبببي  هببا ، وإقليمالمسببتتر هبببو قيببام الدولبببة المضببيفة بطبببرد الالجئببين مبببن 
فبي  إن  فيعندما تجد هذه الدولة  بطرد الالجئين، حد  التسليم المستتر في حالة قيام الدولة الطاردةي سمحان )

حتم عليهبا  تسبليم هبؤالء الالجئبين البى دولبة  مبا و لكنهبا تصبطدم فبي ذلبك بعبببة ما ي مصالحهارغبتها في حماية 
قانونيببة تتمثبببل فببي عبببدم جببواز تسبببليم الالجئببين عبببن جريمببة سياسبببية فالمبببدأ القبببانوني  يقضببي بعبببدم جببواز تسبببليم 

تفاف على إجراءات التسليم حتى تحقق مصلحتها إلالرائم سياسية ، لذلك تقوم الدولة بالتحايل أو الالجئين عن ج
الدولببة التببي طالبببت بتسببليمهم و ذلببك  مببن خببالل طببردهم الببى تلببك الدولببة ، فهببذا باتجبباه فببي نقببل هببؤالء الالجئببين 

 .(2)( النوع من الطرد يعتبر تسليما مستتراً 

فبببي رفبببض السبببما  ببببدخول مبببا تجبببري عليبببه العبببادة المقنبببع  الم سبببتتر أو ى التسبببليمو مبببن الممارسبببات علببب         
أو أي دولببة  الببى تلببك الدولببة مببن ثببم طببردهو  ،طلببب مببن دولببة أجنبيببة سببتنادًا الببىإالببى إقلببيم الدولببة اواًل  الشببخص

 القانون المحليعادة  حتويهاحكام التي يعدم العمل باأل بشكل ينت  عنهو  ،أو معاقبته حاكمتهأخرا ترغب في م
يتبيح الفرصبة الكافيبة  و ،جبراءات التسبليمإعن فبي مشبروعية طلل تصاف محليةيوفر وسائل إن الذي للدولة الطاردة

 نظببر غيببر مشببروع فببيجببراء يعتبببر اإلسياسببية  فهببذا  قببد طلببب تسببليمه لببدواعيالشببخص  إن   لبيببانليل تقببديم الببدل
 .(3)العام  القانون الدولي

                                                           

        (1) Anne-Lise Ducroquetz, op. cit , p 410.     
 .118، ص  نفسه(الدكتور عبد الرحمن فتحي سمحان ، المصدر 2)
حزيران/ يونيو و  9ايار /مايو _ 1 ( اعمال لجنة القانون الدولي بخصوص طرد األجانب ، الدورة الثامنة و الخمسين ، جنيف ،3)
 .20، ص  CN.4/A/ 2010،625اب /اغسطس  11تموز/ يوليو _  3
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علببى  تحايببلالطببرد المقنببع  الببذي يببتم لل عتبببارإ االنسببان الببى وربيببة لحقببوق االلمحكمببة ذهبببت او قببد         
 السبيد بوازانبو  فبي إن  هبا تبتلخص وقائعالتي و ذلك في قضية بوازانو ، ر مشروع جراءات تسليم جارية  غيإ

 ،يار/ آ12 يه حريته فيلإا عيدت و  1971/ايار/  9الببض عليه في  األمن االيطالي ىلقأيطالي إمواطن 
سبمها ملينبا سبوتر و قتلهبا فبي إعامبا  13على فتاة سويسبرية سبنها  عتداءاالمن جديد بتهمة  ق بض عليهثم 

حكمبت عليبه  1973و فبي  قسبوة،عتداء علبيهن بربع نساء و اإلأ تهم بالشروع في هتك عرضإيطاليا كما إ
علببى الجببرائم  عقاببباً  سببة عشببر يومبباً بالسببجن لمببدة سببنتين و خم االيطاليببة جنببوة مدينببة محكمببة الجنايببات فببي

خبرا بمبا فيهبا االالجبرائم  يخصفيما  المتببية  التهم طرحت عنهو ، ربعة االالمرتكبة ضد واحدة من النساء 
مبتهم طلبب لا  بيبد إن   سبتئنافاً إو قبدمت النياببة العامبة  ،دلبةاال بسببب نقبص عتداء علبى ملينبا سبوترتهمة اإل

و رأت محكمببة  ،ه سببيدخل المشببفى بسبببب المببرضشببهادة طبيببة إنبببمتحججببا فتتاحهببا إتأجيببل المحاكمببة بعببد 
علبببى بوازانبببو 1975عببام  حكمبببتو  فواصبببلت المحاكمببة ، ه يبببرفض المثببول أمامهبببا عمببداً سببتئناف جنبببوة إنببإ

 وو بأربع سنوات سجنا علبى الجبرائم االخبرا ،  ،على ملينا سوترنظير اعتدءه غيابيا بالسجن مدا الحياة 
رفضببت محكمببة الطعببن االيطاليببة الطعببن  1976ال توجببد ظببروف تخ يببف ، و فببي اذار  هرأت الحكمببة إنبب

الببض و أصدرت الشرطة  بإلقاء المحكوم عليه و أصدر المدعي العام للجمهورية في جنوة أمراً  قدمه   الذي
 .(1)1976نيسان  1يطالية مذكرة توقيف في اإل

ي الببض  على بوازانو  في مقاطعة الكروز خالل عملية الفرنس ت الشرطةلقأ  1979ي كانون الثاني  و ف     
  و فبي ايبار ،يناإلحتجاز في سجن ليموج فبي مقاطعبة الهبوت فب قيدوضعه في نفس اليوم تم و ، تفتيف روتينية 

عتراضبها علبى إ ي ليمبوج التبي عرضبت عليهبا القضبية سبتئناف فباإلتهبام التابعبة لمحكمبة اإلعلنت غرفبة أ   1979
مبام محكمبة الجنايبات فبي جنبوة مبع النظبام أجبراءات المحاكمبة غيابيبا  إالى ايطاليا ببدعوا تعبارض وازانو تسليم ب

 .األجانبمن القانون الفرنسي بشأن تسليم  17حسب المادة /  تهام نهائياً اإلالعام الفرنسي و كان قرار دائرة 

و  ته الى منزله وقاموا بتكبيل يديهثناء عودأضت الشرطة الفرنسية على بوازانو قب 1979و في اكتوبر         
طلعوه على أمر صادر منذ أكثر من شهر و موقع من قبل وزير الداخلية ينص أقتياده الى مفوضية الشرطة و إ

يعرض  ن أ مر ألنه من المرجحاألعلى وجوب مغادرة بوازانو لألراضي الفرنسية و على المحافظين تنفيذ هذا 
ازانو على ترحيله و عتراض بو إ  رغم ستناد الى  قوانين محلية فرنسة ، واإلر بماألالنظام العام للخطر و صدر 

طالق و بأنه سينقل االعلى  ذلك ليس ممكناً  إن   غبل  ت نهإاالستئناف فستئناف أمام لجنة االمام لجنة أطلبه المثول 
                                                           

                                  .22 -21،  نفسهالمصدر  (1)
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ينه من كذا ومن دون تمكو ه،سبانية التي كانت اقرب الحدود( األعلى الفور الى سويسرا )و ليس الى الحدود 
على ظهر مركبة و طرد  مر مكبالً األبالغ وزوجته أو محاميه نقل المعني بإختياره أو إمغادرة فرنسا الى بلد من 

يطاليا التي تربطها إنت ماس حيث سلم الى شرطة هذا البلد ، و كاإن  الى سويسرا عبر الحدود بالقرب من
سويسرا  ت من سويسرا تسليم بوازانو و بعد طرد بوازانو من فرنسا الىتسليم مطلوبين قد طلب إتفاقيةبسويسرا 

تحادية السويسرية االرفضت المحكمة  ن أبعد  1980حزيران  18يطاليا في إجرا تسليمه بعد ذلك الى 
زانو الى المحاكم لجأ محامي بوا  1979األول  حزيران ، و لكن منذ كانون  13عتراض الذي تقدم به في اإل

بتدائية حكمة اإلرئيس الم رأصد 1980كانون الثاني  14مر الى فرنسا و في األعادة المعني بإ ة بهدف الفرنسي
 (1)ة :تيأمر لألسباب اآل

لقبباء الببببض علببى بوازانببو و تسببليمه الببى الشببرطة الفرنسببية عببن إبببين حببدا  التببي وقعببت مببا اال) تكشببف مختلببف 
ظام العام الفرنسي أو فيما يتعلق بالقواعد الناشئة عن تطبيبق الن زاوية طيرة للغاية سواء منمخالفات واضحة و خ

ذات ختيببار الحببدود السويسببرية بالببإسببتغراب ثيببر لإلوة علببى ذلببك مببن الم  و عببال، مببن معاهببدة رومببا  48المببادة / 
خباذ المحباكم لبم تمبنح فرصبة الت إن   قبد يالحبظ سببانية اقبرب البى ليمبوج و أخيبراً االالحبدود  كمكان للترحيبل مبع إن  

سبليمه البى الشبرطة قرار فيمبا يتعلبق بالمخالفبات المحتملبة ألمبر الترحيبل ضبده ألنبه بمجبرد اخطبار بوازانبو جبرا ت
 حتجاجببه و قامببت السببلطة التنفيذيببة بتنفيببذ قببرار الطببرد لببذلك كانببت هببذه العمليببة تسببليما رتببب لببهإالسويسببرية رغببم 

 18التعليل في حكمها الصادر فبي االنسان هذا لحقوق وربية االيدت المحكمة أمسبقا و ليس طردا مباشرا( و قد 
 تي:أل التسليم المقنع أل على النحو اآلو ال سيما نعت  1986األول  كانون 

علبى  ى نفس اإلتجاه تقضي المحكمبة بنباءً )بالنظر الى ظروف القضية ككل و مراعاة لحجم المواد  التي تشير ال
المادة / طبقا  لمفهوم لم يكن أل قانونيا أل  1975األول  تشرين 27الى  26المدعي من حريته ليلة  تجريدذلك بأن 

 الشخصبي. و حرمبان السبيداألمبن  مبع الحبق فبي تماشبيا  و لم يكبن م من االتفاقية األوربية لحقوق االنسان )و( 5
لبى لتفباف عاإلشبكال الترحيبل القصبد منبه أفبي الواقبع بمثاببة شبكل مقنبع مبن  هبوبوازانو من حريته علبى هبذا النحو 

سبتئناف فبي ليمبوج و االتهبام التابعبة لمحكمبة االالبذي أصبدرته غرفبة  1979ايبار  15الحكم السلبي المؤرخ فبي  
الضببروري فببي المسببار العببادي لإلجببراءات المتخببذة بهببدف الترحيببل . و النتببائ  التببي توصببل اليهببا اإلحتجبباز  لببيس

إن  لليمبوج حتبى واإلداريبة  المحكمبة   -ية كانبت عرضب إن  و -باريسبتدائية في اإلالقاضي المترئس للمحكمة 
نتبائ  ذات أهميبة  1979أيلبول  17مبر المبؤرخ فبي االتقتصر على البت في قانونية  ن أ كان على تلك المحكمة

 تهباك للمبادةإن  على ذلك وقع ت بها المحاكم الفرنسية ، و بناءً قصوا في رأي المحكمة و تبين اليقظة التي تحل

                                                           

(1) Anne-Lise Ducroquetz op. cit , p 412. 
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نسببان بببأن تسببليم االوربيببة لحقببوق االنفببة أقببرت المحكمببة اآلو فببي القضببية ،(1)اإلتفاقيببة مببن5 ة/( مببن المبباد1للفقببرة)
لبم يبتم إذا  نشبأ عبن تعباون ببين البدول المعنيبة وإذا  نسباناالوربيبة لحقبوق اال اإلتفاقيبة المطلوبين ال يتعارض مبع

السبببلطات المختصبببة و لكنهبببا  يصبببدر مبببن إن  عتقبببال يجبببباإلالتي تقضبببي ببببأن اإلتفاقيبببة مبببن 5تجاهبببل المبببادة / 
المببادة /  ذكببرتو قببد .(2)يكببون الطببرد هادفببًا الببى تحقيبق غببرض اخببر هببو الوصببول البى نتيجببة التسببليم إن  رفضبت

) ال يجببوز  ن أ علببى2014لعببام   األجانبببالخاصببة بطببرد  مببم المتحببدةاال إتفاقيببةمببن القببراءة الثانيببة لمشببروع  12
 ة (.ف على اجراءات تسليم جاريتلجأ الى طرد أجنبي لاللتفا ن أ لدولةل

                                                           

ان الحبق فبي الحريبة و األمبان و ال يجبوز حرمبان لكبل إنسب -1االوربية لحقبوق االنسبان علبى ) اإلتفاقيةمن  5نصت المادة / ( 1) 
 اي شخص من حريته اال بالطرق القانونية  في االحوال االتية :

 اذا كان قد حبس بطريقة مشروعة بناًء على حكم صادر من محكمة مختصة.- أ
نون أو لضبمان اذا كان قد القي عليه الببض أو حبس بالطرق المشروعة لعدم االذعان لحكم صادر من محكمبة طبقبا للقبا- ب

 تنفيذ التزام يفرضه القانون.
إذا كببان قببد قبببض عليببه أو حبببس بقصببد تقديمببه للسببلطة القضببائية أو فببي حالببة قيببام أسببباب معقولببة لالشببتباه فببي إن ه  - ت

أرتكببب جريمببة  أو وجببود بواعببث معقولببة تحمببل علببى االعتقبباد بضببرورة منعببه مببن ارتكبباب جريمببة أو منعببه مببن الفببرار بعببد 
 ة.ارتكاب جريم

 في حالة حبس قاصر بالطرق القانونية لألشراف على تربيته أو لتقديمه للمحاكمة أمام الهيئة المختصة .-  
فببي حالببة حبببس شببخص بببالطرق القانونيببة خشببية نشببر مببرض معببد عببن طريقببه و كببذلك فببي حالببة حبببس مجنببون أو مببدمن - ج

 للخمر أو للمخدرات أو متشرد.
ة أو ألن لقانونيببة لمنعبه مببن دخببول اراضببي الدولبة بصببورة غيببر مشببروعفبي حالببة الببببض علببى شبخص أو حبسببه بببالطرق ا-  

 أو تسليمه. طردهإجراءات تتخذ بشأن 
 يجب ابالغ كل شخص يببض عليه أو يحبس في أقصر مدة و بلغة يفهمها أسباب الببض عليه و كل اتهام يوجه اليه.  -2
( مبن هبذه المبادة يجبب تقديمبه فبورا أمبام قباض أو أي رجبل كل شخص يببض عليه أو يحبس في الظروف المبينة ببالفقرة )ج   -3

من رجال الهيئة القضائية يخول له القانون مزاولة الوظيفة القضائية و له الحق في إن  يشبرع فبي  محاكمتبه فبي خبالل مبدة معقولبة 
 لمحاكمة.او يفرج عنه في سير االجراءات . و يجوز إن  يشترط لإلفراج عنه دفع كفالة لضمان حضوره جلسة ا

لكل شخص يحرم من حريته بأن يببض عليه أو يحبس الحق في يقدم طعنبا أمبام المحكمبة المختصبة لتببت خبالل مبدة قصبيرة   -4
 في شرعية الحبس و تقرر اطالق سراحه إذا كان الحكم غير قانوني.

 هذه المادة الحق في التعويض(.   ملكل شخص يببض عليه او يحبس بصورة تخالف أحكا  -5
 

(2) Anne-Lise Ducroquetz op. cit , p 411. 
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 الفصل الثاني

 األجانبتأثري القانون الدويل العام على النظام الوطني لطرد 
 العبام البدولي بالخضبوع للقبانون يمبارس  و ،على حق السيادة المقر لكل دولة  تكاءباإليمارس طرد األجانب      

كمببا ال بببد مببن معرفببة القيببود التببي يفرضببها  ألجانببباثارهببا علببى طببرد آالبببد مببن معرفببة نظريببة السببيادة و  ، لببذلك
 ها.إقليمللطرد في  لالعام على ممارسة الدو الدولي القانون 

 ، لبببذلك تباينبببت أحكبببام طبببردالواقبببع  مرنبببة مبببن ناحيبببة المفهبببوم ونظريبببة  تعبببد ظريبببة السبببيادةن يببببدو لنبببا إن  و         
 تية: اآلبحث مرونة السيادة في الفقرات ة ، و سيتم و الحديثة لنظرية السياد قديمةاألجانب تبعًا للمرحلة ال

 أواًل :  مراحل السيادة :

جبان  من قبلنظرية السيادة ذ طر  متدت منإو : لمفهوم السيادة أو السيادة المطلقة المرحلة التقليدية  -1
للبدول مطلبق السبلطة  تبيحالسبيادة ي الى منتصف القرن التاسع عشر حيث كان مفهبوم 1576بودان عام 

 تشريعاتها الوطنية. الإفي ذلك  يقيدهاال  إقليمها من أشخاص و أشياء وعلى كل ما موجود في 

البى ر متبدت منبذ منتصبف القبرن التاسبع عشبإو   :لمفهوم السريادة أو السريادة المقيردة المرحلة الحديثة -2
مبببا يعبببرف  ظهبببرن أالعبببام بعبببد البببدولي بقواعبببد القبببانون لتزام اإلالسبببيادة مقيبببدة ببببيومنبببا هبببذا وفيهبببا إعتببببرت 

 بالمفهوم النسبي لنظرية السيادة.

 سياسي : : السيادة كواق    ثانياً 

ثابت لكل البدول صبغيرها و كبيرهبا  ما بين وجود السيادة كحق   ساس التمييزأهذا الوصف على  نهضو ي       
 قتصادية و السياسية .اال قدراتال الدولة صاحبة الإلية مارسها بفاعالسيادة ال ت  ف و ما بين ممارستها الفاعلة

الواقببع  ن  إاألجانببب فببالسببيادة الحديثببة تعطببي للدولببة وحببدها حببق طببرد  بق و رغببم إن  و علببى أسبباس مببا سبب         
و الموجبودين  السياسي الضعيف لبعض الدولة جعل السفارات و القنصليات فيها تتبولى طبرد الرعايبا التبابعين لهبا

ختصاص السيادي المقبرر اإلباشرت  ةاألجنبيالسلطات  ي إن  أ،  ذه السفاراتفي الدول االخرا التي توجد فيها ه
ام االمتيبببازات القنصبببلية عبببام لغببباء نظبببإو هبببذا مبببا حصبببل فبببي مصبببر فبببي قببببل  فبببي طبببرد األجانبببباإلقلبببيم  لدولبببة

1937(1). 

                                                           

 .26، ص  نفسهمصطفى كامل ياسين ، المصدر الدكتور   (1)
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 الخاصببة  هاق مببن مظبباهر مببن إن فرادهببا فببي شببؤونهببذا الحبب نعببنببت  دولببة الحببق بالسببيادة ، بمببا ي و لكببل        
و   قبديو التعا فبيالعر البدولي القبانون حتبرم إبوجبوب  ، و لكبن الحبق فبي السبيادة صبار مقيبداً   تشريع و التنفيبذبال

عنبدما يصبدر منهبا  ضبرر مبن مختلبف سبلطاتها التشبريعية   على  المستوا البدوليهذا ما يفسر مسؤولية  الدولة 
 .و التنفيذية و القضائية

السبيادة الحديثبة علبى نظبام الطبرد   مباحث  ، األول يخص أثر الى ثال الحاضر لفصلا و قد تم توزيع        
علبى سبلطة الدولبة يتعلبق ببالقيود الدوليبة البواردة  و الثاني يختص ببيان كي ية مباشرة الدولة لحبق الطبرد و الثالبث

 تي :اآلفي الطرد ، و ك

 ولاالاملبحث 

 :األجانبأثر نظرية السيادة على طرد 
، و عنببدما دخلببت نظريببة السببيادة فببي مرحلببة  األجانبببعلببى طببرد  آثارهبباللسببيادة ب التقليديببة نظريببةالألقببت          

 ، لبذلك تبم توزيبع األجانبب ل عبن نظبام طبردالعبام كبان لهبا تبأثير غيبر قليبالبدولي السيادة النسبية المقيدة بالقبانون 
رية السيادة التقليدية و الثاني يتعلق بالطرد في ظل نظ األجانبيخص طرد األول  مطلبين على الحاضر المبحث

 ي :تاآلعلى النحو  ًا للسيادة النسبية ، ووفق

 ولاالاملطلب 

 التقليدية يف ظل نظرية السيادة األجانبطرد 
 فببي فببرع   لنظريببة التقليديببة فببي السببيادةأول و الطببرد وفقببًا ل فببي هببذا المطلببب تعريببف السببيادة فببي فببرع   سبتعرضن    

 ي :تثان ، و كاآل

 التقليدية: تعريف نظرية السيادة:األول  الفرع

فبي البقباء ، و قبد صباغ نظريبة  البدول حبق، و تبرتبء السبيادة ب تكبون ذات سبيادةن أفبي لكل دولبة الحبق         
 المقبررة للدولبة العليبا ) بأنهبا السبلطة 1577لفرنسي جان بودان في مؤلفه الذي أخرجه سنة اسيادة الدولة المفكر 

نظريبببة الو التبببي ال تخضببع للقبببوانين( و قبببد تببولى المفكبببرون ترسبببي   فبببوق اقليمهبببا كافبببة األفببرادالمبببواطنين و علببى 
لسبيادة البدول  إذ مظاهر السبيادة  ت البحو  حولتبلور حتى لنقد ، بعد جان بودان من خالل البحث و ا يةالسياد

 (1)مظهران هما: 

                                                           

 .9-8ص  المصدر نفسه ،الدكتور عبد الكريم علوان خضير ، (1)
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 الدولة . إقليماص ، و على شخاألأواًل : المظهر الداخلي : هو سلطانها على 

بسبببائر البببدول  اتهبببا السياسبببيةتحديبببد عالق ونها الخارجيبببة ؤو دارة شبببإالمظهبببر الخبببارجي : هبببو حريتهبببا فبببي  ثانيبببًا :
 الحياد. قفالتزام مو إعالن الحرب أو إ في  و برام العقود معهاإاالخرا ، و حريتها في 

الدائمببة فببي قضببية اللببوتس  محكمببة العببدل الدوليببةإعتبببرت  نظريببة السببيادة فقببدالمحبباكم الدوليببة  أقببرتو قببد        
تباشببر سببلطاتها ن أه ال يجببوز نببل هببو إدو علببى الببالببدولي ساسببي الببذي يفرضببه القببانون األول اال القيببد ن  إ) 1927

   .(1) ها ذلك اتفاق يقرر قاعدة عكسية (أجاز لال إذا إدولة أخرا  إقليمعلى أية صورة من الصور في 

 تسبببايرال هبببا عتبار إبالجوهريبببة  مىآخبببذمبببن ال كثيبببرالق هومهبببا التقليبببدي السبببابالسبببيادة بمف وحظ علبببىلبببو قبببد        
 و الفوضببى ، فببي الببدول الببداخلير الطغيببان تبببر كببي ل تسببيئقببد أ    هبباإن الظببروف الحاليببة للمجتمببع الببدولي ، كمببا

المنظمبات  نشاط الى تعثير دولي وتطور القانون ال وضع العراقيل  في عجلةها أدت الى وأ خذ عليها إن عالمية،ال
لببدول الضببعيفة ، حيببث ء الببدول القويببة علببى ايو الببى تسببل ،الكثيببر مببن المببؤتمرات الدوليببة فشببالإ و الببى ،الدوليببة

 لمببا ذكببره الفبيببه  ادة وفقبباً السببي ن  إ النهببائي فببي العالقببات بببين الببدول ذات السببيادة ، كمببا ال يصببل أصبببحت الحببرب
ه مبع التسبليم ببأن الدولبة هبي صباحبة إنب ففبي داخبل الدولبة نجبد القبانون  جانبب مبن يحغير صحيجي تعد معيارا ً د

فبي كبل  التصبرف الحريبة فبي مطلقبة ال يمكبن القبول بأنهبا منهبا ة أعلبىها ال تخضع لسبلطإن ختصاص العام واال
، و  لرعاياهبا هبدف معبين يتمثبل فبي تحقيبق الرفباه يلة لتحقيبقما وسبإن ذاتها و حد في هدفا  ، فالدولة ليست  شيء

النظريبة العالقات الدولية فال يمكن قبول هذه  ساحة، أما في نحو هذا الهدف  تتجهن أالدولة يجب كل تصرفات 
، البدولي وهو القانون  ا حادي و هو وجود أكثر من دولة ذات سيادة في نظام قانوني غير ممكنألنها تقرر شيئا 

البذي هبو مفبروض علبى البدولي ذ هي تخضع للقانون إالدولية  تالعالقا ساحة الدولة ليست مطلقة التصرف فيف
علببى تصببرفات الببدول ، و يحكببم عالقاتهببا مببع  رادتهببا و الببذي يببورد قيببوداً إعلببى  تسببموعتبببارات إ علببى  الببدول بنبباءً 

 برفضها توجد دولة تقرال كان من الواضح إنه الدولي خرا و مع الهيئات الدولية ، و منذ نشأة القانون االالدول 
حتببى فببي و  العالقببات الدوليببة ،سبباحة نهببا تملببك التصببرف بحريببة فببي تطلببق القببول بأ أو نون الببدولي لخضببوع للقبباا

لتجبباء اإلكانبت الدولبة المخالفببة تحباول تبريببر موقفهبا عببن طريبق الببدولي حبوال التبي خولفببت فيهبا قواعببد القبانون األ
تطبور ال سبايرنظريبة السبيادة ال ت تقبدم ذكبره إن  مبا  يضباف البى ، وتكاء عليهبا ر قواعد هذا القانون و اإلالى تفسي

لألمبن  موحبد نظبامالمنظمبات الدوليبة ، و مبع إقامبة  لطانخضباع البدول لسبإو مع محاولبة الدولي الجديد للقانون 
التببدخل ألجببل حمايببة حقببوق  -الببدوليتببدخل القببانون سبباير ال ت اإلقتصببادي ، و هببي أيضبباً  للتضببامن الجمبباعي و

                                                                                                                                                                                                 

 .9، ص  نفسهالمصدر  (1)
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نتقبادات و هكذا فقد تعرضت نظرية السيادة بوجهها القبديم البى العديبد مبن اإل قة الدولة برعاياهافي عال -االنسان
 .(1)يهجرها القانون الدولي المعاصر التي أدت الى أن

الدولبة علبى كبل مبا  الفكبرة المصبرحة بهيمنبةنظرية السيادة الى  قتضىسلطة الدولة على األجانب بعود و ت      
أم تلببك أو كببانوا  مببن أشببخاص بصببرف النظببر عببن جنسببيتهم سببواء حملببوا جنسببية هببذه الدولببة هبباإقليمموجببود فببي 

و ، فببي الفقببه القببانوني القببديم  رائجببةإقليميببة القببوانين التببي كانببت ، و يتفببق هببذا الببرأي مببع نظريببة  عببديمي الجنسببية
مبن أشبخاص و  صبقاعاأل دولة و بكل مبا تحتويبه هبذهال صقاعيق القانون الوطني على كافة أالتي تدعو الى تطب

تمتبع  فكبرة يسير هبذا البراي بمجملبه مبع  االشياء ،وشخاص أو تلك األأشياء و بصرف النظر عن جنسية هؤالء 
ها ، و هذا الرأي غير دقيق إقليمفي  األجانبالتنظيم القانوني لمركز  على ن  تستحوذحقها في أالدولة بالسيادة و 

لغة ألن دولبة و في هذا تطرف و مبا األجانبفي تنظيم مركز  ل مع نفسهانعز يجعل الدولة صاحبة اإلقليم ت ألنه
ألن الشخص الخاضع لهذا التنظيم هو  األجنبيتتدخل في عملية تنظيم مركز ن أ في الح مؤكدةاألجنبي لها مص

 .(2)من رعاياها

 

 الفرع الثاني

 الطرد يف ظل تطور نظرية السيادة

لتقليدية (  يجعل الدولبة ) مرحلة السيادة ا لنظرية السيادة ولىاالمرحله الي ظل أواًل : كان القانون الدولي ف      
،  اإلقامة  واسعة  فلها سلطة التصرف المطلق في مسائل الطرد و الهجرة و بحرية تقديرالطرد تتمتع  شؤون  في

ن  أا الحبببق فبببي و لهببب الولبببوج البببى إقليمهبببا،علبببيهم  حظبببرت نأب بالبببدخول البببى إقليمهبببا أو تسبببمح لألجانبببن أ فللبببدول
)   و فببي ذلببك يقببول الببدكتور جببابر جبباد عبببد الببرحمن إن   (3)منهببا تطببرد غيببرهم ن أ، و  ترغببب تسببتبقي مببنهم مببن

فقهبباء القببانون الببدولي مببن أمثببال دومببارتنس و أوبنهببايم و سببتورك و فببون أولمببان و شببتروب قببالو بببأن الدولببة لهببا 

                                                           

 .10، ص  نفسهالمصدر  (1)
 .363، ص  نفسهالدكتور عامر الكسواني، المصدر   (2)
 .24نفسه، ص إقبال مبدر نايف ، المصدر   (3)
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تطببرد األجانببب مببن بالدهببا كمببا تشبباء و وفقببًا للشببروط التببي تحببددها  الحريببة الكاملببة وفقببًا للقببانون الببدولي فببي أن 
لحقها المطلق علبى  وفقاً  للدولة إن  هذه النظرية و قالوا حتضانإو ذهب بعض الكتاب الى  (1)قوانينها الوطنية( 

علبى  مسببق ذن  إال لمبن كبان حاصباًل علبى إ فبي أرجائهباأو اإلقامبة  البدخول أو المبرورال تسمح ب ن لها أإقليمها 
فيمبا سباقوه  مسبتندين حتى الحدودقتيادهم إو  إقليمها، ه األجانب على الخروج منا كر إ الحق فيو لكل دولة  ذلك،
التببزام قببانوني فيمببا يتعلببق  دنببىتتحمببل أال الدولببة  إن   و غيببر دائمببة،واقعببة ماديببة  الإلببيس  األجنبببي فكببرة إن    علببى

ليهببا ، ذلببك إلتصببريحها فببي قبببول دخببول األجانببب لغبباء إ الإهببو  مببا اخببل حببدودها ، و الطببردد األجانببببحضببور 
شبيد ، و يت تأيبهو في الوقبت البذي تر  رغببسلطة تقديرية واسعة في منحه لمن ت فيه تتمتع الدولة ذي الالتصريح 

أو الطبرد سبواء فيمبا يتعلبق بتحديبد أسبباب  انبب الخاضبعين للطبرد،ي ضبمانات لألجأسبت هنباك لي هإنف ذلك على
سببواء كانببت قضببائية أو غيببر قضببائية ، حيببث يعببد الطببرد اإلداريببة  غيببر الجهببةهببة أ خببرا ختصبباص لجاالاء بإعطبب

فبة صبور الرقاببة القضبائية عماًل مبن أعمبال السبيادة تخبتص ببه السبلطة التنفيذيبة ، و بالتبالي فهبو محصبن مبن كا
رات الطبرد محصبنة مبن الرقاببة فبي تكبون قبرا ن أ و مبن الطبيعبي .(2)لغباء قبرار الطبرد أو التعبويض عنبه إكرقابة 

فبي العصبر الحبديث  الإرية لبم تتبلبور دااإلعلى القرارات  ري دااإلظل نظرية السيادة التقليدية ، ألن رقابة القضاء 
 الذي سادت فيه نظرية السيادة الحديثة أو النسبية.

األجانببب معاملببة عادلببة لتطببر  صببيغة  ل حقببوق األجانببب كونهببا العلببى مجببا مآخببذعكسببت هببذه القببد إنو         
و  ضبببدكمبببا إنهبببا تتعبببارض مبببع مببببدأ التعا ، و المعلومببباتهجبببرة بتقبببدم وسبببائل المواصبببالت ديببباد الز إخاصبببة بعبببد 

بينهبا و ببين وديبة ن العالقبات التعيف بجبو مب ن أال إالتضامن بين الدول الذي بمقتضاه ال تملك الدول بمقتضاه 
بضبببمانات كافيببة خاصبببة مبببا يتعلبببق  األجنببببيحاطبببة إ زاويبببة عببدم تقبببدت هببذه النظريبببة مبببنإن خبببرا ، كمبببااالالببدول 

؛ و  األجانببتسبيب قرار الطرد حيث ال تلزم الدولة الطاردة في ظل نظرية السيادة المطلقة بتسبيب قرارات طرد 
 و المعاصر في مسائل الطرد ، كما ها له القانون الدولير من أهم الضمانات التي يقر  األجنبييجرد  المسلك  هذا
 فببي دول أخببرا فهببذه النظريببة اإلقامببة  وطببانهم وأالرغبببة فببي مببنح الحريببة لألفببراد الببراغبين فببي تببرك  مببع قبباطعيت
 . (3)تغافل حقوق األجانب بشكل  مبالغ فيهت

مبن الماضبي ، فوفقبًا  األجانبب طبردل ممارسبتها عبدم تقييبد الدولبة بأيبة قيبود عنبدفكبرة  أضبحت قدلذلك ف          
و  (4) (يببة قيببودخضبباعها ألإبحريببة مطلقببة مببن دون  الببدول ال تسببتطيع ممارسببة الطببرد ن  إ)الببدولي  لمعهببد القببانون 

                                                           

 (.5هامف رقم )396 – 395، ص نفسهالدكتور جابر جاد عبد الرحمن ، المصدر  (1)

 .25، ص  نفسهاقبال مبدر نايف ،المصدر  (2) 
 .26، ص  نفسهالمصدر ( 3) 

(4) Anne-Lise Ducroquetz ,op. cit , p 18.        
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ما زالت في بعض جوانبها تستقي من نظريبة  األجانبن الممارسة الدولية في مجال طرد إبالرغم مما سبق ذكر ف
نسبان فبي البرلمبان االفاع عبن حقبوق وزيبر الداخليبة الكبويتي أمبام لجنبة البد طرحهو من ذلك ما ، السيادة التقليدية
 .(1)( ئية!رقابة القضاالعن  اً التي يباشرها وزير الداخلية بعيدقرار الطرد من مسائل السيادة  ن  إ الكويتي بقوله )

 

 املطلب الثاني

 تطور نظام الطرد يف ظل نظرية السيادة النسبية

أول و الطرد وفقًا لنظرية السيادة الحديثبة فبي  رع  في هذا المطلب تعريف نظرية السيادة الحديثة في ف نستعرض  
 تي :اآلبحسب  و ثان   فرع  

 ولاالالفرع 

 تعريف نظرية السيادة احلديثة

السبيادة النسببية للسبيادة يعبرف ب آخبرنظرية السبيادة  فقبد ظهبر مفهبوم  صوبت نحو تيال مآخذالى ال نظراً         
قيببدة خببذ بمبببدأ السببيادة النسبببية أي السببيادة الماألالببى  ةالتقليديبب السببيادةفكببر الناقببد لنظريببة تجببه الإذ اأو الحديثببة ، 

فبي صبيغة معاهبدات ثنائيبة أو  الدول في وضبعها و تتقبلهبا برضباء و حريبة تشارك مختلفبالقواعد الدولية التي ت
علببى مبببدأ  تكبباءً إوابء القانونيببة المشببروعة ، الضبب طببارإفببي ضببمن خببذ بسببيادة الدولببة خببر األآ، و بمعنببى  شببارعة

القواعد الدوليبة و القواعبد الدوليبة نفسبها  تقنينالسيادة تشترك في  صاحبةواعد القانون الدولي ، فالدول السيادة و ق
ايف ضببرورات التعبب  إن   ، ذلببك عليهبباهببي نفسببها  تكببألمبببادئ الرئيسببة التببي تتعتببرف بمبببدأ السببيادة بوصببفه أحببد ا

  ،خبرا علبى أسباس تببادلي لمببدأ المعاملبة بالمثبلاالو حقبوق البدول حترام مطالبب إالدولي تطلببت قيبام كبل دولبة بب
 خضبباعإبإرادتهببا المنفببردة ، فببالقول بأي عببدوان أو تقييببد لحقببوق الببدول االخببرا متنبباع عببن التزمببت الببدول باإلكمببا 

وضببع  مببا يعنببينإ فببي السببيادة و ذات حببق الدولببةقيببود علببى وضببع ال بببداً أال يعنببي  لطائفببة مببن القيببود مبببدأ السببيادة
 .(2)ببية أشخاص المجتمع الدوليالقيود على كي ية ممارسة الدول لهذه الحقوق حتى ال تحد  أضرارًا بحقوق 

                                                                                                                                                                                                 

  .25، ص  نفسهأقبال م بدر نايف، المصدر  (1) 

 .11، ص  نفسهدكتور عبد الكريم علوان خضير ، المصدر ( ال2)
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تحبباول الببدول طبقببا  لحقهببا فببي السببيادة أن تشببرع القواعببد القانونيببة الم نظمببة لمركببز األجانببب بسبببب   و          
نظبرًا لعبدم  لبى ذلبك البدكتور عبامر الكسبواني عنبدما قبال) نقص القواعد الدولية االمتعلقبة بهبذا المركبز كمبا ذهبب ا

نوني كبل دولبة مسبتقبلة لألجانبب تلتبزم بالبيبام ببالتنظيم القبا ن  إاألجانبب  فبوجود سلطة تشريعية دولية تنظم مركز 
وم ، فالدولة تقوم بوظيفة مزدوجة فتقب األجانبوظيفتها التشريعية لتجعلها تشمل  عظيملمركز األجانب من خالل ت

منها  األجانب محاولةً بالتشريع الوطني كوظيفة أساسية لها و تقوم بالتشريع الدولي أو ما يقوم مقامه فيما يتعلق ب
(1)(لتغطية النقص الواقع في المجتمع الدولي

. 

 

 الفرع الثاني

 نظام الطرد يف ظل نظرية السيادة احلديثة

رية التقليدية للسيادة فبي مجبال طبرد األجانبب و البى نفبس د جافت الممارسات الدولية بشكل عام النظلق          
تببرد  نمبباإ حريببة الطببرد ليسببت مطلقببة و إن   منببذ مببا يقببارب القببرنين، و صببار أكيببدًا  تجببه الفقببه الببدوليإهببذا الموقببف 
سبة ممار  إن   الحبظ األجانببولبى بشبأن طبرد االنبذ أعمالبه معهبد القبانون البدولي م   إن   ، و الواقبعخاصبةعليها قيود 

يبببتم بكبببل مبببا تتطلببببه ن أ فتبببرضد كبببالفكرة القائلبببة ) إن  لطبببرد ي  قيبببو جملبببة  حبببق الطبببرد ليسبببت مطلقبببة و تبببرد عليهبببا
 ( ، و هذا ما ذهب اليه الفقه الدولي مبن أمثبال فيبرو جيبرو هتمامإ يالء إإحترام الحقوق المكتسبة من  نسانية واإل

ن  تحبرص أ سبتخدامها لحبق الطبرد ال ببدإالدولبة فبي  طرد األجانبب البى القبول ) إن   في مذكرته بشأن ذهبالذي 
 ها وضمان أمنها الداخلي و الخارجيإقليمفي األمن  بين واجبها في ضمان نسجامتحقيق اإلقدر المستطاع على 

قببات بببين نسببانية و الحقببوق المالزمببة لشببخص كببل فببرد و مبببدأ حريببة العالاإلقببوانين إحتببرام  مببع ضببرورة  مببن جهببة
تسليمه مقرر معهد القانون الدولي وقتذاك السيد دو بار فهو مع  قد نحى نفس المنحىو  نية( ،لدول من جهة ثاا
 يبلبغ  حبد نأنبه ال يمكبن إف مبدا هبذا الحبق مبا يكبون أيبًا  قال )ببأن فيه ، سجالأن الحق السيادي للدول حق ال ب

 .(2)كل حق فردي لألجنبي ( تجاهل 

                                                           

 .306، ص نفسهالمصدر  ( الدكتور عامر الكسواني ،1)

حزيبران / يونيبه  8 –ايبار /مبايو  7( أعمال لجنة القانون الدولي بخصوص طرد األجانب ، الدورة التاسعة و الخمسون ، جنيبف 2)
 .11ص  C.4 /A / 581، 2007اب/ أغسطس ،  10 –تموز/ يوليه  9و 
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دة الحديثببة اخضبباع الطببرد لمتطلبببات نظريببة السببيإدولي الببى ضببرورة هبباء القببانون الببفق و ذهببب جانببب مببن        
هفتر و ريفييه و فيوري و ميرناك و بيليه و فيس و فوشبي  الفقه ممثاًل بكل  من ) جانبًا من المقيدة ، حيث ذهب

األجانبب  و دسبانييه و دوبوك و فون ببار و ببوليتس و بلنتلبى( البى إن الدولبة لهبا وفقبًا للقبانون البدولي أن  تطبرد
تطرد من تشاء وقتما تريد و األجنبي أيضًا ال ، فهي ليست مطلقة الحرية في أن  من إقليمها حينما يهددون أمنها

يملببك حقببًا مطلقببًا فببي البقبباء و اإلقامببة  فببي الدولببة المضببيفة فحقببه و حقهببا خاضببعان لقيببود تمليهببا ضببرورات حببق 
 . (1)الوجود الذي تحرص عليه كل دولة 

بببأن يتعلبق  تسباؤل فيمبباكبان مطروحببًا عليبه  1888معهبد القبانون الببدولي فبي دورة لبوزان سبببتمبر  إن   و          
 و أقببر المعهببد ضببمنيًا بببأن   لببه دور فببي تنتظيمببه ؟ الببدولي القببانون  إن   ختصبباص الحصببري للببدول أماإلمببن  الطببرد

يخضببع لبببعض القواعببد ن أ ينبغببي لبببير غيببر المقيببد و تعسببف الحكومببات تتببرك للتقببد إن  مسببألة الطببرد ال يمكببن
 .(2)الدولية 

خضباع األجانبب المبيمبين فيهبا لواليتهبا الجنائيبة إمن مظاهر سيادة الدول علبى إقليمهبا  و مما يجدر ذكره هو إن  
جانب مبن التشبريعات تمبد سبيادتها القضبائية لبيس علبى مبا يرتكببه األجانبب   إذا اقترفوا جرائم على إقليمها، و إن  

يمها بل و كذلك بالنسبة لألفعال التي يرتكبونها في الخارج حينما ينت  عن هذه االفعال أثرًا على إقليمها، على إقل
و هذا ما تضمنه التشريع التركي و المكسيكي مما حدا بالفقه الدولي الى إنتقاد هذا الموقف حيث ذهب الدكتور 

ألجنبي يخضع لقضاء الدولة النه مبيم في إقليمها و )ذلك أمر غير مقبول اذ إن    محمد بشير الشافعي الى إن  
  (.3)ختصاص الدولة( عن أفعال يرتكبها على ذلك اإلقليم ، أما القول بغير ذلك فهو توسيع غير مستساغ إل

و هو مواطن أمريكي نشر في الواليات المتحدة  cuttingفي قضية  1867و قد طر  هذا الموضوع سنة        
ببجن وفقببًا للقببانون أقببوااًل تسببيء لمك انببة مببواطن مكسببيكي،ثم ق بببض علببى هببذا المببواطن األمريكببي فببي المكسببيك و س 

المكسببيكي الببذي يمببنح السببلطات المكسببيكية توقيببع العقوبببات علببى الجببرائم الموجهببة ضببد الرعايببا المكسببيكيين ، و 
 . (4)كحتجاج وزارة الخارجية االمريكية على ذلإفراج عن هذا المواطن على عقب لكن تم اإل

                                                           

 (.1، هامف رقم ) 397 -396، ص  نفسهالدكتور جابر جاد عبد الرحمن ، المصدر  (1)
 

(2)Madmosielle Anne-Lise Ducroquetz, op.cit,p 19. 
.112، ص  نفسه( الدكتور محمد بشير الشافعي ، المصدر 3)  
.112، ص  نفسه( المصدر  4)  
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مبع تطبور نظريبة السبيادة ، و فيمبا يلبي نسبوق التطبورات التبي لحقبت بهبذا  األجانببلقد تطور نظبام طبرد         
 تية :اآلالنظام في الفقرات 

 : من حيث ترتيب المسؤولية الدولية عن طرد األجانب : أوالً 

لقة للدولة لم تكن المسؤولية الدولية عن في ظل القانون الدولي التقليدي الذي تسود فيه نظرية السيادة المط      
 األجنببي، فبال مسبؤولية دوليبة علبى الدولبة عنبدما تطبرد   ذاكنبآ عمال غير المشروعة مقررة في النظبام البدولياأل

أل بمبا يتضبمنه الحبق مبن عنصبر الحمايبة  أل حقوقباً  األجانببصورة تعس ية ، فتحت وقع السيادة التقليدية ال يملك 
خر فبي مركبز أدنبى آاألجانب شي  ما يملك إنو لبت تلك الحقوق  س  إذا  ثار المسؤولية الدوليةيث ت  بح (1)القانونية

هنباك  إن   من الحق  يسميها الكتاب بالم نح أي ألرخص أل  و أل مكنات ألمبن الدولبة التبي يتواجبدون فيهبا ، و معلبوم
و كمببا ال ،  تببي ال يحميهبا القببانون الببدوليفبرق بببين الحببق البذي هببو مركببز تبدخل فيببه الحمايببة القانونيبة و المببن ح ال

وضببع  غيبباب المسببؤولية الدوليببة كببان يجعببل الفببرد تحببت نظببام غببامض هببو ألن إقببرر لجنببة القببانون الببدولي فببحببظ م
يضا  السابق للحق و ما دونه من مراكز يزيل الغمبوض االخذ باأل إن   . و يبدو(2)رحمة الدولة أل  األجنبي  تحت

حتببى عنببد غيبباب الحمايببة  األجانبببخببالق الدوليببة ترعببى األالدولببة مببن ببباب قواعببد  إن   عببن فكببرة رحمببة الدولببة اي
ألن كبل مبا لبديهم هبو مبنح أو هببات  األجانببتثار مسؤوليتها الدولية عنبد طبرد  أن القانونية ألوضاعهم من دون 

 جادت بها الدولة المضيفة عليهم.

 :  ألجانبا ثر النزاع المسلح الدولي على طردأ: من حيث  ثانياً 

خبببرا االالنبببزاع المسبببلح  ببببين دولتبببين يبببؤدي البببى قيبببام كبببل منهمبببا بطبببرد رعايبببا الدولبببة  إن   فالقاعبببدة التقليديبببة     
وريس كبامتو )منبذ عهبد  بعيبد و حتبى مبو في ذلك يقول مقرر لجنة القانون الدولي السبيد  ها ،إقليمالموجودين في 

تطبرد مبن أراضبيها مبواطني دولبة عبدوة، و كبان  ول مبن حقهبا أننهاية القرن التاسبع عشبر علبى األقبل، كانبت البد
صدقاء و األجانب األعداء، دون التمييز ضمن هبؤالء ببين على أساس التمييز بين األجانب األهذا الحق يمارس 

مببن كببانوا يشبباركون بشببكل  مببا فببي الجهببود الحربيببة لبلببدهم األصببلي أو مببن كببان لببديهم موقببف عببدائي إزاء الدولببة 
) هذا التصبور المتطبرف لبم يعبد   و يضيف السيد كامتو إن   (3)و من يعيشون فيها عيشة آمنة مسالمة( المضيفة

موجودًا في أيامنا، اذ أدا االهتمام بحماية حقوق االنسان الى الحد من بعض الممارسات التقليدية غير المالئمة 

                                                           

العراق ، بدون تاري  نشر  -انون ، مكتبة دار السالم ، الطبعة األولى ، النجف األشرفالدكتور منذر الشاوي ، فلسفة الق (1)
 .323، ص 

حزيران /  8ايار/ مايو و  7أعمال لجنة القانون الدولي  بخصوص طرد االجانب، الدورة الثامنة و الخمسين ، جنيف ،   (2)
 .5، ص  CN.4/A/581اب / اغسطس ، رقم الوثيقة : 10-تموز / يوليو  9يونيو و 

 .5، ص نفسهالمصدر   (3)
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ل مبببدأ أو ممارسببة طببرد األجنبببي أل العببدوأل أو و هجرهببا أحيانببًا( و لكنببه يسببتدرك القببول بأنببه ال يمكببن القطببع بببزوا
قبواًل يبذكر فيبه إنبه   Oppenheimمواطني الدولة الداخلة في نزاع مسلح مع الدولبة المضبيفة و ينقبل عبن الفبيبه 

حظبى بتأييببد معظببم فقهباء القببانون الببدولي االنسباني بأنببه )  ثمببة تمييبز صببائب علببى مسبتوا النظريببة و الممارسببة 
مبن المناسبب طبرد   األعمال العدائية و الطرد في وقت السالم، فقد ترا أي دولبة محارببة إن  بين الطرد في وقت 

كل المواطنيين المعادين الذين يبيمون أو يستقرون مؤقتًا داخل أراضيها و قد يكون هبذا التبدبير صبعبًا جبدًا علبى 
 .(1)فرادا األجانب لكنه من المقبول عمومًا اعتبار هذا الطرد مبررًا( 

 

و فيمببا يتعلببق بالمسببار التبباريخي للممارسببة الدوليببة بخصببوص طببرد الببدول لمببواطني الببدول االخببرا الم نتمببين      
قببد قبببدم  شببارل روسببو الفبيبببهنجببد فببي هببذه النقطببة الببى دول فببي حالببة نببزاع مسبببلح مببع الدولببة المضببيفة لألجانبببب 

 (2):يضاحًا كافيًا عرضه  بالشكل اآلتي إ

 ،نتيجة لوجود نزاع مسلح بين دولتينك األجانب يأتي طردلم يكن  1789لفرنسية ل الثورة اقبفي فترة ما   -1
 خر.االقيام النزاع المسلح بين دولتين ال يؤدي الى قيام كل منهما بطرد رعايا الطرف  إن   أي

 خرا.االبكل دولة الى طرد رعايا الدولة  بعد الثورة الفرنسية بات النزاع المسلح مؤدياً   -2

النبزاع المسبلح ببين دولتبين ال يبؤدي بالضبرورة البى طبرد رعايبا  ن  إ) في ظل السيادة الحديثة( فب أما حديثاً   -3
 خرا ، لسببين هما:االالدولة 

الدولة ليست في حاجة الى طرد رعايا دولة في حالة نزاع معها ألن فبي ذلبك  إن   ول سياسي حيثاأل- أ
حتجبازهم و لبيس طبردهم إجبأ البدول البى ن فبي الحبرب لبذلك تلاحتمالية استفادة الخصم من المطبرودي

طردهم بخالف ذلك يس  الى سمعة الدولة امام البرأي العبام العبالمي ، و يجعلهبا بوجبه   كما إن  ، (3)
 .ال يحترم القانون الدولي لحقوق االنسان

فرق في المعاملة بين األجانبب ن ت  أ نصاف تحتم على كل دولةاإلالثاني قانوني ألن مبادئ العدل و - ب
لذين ساعدوا دولهم في الحرب ضد دولة اإلقامة من جهة و األجانب الذين لم يشتركوا في الحرب ، ا

                                                           

 3 -تموز/ يوليه 2حزيران / يونيه و  1 –آيار / مايو  7أعمال لجنة القانون الدولي بخصوص طرد األجانب ، جنيفن   (1)
 .44، ص  CN.4/A/651، التقرير الثامن عن طرد االجانب ، رقم لوثيقة  2012آب / أغسطس 

شكر هللا خليفة و سعد عبد الحسين ، األهلية للنشر و التوزيع ، الطبعة  شارل روسو ، القانون الدولي العام ، ترجمة (2)
 .165بيروت ، ص  -نان بل 1987االولى ، 

 .30، ص  نفسهم بدر نايف ، المصدر  اقبال (3)
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 مبا ببين في النزاع المسبلح و مدولته واساند نفليس من العدالة المساواة في المعاملة بين األجانب الذي
 .هذا النزاع في والم يتدخل ينالذ

التبابعين للبدول المعاديبة لبيس  األجانببت طبرد االد العديد من حبو تشير الممارسة الدولية الحديثة الى وجو   
 وربية رعايااألفقد طردت الكثير من الدول  على قطع العالقات الدبلوماسية  ردًا على الحرب فحسب بل حتى رداً 

قامبت ببه  بان الحرب العالمية الثانية ، في في أمثلة أقرب من ذلك نشباهد مباأإقليمها عداء المبيمين في األ الدول
أكتبوبر  28المصبري وقبت العبدوان الثالثبي البذي ببدأ فبي اإلقلبيم  نجليز و الفرنسيين مبناالمصر من طرد بعض 

 كنتيجة  ورية العربية المتحدة مبيمين في الجمه مواطنين بلجيكيينرية العربية المتحدة ، كما طردت الجمهو  1956
 .(1)1961فبراير  15بية المتحدة في قطع بلجيكا لعالقاتها السياسية مع الجمهورية العر ل

 

 : من حيث القيود التي ترافق عملية الطرد : ثالثاً 

 في ظل السيادة الحديثة مقيدة بقيدين هما : األجانبالدول عند طرد  إن   يظهر        

ا فببي ظببل سببباب المعقولببة مببا تببراه مخبباًل بأمنهببا ، أمبباألقببام لببديها مببن ال إذا إ جنبيبباً أتطببرد  ال  أ علببى الدولببة -1
لنظامهببا  تهديببداً  األجانبببلمببزاج الدولببة حتببى عنببدما ال تببرا فببي  السببيادة التقليديببة فقببد كببان الطببرد يببتم وفقبباً 

العام أو لمؤسساتها أي قد تقوم بطردهم ألسبباب تتعلبق بسياسباتها الخاصبة و لبيس لسببب قبانوني متمثبل 
 بحفظ أمن الدولة.

التي نصت عليه مبواد  د القانون الدولي لحقوق االنسانام قواعفي ظل السيادة الحديثة تلتزم الدولة باحتر   -2
 1966و العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية  لعام  1948نسان لعام االعالن العالمي لحقوق اإل
حترام حقبوق إبب دوليباً  ،  و غيرهبا مبن النصبوص التبي بلبورت عرفباً  1951الدولية للجوء لعبام  اإلتفاقية و

نببف ذكرهببا كعببرف دولببي بعببد و لببم تصببدر اآلفببي ظببل السببيادة التقليديببة فلببم تتبلببور الحقببوق أمببا ،األجانببب 
الخاضببعين  األجانبببعببام و حقببوق  نسببان بشببكل  االيببة الخاصببة بحمايببة حقببوق قليماإلالمواثيببق الدوليببة و 

 خاص. للطرد بشكل  

                                                           

 (.1، هامف رقم) 371الدكتور صال  الدين عامر ، المصدر نفسه ، ص  الدكتورة عائشة راتب و الدكتور حامد سلطان و(1)
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 طبقباً  ببار األجانبب علبى مغبادرة الدولبةجإظبم مبارس الطبرد و كافبة ن  ة ت  ن الدولبإ: في ظبل السبيادة التقليديبة فب رابعاً 
ال تلتبببزم الدولبببة بالقبببانون البببدولي لحقبببوق  و لكبببن حاليببباً  (1)لقانونهبببا البببوطني فقبببء دون أي التبببزام دولبببي يقبببع عليهبببا

 تجعل من قوانينها الوطنية متفقة مع القانون الدولي العام .ن أ نسان و القانون المحلي فحسب بل عليهااإل

ة فقبد أما في ظل السيادة الحديثبقوق انب بحد ادنى من الحيادة التقليدية لم يكن يعترف لألج: في ظل الس خامساً 
النبزول عنبه مهمبا كانبت  للدولبة الطباردة ال يجبوز التبي مبن الحقبوق األدنى  حدبقاعدة ال  ما يعرفصار لألجانب 

تي حققها القانون الدولي لحقبوق نجازات الاإلمن أفضل  األجانبلحقوق األدنى  الظروف ، و بتقديرنا يعتبر الحد
 .األجانبلحقوق األدنى  على الرغم من عدم تقنينه بعد في معاهدة دولية تخص الحد األجانبنسان لصالح اال

حيبببث تلتبببزم الدولبببة بمراعببباة القيبببود التبببي   األجانببببو يبببنعكس مفهبببوم السبببيادة المقيبببدة علبببى موضبببوع طبببرد        
عنبدما تقبوم بطبردهم أو عنبدما  األجانببا و تتمثبل هبذه الحقبوق بمراعباة حقبوق يفرضها القانون الدولي العبام عليهب

تنبزل  ن أ مبن الحقبوق ال يجبوز للدولبة المستضبيفة تشرع القوانين الالزمة لذلك ، و بشكل بات لألجانب معه قبدراً 
د الدوليبة البواردة علبى فبالقيو  ،األجانبب يثيبر مسبؤوليتها الدوليبة لحقوق األدنى  نزول الدولة عن الحد إن   عنه ذلك

إحتبرام  تتمثل بالقيد الوارد على السلطة التنفيذية من خالل واجبب هبذه السبلطة فبي األجانبسلطة الدولة في طرد 
مبة تشبريعاتها الوطنيبة ءريعية مبن خبالل مال، و القيبد الثباني يبرد علبى السبلطة التشب األجانبلحقوق األدنى  القدر

 هذين القيدين في المبحث الثالث. سةمع القانون الدولي ، و سيتم درا

 املبحث الثاني

 األجانبمباشرة الدولة حلقها يف طرد 

رنبا سبالم  طبرده و فبي ذلبك تقبول نهبا تقبررإعنبدما تجبد الدولبة فبي األجنببي  خطبرًا أو ضبررًا علبى أمنهبا ف        
 نشبطة تعتبرهبا ضبارة بأمنهبا و اسبتقرارها ،هبا يقبوم بأإقليمالموجبود فبي  األجنبي الدولة إذا تراءا لها إن   ن  أمانة )إ

إذا  هباإقليمالدولة مبن حقهبا منبع أي فبرد مبن دخبول  إن   لحقها في البقاء و الوجود فكما ستنادً إنها تقوم بطرده ، إف
لكبن الطبرد  (2) (أجنببي  يكبون وجبوده خطبرًا عليهبا هبا أيإقليمعبن  تطبرد أن كان ذلك مبا يهبدد أمنهبا ، لهبا كبذلك

 مور و هي :األتتأكد من جملة ن أ البساطة فالطرد عملية معقدة ، ألن على الدولةليس بهذا 

                                                           

الدكتور صالح الحسون ، حقوق األجانب في التشريع العراقي ، دار االفاق الجديدة الطبعة االولى ، بغداد ، ببدون سبنة نشبر ،  (1)
 و ما بعدها. 26ص 

 .178، ص  نفسه( رنا سالم أمانة ، المصدر 2)
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و لببيس المببواطنين ، فببالطرد   األجانبببالطببرد يطبببق علببى  إن   حيببث اً جنبببي و لببيس وطنيببأالشببخص هببو  إن   أواًل :
( الملحببق 4رقببم )مببن البروتوكببول   3و هببذا مببا نصببت عليببه المببادة / الواقببع علببى المببواطنين يعببد طببردًا محظببوراً 

الدولببة  إقلببيمأحببد سبواء بتببدبير فبردي أم جمبباعي مبن  طبرد) ال يجببوز  أن االنسببان علبىوربيببة لحقبوق اال اإلتفاقيبةب
القانونيببة أو مببن  اإلقامببة  مببن أصببحاب األجنبببيتتأكببد مببن  ن أ علببى الدولببة إن   التببي يعتبببر مببن رعاياهببا ( ، كمببا

 فبي القببانون االداري  خبر يصبطلح عليبهآ ونيبة يكونبوا مشببمولين بنظبام  غيبر القان اإلقامبة  الالجئبين ، ألن أصبحاب
 .بعاد أو الترحيلاإلب

هببذا الفعببل أو  إن   و تتأكببد مببن األجنبببيببرر للطببرد الببى تتأكببد مببن نسبببة الفعببل الم  ن علببى الدولببة الطبباردة أ  ثانيبًا :
 النشاط على قدر من الخطورة بحيث يهدد أمن الدولة او نظامها العام .

و تبحبث  فبي الظبروف الخاصبة لكبل  تبليغبه بقبرار الطبرداألجنببي بعبد تحقبق مبع على الدولة الطباردة أن  لثًا : ثا
 كان النشاط المهدد ألمن الدولة يعزا الى مجموعة و ليس فردًا واحدًا .إذا  شخص

 .االمكانبلغة   يفهمها قدر  األجنبيتقوم بتحرير قرار الطرد و تتولى تبليغه  الى على الدولة الطاردة أن  رابعًا : 

لبم إذا  المختصبة ببذلكاألمبن  الدولبة بواسبطة أجهبزة إقلبيمتمهيبدًا إلخراجبه مبن  األجنببيحتجاز إتقوم بقد خامسًا : 
كبان فعلبه إذا  قببل طبرده األجنببييقاع عقوببة السبجن علبى إن يخل ذلك بحق الدولة أ يغادر بشكل طوعي ، دون 

 ه تقييد الحرية ثم الطرد.كانت عقوبت يشكل جرمًا جزائياً 

تمنحبه وقتبًا كافيبًا لتمكينبه مبن البحبث  نأ فعلبى الدولبة الحاصلين على مركز الج من سادسًا : إذا كان األجنبي 
تطببق عليبه مبا تبراه ضبروريًا مبن التبدابير الداخليبة  ن أ عن ملجأ في دولة أخرا ، و لهبا الحبق خبالل هبذا الوقبت

اإلحتجبباز  و مببن هببذه التببدابير التببي نصببت عليهببا التشببريعات الوطنيببة (1)ني ،وطالمنصببوص عليهببا فببي قانونهببا البب
األول  المبحبث البى مطلببين هذا تم توزيعو قد  . األجانبو هكذا تباشر الدول حقها السيادي في طرد  (2)المؤقت

 .األجانب طردنظام ل القانونية و السياسية  المبرراتية لحق الطرد و الثاني لبيان لدراسة الطبيعة القانون

 ولاالاملطلب                                                       

  ق الطردحل القانونية طبيعةال
ح لحق الطرد في فرع   أول و التكيف الراج في هذا المطلب عالقة الطرد بفكرة العقاب في فرع   ستعرضن
 :تياآلثان  ، و ك

                                                           

 .189، ص  نفسهقبال م بدر نايف ، المصدر ا (1)
ابعاد األجنبي أو اخراجه من العراق ر نفسه على أن  )عند تعذقامة األجانب العراقي من قانون إ 17( و في ذلك نصت المادة/ 2)

 يأمر بحجزه لمدة مؤقتة(. يخشى منه على األمن، فللوزير إن و كان
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 : منالطرد كتدبري من تدابري األ:األول  الفرع
راء اآلخبببتالف حبببول التكييبببف القبببانوني للطبببرد و كانببببت اإلعتبببادت المؤلفبببات القانونيبببة علبببى عببببرض إ لقبببد        

الطببرد حببق  إن   يقببول الطببرد عقوبببة ، و الثبباني و هببو مببا رجحببه الكتبباب حاليبباً  إن   يقببولاألول  تنحصببر بببين رأيببين
لببيس  األجنبببيطببرد  يببذهب الفقببه الببدولي الببى إن  سببيادي للدولببة ، و فببي ذلببك يقببول الببدكتور صببال  الببدين عببامر )

 . (1)داري تتخذه الدولة صونًا لبقاءها....( إجراء إاألجنبي ، بل هو عقوبة توقعها الدولة على 

صببال  الببدين ذهببب كببل مببن الببدكتور حامببد سببلطان و الببدكتورة عائشببة راتببب و الببدكتور  و الببى مثببل ذلببك        
تتخببذه السببلطة المختصببة فببي الدولببة لتببدفع عببن الدولببة الضببرر األمببن  ن اجببراءاتجببراء مببإ لطببرد) ا عببامر الببى إن  

عقوبببة تفببرض علببى  –مببن الزاويببة النظريببة  – طببردلببى إقليمهببا و لببذلك ال يعببد الع األجنبببيالببذي يسببببه لهببا بقبباء 
 .(2)اداريًا في غالبية الدول( بل اجراءً  خاضع للطرداألجنبي ال

عببدم وجببود فائببدة مببن التمييببز فببي وصببف الطببرد بالعقوبببة أو بببالحق السببيادي ألن  ولببىاالوقببد يبببدو للوهلببة        
 : تتشخص في اآلتي هامةتكييف الطرد كعقوبة يرتب عدة نتائ    إن   الإ،  للدولة سيادي حق عقوبة هي ايضاً ال

 من قبل القضاء . الإقبل القضاء ألن العقوبات ال توقع  أوال : يجعل من الطرد يمارس من

هليبة ألن العقوببات ال تطبببق األشبخاص الصببغار أو عبديمي التمييبز و فاقبدي األمكانيبة طبرد إيبا : يحبول دون ثان
 هلية.االشخاص كاملي األعلى  الإ

جعبل الطبرد يسبتند البى كبل مبا يهبدد أمبن   إن   ، حيبث فبي مجبال الطبرد ثالثا : يحد من سلطة الدولة الواسعة جداً 
ن سببلطة إإذا وصببف الطببرد بالعقوبببة فبب ، و لكببن األجانبببطة الدولببة فببي طببرد يوسببع مببن سببل إن  الدولببة مببن شببأنه

 بما ورد من جرائم في قانون العقوبات و القوانين المكملة له.فقء الدولة سيتم تقيدها 

مببن خببالل تقليببل السببلطة  األجانبببجبباءت لحمايببة حقببوق د قببوصببف الطببرد كعقوبببة نظريببة  إن   يتضببح لنببا و    
رتكاب الجرائم المنصبوص عليهبا فبي إاالت دارة تجاه طردهم و حصرها في حاإلالتي تتمتع بها التقديرية الواسعة 

 القببانون الجنببائي ، كببذلك صببيغت لحمايببة التجببارة الدوليببة و تعزيببز نشبباطاتها ألن التجببارة الدوليببة تتطلببب تسببهيل
                                                           

 .334، ص  نفسه( الدكتور صال  الدين عامر ، المصدر 1)
 .372 -371، ص  نفسهعامر ، المصدر الدكتور صال  الدين  الدكتورة عائشة راتب و حامد سلطان و ( الدكتور2)
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  دخبولهم البى البدول يبيه نه أنمن شأما  كل ت طردهم و توفيراالح لفراد بين الدول مما يستدعي تقلياألتقال إن
 خرا.اال

شمل حتبى المجبانين ه يإن الطرد في أغلب الدول ال يأتي من السلطة القضائية ، كما إن   و واقع الحال هو       
قبد أرتكبب  األجنببي إن   ال تتأكبد مبن األجنببيعنبدما تقبرر طبرد  لالبدو إن  يقاع العقاب علبيهم ، وإالذين ال يجوز 

هبدد أمبن الدولبة بمفهومبه تإن نشباطاته  التأكبد مبن مبداره   أوسبع مبن ذلبكم ال بل لها مجال تقبديري ية أجريمة جنائ
 العام. 

صبال   اإل يبتم ، فبأين و كيبف(1)صبال  الجنباة إمبن غايبات العقوببة هبي  إن   نبا نعلبم إن و فوق كل  ذلبك         
 الدولة ؟  إقليمعن  األجنبي طردإذا تم  أو التأهيل

القبوانين الجنائيبة الوطنيبة فيهبا مبن النصبوص مبا يجبرم  إن   ننبا نجبدإالرغم ممبا تقبدم ذكبره فلكن و على  و        
 مبن الدولبة مجرمباً أاألجنبي الذي يهدد كل فعل يمس بأمن الدولة بمفهومه المرن العام لذلك غالبا ما يكون نشاط 

ت المساس االتلف الدول  قد جرمت مختلف حالتشريعات في مخ  إن   في نصوصها العقابية ، وما  يؤيد ذلك هو
ت االسببباءة لرمبببوز المجتمبببع  ، و جرمبببت حببباإلثبببارة الفبببتن و التحبببريض علبببى الجبببرائم و إاالجتمببباعي مبببن من األبببب

حتيببال و الجبرائم المصببرفية و غيرهببا اإلمبوال  و االمببن قبيبل جببرائم الرشبوة و غسببيل اإلقتصبادي  مناألالمسباس ببب
من األرهباب و العنبف و تعطيبل المؤسسبات العامبة و المسباس بباإلمن السياسي كاألت المساس باالكما جرمت ح

فكبار الهدامبة و جبرائم االمن الثقافي مبن قبيبل نشبر األت المساس باالالداخلي و الخارجي و غيرها ، و جرمت ح
القانونيبة مبا  من الوطني يوجبد فبي البنظماألكافة صور السلوك الماسة ب ن  إعتداء على حقوق المؤلف و هكذا فاإل

 في القانون العام. ناصعاتمور التي تعتبر من الاأليجرمها الى غير ذلك من 

ه تكييف يستند الى واقع و ذاتية عملية الطبرد لبذلك ال إن و بصدد تكييف الطرد بالحق السيادي فنالحظ         
حق سيادي للدولة فال ينزا   ينتفي هذا التكييف عند وجود نصوص تصف الطرد بالعقوبة ألن العقوبة هي أيضاً 

الوصببف السببيادي لحببق الطببرد عنببد وجببود تشببريعات تعرفببه بالعقوبببة أو كتابببات قانونيببة تخلببع علببى الطببرد وصببف 
 العقوبة.

دارة االضبافة البى تقليلهبا مبن سبلطة اإلعبدة فب نتقباداتإل تكييبف الطبرد بالعقوببة نظريبةقبد تعرضبت  هذا و       
فببرق بيببنهم و بببين الببوطنيين مببن حيببث ال ت   األجانبببنحببازة لصببالح نظريببة متطرفببة ،و م  نهببا تعتبببر إاألجانببب فتجباه 

هبا و مبن سياسبة الدولبة الراميبة إقليممن سيادة الدولة علبى  تقاصاً إن ها تشكلإن متع بالحقوق المدنية ، كماتجهة ال

                                                           

    .438، ص نفسهالدكتور علي حسين خلف والدكتور سلطان الشاوي ، المصدر  (1)
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للبيبام بأنشبطة تضبر أمبن  يبداً تمه السبرية قبد قبام بنشباط لجمبع المعلومبات األجنببي إن فمباذا لبو ،الى حماية أمنهبا
 .(1)الدولة فهل ال يتم طرده ألنه لم يرتكب الجريمة بعد؟!

يكبون عقوببة ، و فبي ذلبك  نأيمكبن ال الطبرد  ذهبب جنبب مبن الفقبه البى إن   لهيو تأكيدًا لما سبق تفصب          
لهبا المواطنبون ، ففبي  لتبدابير خاصبة لألمبن ال يخضبع األجانببيقبول البدكتور محمبد بشبير الشبافعي )قبد يخضبع 

ا  الطبرد فبي الظبروف هبا ، و يعتببر هبذإقليمو تطبردهم مبن  األجانببتحتجز الدولة  ن أ زمن الحرب يمكن للدولة
 .(2)و ليس عقوبة (األمن  جراءاتإجراء من إستثنائية اإل

تخصبص فبي ضاء م  اطة قرارات الطرد بالسلطة القضائية و حبذا لو يكون هناك قإن مع ذلك فمن المفيدو        
بوابهبا للهجبرة الدوليبة أاألجانبب و التبي تفبتح ، خاصة في الدول التي ترتفع فيها نسبة الوافدين  األجانبات زعمنا

بدر قبال م  إ ه يواجه معارضة من بعض كتاب القانون العام ، حيث ذهبت )إن ، و نقدم هذا الرأي على الرغم من
 .(3)و هذا ما ال نراه صائبًا اإلدارية  لطةبالس األجانبنايف( الى حصر قرارات طرد 

الببدول تفببرض عقوبببات   إن   نشببير الببىن أ و مببا دمنببا نتحببد  عببن فكببرة العقبباب و الطببرد ؛ فمببن المناسببب       
البذين يبدخلون الدولبة بطريبق غيبر مشبروع ، و سبنكتفي بعبرض موقبف التشبريع العراقبي حيبث كبان  األجانبعلى 
عقوبببة  -قامتببه غيببر قانونيببة إالببذي تكببون  -األجنبببي يقببرر علببى  1978لعببام  118رقببم  إقامببة األجانببب قببانون 

 2017البذي صبدر سبنة  إقامبة األجانبب المنقولبة و غيبر المنقولبة ، أمبا قبانون  هموالألمصادرة الالسجن المؤبد و 
يبن دينبار نه أكتفى بفرض عقوبة الغرامة التي ال تتعدا خمسة مالإف – 1978لعام  118ذي ألغى قانون و ال -

نتقبباد مببن جانببب خبببراء روعة ، و قببد تعببرض هببذا التشببريع لإلقامتببه غيببر مشببإاألجنبببي الببذي تكببون عراقببي علببى 
 إقامبة األجنببي القانون العراقيين ، و في ذلك يقول المحامي طارق حرب ) في ظل القانون الجديد تحولت عقوببة

رة الى عقوببة خ يفبة تافهبة هبي الغرامبة التبي ال تزيبد غير القانونية من عقوبة شديدة هي السجن المؤبد و المصاد
رهابيين الذين يبتم البببض علبيهم فبي العبراق قببل تنفيبذ الجريمبة سبواء اال ن  إخمسة ماليين دينار، و بالتالي ف على

كانبببت  إن  رهابيبببة سبببيعاقبون بهبببذه العقوببببة التافهبببة بعبببدااللحداثبببة دخبببولهم أو لعبببدم تمكبببنهم مبببن ارتكببباب الجريمبببة 

                                                           

 .29، ص  نفسهقبال مبدر نايف ، المصدر إ (1)
 .111، ص  نفسه(الدكتور محمد بشير الشافعي ، المصدر 2)
 .29، ص  نفسهاقبال مبدر نايف ، المصدر ( 3)
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هبذا التخ يبف رحمببة غيبر مقبولبة لألجانبب الببذين ال  يفب إن   محباكم تحكبم علبيهم بعقوببات الحبببس و السبجن ، وال
رادتهبم أم إخارجبة عبن  ألسبابرتكاب جرائمهم رهابيين لم تتح لهم الفرصة إلإاإلقامة  سواء كانوا  يلتزمون بقانون 

 .(1)بصفة غير مشروعة ألسباب أخرا(  واإقام أجانب

 طرد كح ق سيادي للدولة املضيفة لألجانب :ثاني : الرع الالف
الطبرد يسبتند البى )حبق الدولبة فبي  إن   البى De Martensو   Oppenheimذهبب الفقبه التقليبدي مثبل         

واع نببأ تخضببع ألي نببوع مببن نأ هببا ( و هببي تتمتببع بحريببة مطلقببة فببي هببذا المجببال دون إقليمالسببيادة المطلقببة علببى 
 .(2)الرقابة القضائية 

الطبببرد يخضبببع للرقاببببة  إن  البببى - و هبببو البببرأي البببراجح حاليببباً  -و لكبببن يبببذهب البببرأي الغالبببب فبببي الفقبببه         
 طبردل البدكتور رشباد السبيد) إن الفهو حق و لكبن لبيس حقبًا مطلقبًا ، و فبي ذلبك يقبو  (3)القضائية كما سلف الذكر
نحببو مهببين بكرامببة األجنبببي  يكببون علببى ن أ أوال تنطببوي ممارسببته علببى التعسببف  ن أ حقببًا للدولببة و لكببن يبغببي

 .(4)...(خاضع للطردال

للدولببة الحببق فببي طببرد األجنبببي أو ) إن  محمببد طلعببت الغنيمببي بقولببه و هببذا القببول مببا ذهببب اليببه الببدكتور         
ة تسليمه على ان حق الطرد و الطريقة التي يجري فيها الطرد شيء آخر اذ يجب أن يجري الطبرد بطريقبة معقولب

و بدون احدا  ضرر ال مبرر له فال يجوز مثاًل احتجاز األجنبي قبل طبرده اال اذا كبان لبذلك سببب معقبول كمبا 
 .(5)(ال يجوز طرد األجنبي الى مكان ال يأمن فيه على نفسه أو يتعرض فيه للمهانة دون وجه حق

حببول  نهايببة القببرن التاسببع عشببر ه قببد أثببار نقاشببًا منببذ إنبب مببا يالحببظ عنببد البحببث فببي حببق الطببرد هببو و          
تأكيبببد هببذا الحبببق للدولببة  كبببان  إن   )، أساسببه و فبببي ذلببك يقبببول مقببرر لجنبببة القببانون البببدولي السببيد مبببوريس كببامتو

ن قاعبدة حريبة بأعتقاد اإل عم  قتضاء ، و قد اإليفترض معرفة أساسه القانوني في القانون الدولي أو الداخلي عند 

                                                           

 .2017شباط/ أكتوبر  28طارق حرب منشور في جريدة الزمان العراقية بتاري   األستاذ اميمقال للمح (1)
 .117، ص  نفسهالدكتور عبد الرحمن فتحي سمحان ، المصدر  (2)
 .117، ص  نفسهالمصدر   (3)
 . 201، ص  نفسهالدكتور رشاد السيد ، لمصدر  (4)
 .717، المصدر نفسه ، ص  محمد طلعت الغنيمياالدكتور  (5)
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 هببا قببد اسببت مدت مببن القببانون الببدولي العمببومي بمعنبباه التقليببدي الضببيق أي مببنإقليممببن  األجانببب طببردالدولببة فببي 
مر ليس كذلك فحق الطرد ال يخول للدولة بمقتضى قاعبدة خارجيبة ببل هبو حبق طبيعبي االالقانون العرفي و لكن 

ه و هي والية ال يمكن مإقليناش  عن مركز الدولة ذاتها باعتبارها كيانا قانونيا ذا سيادة يتمتع بكامل الوالية على 
طوعية للدولة أو بمقتضى قواعد ذات حجية مطلقة تجاه الكافة و لكبن اللتزامات االب الإتقييدها في النظام الدولي 

بتقييببد للقاعببدة ال بشببرط وجودهببا و بعبببارة أخببرا فببأن حببق الطببرد حببق مببالزم  االمببر ال يتعلببق فببي هببذه الحالببة اال
 .  (1) ( ليس حق مطلق مادامت تتعين ممارسته في حدود يعينها القانون الدوليية للدولة لكنه االقليمللسيادة 

مببن  األجنبببيوجببود حببق للدولببة الطباردة فببي طببرد  إن   ه حببق أصبيل حيببثإنبب و يضبيف المقببرر الخبباص )         
و  البدولي ه كان في وقت ما مثار شك جبدي فبي الفقبهإن ال يبدوو ها ليس موضع نزاع في القانون الدولي ، إقليم

جتهاد الغزير لهيئات التحكيم الدولي ، ال سيما فبي االالى ذلك باإلضافة  هذا ما تؤكده ممارسة الدول و قد كرسه
نسبان و هيئاتهبا االنهاية القرن التاسع عشر و بدايبة القبرن العشبرين ، و قبد كرسبته أيضبًا اجتهبادات لجبان حقبوق 

 . (ية من قرارات و اجتهاداالقليم

الحكومبات تملبك سبلطة عامبة تخبول لهبا طبرد ن إ ه ال يمكبن الشبك فبيإنب ي قضية بوفلو أكبد المحكبم )فف        
الحق فبي  ن  إفي قضية باكي فأكدت )اإلتجاه  قل ( و سارت لجنة المطالبات في نفسااللسبب ما على  األجانب

ه عبام( و تشبير المحكمبة راضي الوطنية أو في حظر دخولهم اليها هو حبق معتبرف ببه بوجباالمن  األجانبطرد 
) حرص الدول المتعاقدة على الحفاظ على النظام العام ن  إنسان في اجتهادها على الدوام الى االوربية لحقوق اال

و بخاصببة فببي ممارسببتها لحقهببا باعتببباره مسببألة ثابتببة مببن مسببائل القببانون الببدولي و تخضببع اللتزاماتهببا بموجبببب 
قببرار للببدول ) بممارسببتها لحقهببا فببي االاقببامتهم و طببردهم ( بببل دأبببت علببى و  األجانبببالمعاهببدات بمراقبببة دخببول 

 .(2) في اطار القانون الدولي المستقر(و أقامتهم و طردهم  األجانبمراقبة دخول 

 (3):تية بالفقرات اآل طرد األجانبحول طبيعة عندنا  و يتلخص الرأي الراجح هذا     

مبا تبراءا إذا  جبراء تقبوم ببه السبلطات المختصبةإيرتكبب مبن جبرائم ، وإنمبا علبى مبا  الطرد ليس عقوبة إن   أواًل : 
 على أمنها .أو ضررًا يشكل خطرًا  األجنبي إن  لها

                                                           

حزيران/ يونيه و  8 –آيار / مايو  7أعمال لجنة القانون الدولي بخصوص طرد األجانب ، الدورة التاسعة و الخمسون، جنيف ( 1)
 .5، ص  C.4 /A/581، 2007آب / أغسطس ،  10 –تموز / يوليه  9
 .7 ، ص نفسه(  المصدر 2)
 .29 -28، ص  نفسهقبال م بدر نايف ، المصدر إ (3)
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و في ذلك ت رقابة الغاء ام رقابة تعويض ، من رقابة القضاء ، سواء كان ثانيًا : عدم جعل الطرد عماًل محصناً  
ت باشبرها  التبيية و التبي تختلبف بباختالف الهيئبة رد تخضع للرقابة القضبائقرارات الط إن   أقبال م بدر نايف ) تقول

لبببى أعمبببال السبببلطة تعببددت طبببرق و أسببباليب الرقاببببة ع إن  داريبببة أو قضبببائية و لكبببن وإسببواء كانبببت تشبببريعية أو 
ا مببع تتفبق جميعهبن أ ثبار المترتببة علبى تطبيقهبا فهبي يجبباآلخبتالف طبيعتهبا و منهجهبا الرقبابي و إالتنفيذيبة و 

عتداء إ فراده و هيئاته و طوائفه من أوق و الحريات التي يتمتع بها كل القانون السائد في المجتمع من حماية الحق
 .(1)(تهاكهاإن دارة أواال

يكون بالضرورة جريمة منصوص  إن  ه يهدد أمنها الوطني ، دون إن ثالثًا : يستند الطرد الى أي سبب تجد الدولة
 عليها في القانون .

مبن هبذا أو كرها  راف بتنازل الدولة طوعاً عتاال، فال يمكن  هاعن أن تتنازل ال يمكن للدولة حقاً ابعا : يعد الطرد ر 
 . او تصريح دولي بموجب معاهدة دولية لو تم ذلك التنازل حتى حقال

التببي تببنص  جببراءاتاالبببين السببلطة المقيببدة و ذلببك فيمببا يخببص  دارة مختلطببة أي مزيجبباً االخامسببًا : تكببون سببلطة 
لبا ما يصدر من تخاذ قرار الطرد و مناسبته ، و غاإمن سلطة مطلقة فيما يتعلق بوقت  عليها القوانين ، و مزي 

 أو مديريات األمن. وزارات الداخلية

أو ببأي حبال ال  بطريقبة تعسب ية أو ألسبباب غيبر مشبروعة للطبرد أحد رعاياهبا تعرض: يكون للدولة التي  سادساً 
، و فقبًا للقواعبد المتبعبة فبي نظريبة الحمايبة الدبلوماسبية تتبدخل لحمايتبه دبلوماسبياً  إن  ن الدولي العاميرضاه القانو 

 ن أ جبراء التعسبفي ، و يمكبناإلتطالبب ببالتعويض عبن هبذا  ن أ جبراء و لهبااإلتحت  دبلوماسبيا ضبد هبذا ن أ فلها
ن سبببب مشببروع أو كببان تنفيببذ قببد تببم دو  طببردلإذا كببان انتصبباف المسببتحق باإل قضبباء الببدولي للمطالبببة تلجببأ الببى ال

 .(2)نسانيةاالقد تم بطريقة مهينة أو منافية للمبادئ  طردال

 فببي الظببروف الإيتخببذ  و لكنببه الاألمببن  الطببرد مببن تببدابير إن  سببابعًا : ذهببب الببدكتور محمببد بشببير الشببافعي الببى
يقضي ببأن 1931يونيو  9في الهاي في ًا في ذلك بحكم صادر عن محكمة التحكيم الدائمة هدستثنائية مستشالا

                                                           

 .29 ، ص نفسهالمصدر  (1)
، ص  نفسه:الدكتور عبد الرحمن فتحي سمحان ، المصدر ينظر و يستعمل صاحب هذا الرأي مصطلح االبعاد فيما ساقه ، (2)

118. 
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ألن الطبرد هبو حبق طالقبه إعلبى  هذا الرأي غير دقيبق إن   ، و الواقع (1)ستثنائيةاالفي الظروف  الإالطرد ال يقع 
 ها.إقليمستثنائية ألنه مرتبء  بسيادة الدولة على اإلعتيادية و في الظروف اإلسيادي تلجأ له الدولة في الظروف 

نسببأل بعببد مببا تقببدم ذكببره مببن وصببف الطببرد بببالحق الببذي للدولببة عببن نتببائ  تكييببف الطببرد )بببالحق(  إن و  لنببا     
 نرا نتائ  ذلك في نقطتين هما:ننا إو جوابًا على ذلك فالذي للدولة ؟  

ببالرغم مبن قيبام  األجانببعتبار الطرد حبق للدولبة يترتبب عليبه  جبواز توقبف الدولبة عبن مباشبرته تجباه إ إن  أواًل :
حقه عندما يرغبب  ةمارسيمتنع عن من أ باب التي تجعلهم مصدرًا لتهديد أمن الدولة ، ألن صاحب الحق لهساأل

الواجب ال يترك أمر  إن   ذلك ، و ال يمكن الوصول للنتيجة المتقدمة لو كنا قد وصفنا الطرد )بالواجب( حيثفي 
هبا نشباطات مقليإاألجانبب فبي الدولبة مبن  عنبدما تبرا  االً البيام به للشخص المكلبف ببه ، و نضبرب علبى ذلبك مثب

ها بل قد تتأنى لضرورات أمنية ألجل متابعة مبا ببدر مبنهم  مبن نشباطات إقليمها ال تطردهم من إنال إتهدد أمنها 
سبتمرار عالقاتهبا الدوليبة مبع الدولبة التبي ينتمبي اليهبا إقد تصبر على ما فعلوه حرصًا علبى تهدد أمن الدولة ، أو 

 بوثاق الجنسية. األجانبهؤالء 

علبى طبرد اإلقلبيم  لبزام دولإستطاعة البدول و المنظمبات علبى إعتبار الطرد )حق للدولة ( عدم إ ثانيًا : ينت  عن 
( االقلبيمخبرا ايضبا  ، بينمبا لبو كبان )الطبرد واجببًا علبى دولبة االمنها و لبو قباموا بنشباطات تضبر البدول  األجانب

إذا  علبى طبردهم ،و لكبن األجانببلزام الدولة التي يببيم فيهبا إمات الدولية ن و الدول  المنظلكان بمقدور المواطني
عنببد تحقببق المبببرر القببانوني للطببرد ) تهديببد أمببن  األجنبببيالدولببة ملزمببة بطببرد  إن   نصببت التشببريعات الوطنيببة علببى

خراجبه أو إلبة تطلبب مبن هبذه الدو  نأ المببيم فبي دولبة مبا األجنببيخرا المتضبررة مبن األالدولة( فهنا يحق للدول 
 ستنادًا ألحد المبادئ العامة للقانون الدولي )مبدأ التزم بما شرعت(.إتسليمه اليها 

الدوليببببة بخصببببوص   اإلتفاقية القراءة الثانية لمشروع  3الطرد حق للدولة نصت المادة /  إن   و تأكيدًا على       
ها (. و لكن هذا الحق السيادي للدول يمبارس مبع إقليمتطرد أجنبيًا من  إن  ) يحق للدولة أن على األجانبطرد 
نسبان ، و هبذا مبا أوضبحه الجبزء الثباني مبن المبادة االالتي يبنص عليهبا القبانون البدولي لحقبوق اإللتزامات  مراعاة

خرا الواجبة االخالل بقواعد القانون الدولي اإليتم الطرد وفقًا لمشاريع هذه المواد دون ن أ نفة حيث ورد) يجباآل
 نسان(.االطبيق و بخاصة القواعد المتعلقة بحقوق الت

 

                                                           

 .112، ص  نفسهالدكتور محمد بشير الشافعي ، المصدر  (1)
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 : األجانبعتبارات  القانونية و السياسية على نظام طرد االاملطلب الثاني :أثر 
الوطني، و األمن  ستناد الى مبرر قانوني هو حماية النظام العام للدولة أواإلب الإ األجانبال يجوز طرد 

هذا هو السبب القانوني للطرد ، كما نصف  إن   لهذا قلنااإلدارية  شريعاتفكرة النظام العام مشخصة بدقة في الت
 7الدولية  نصت عليه صرحة  حيث نصت المادة / اإلتفاقيات  هذا المبرر بالقانوني ألن العديد من المواثيق و

 وز لدولة ما) ال يجن أعلى  2014خصوص طرد األجانب لعام الدولية ب  اإلتفاقية من القراءة الثانية لمشروع
من القومي أو النظام العام االألسباب تتعلق ب الإها قانونيًا إقليمتطرد شخصًا عديم الجنسية يكون وجوده في أن 

) ال تطرد الدولة المتعاقدة  نأ على 1951إتفاقية اللجوء لعام من  32( من المادة /   1( ،  كما نصت الفقرة )
من الوطني أو النظام العام (. كما و قد نصت االتتعلق ب سباب  أل الإية ، ها بصورة نظامإقليمالجئا  موجودا  في 

تطرد  نأ ) ال يجوز للدولةن أ على 1966من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لعام  13المادة / 
قرار يتخذ وفقا  للقانونأل  عبارة أل إن  تنفيذا  لقرار اتخذ وفقا  للقانون ( و عندنا االالمبيم فيها بصفة قانونية  األجنبي

ألسباب تتعلق  األجانبيكون قرار طرد  ن أ سباب بالقانونية ، و تشتمل ضمنًا علىاالتعكس وصفنا لهذه 
و لكن قد يتحذ قرار الطرد تحت رغبة سياسية لتحقيق  الوطني للدولةاألمن  الخاضعين له على األجانببخطورة 

ف بالطرد ألسباب سياسية و لذلك توزيع هذا المطلب الى فرعين األول مصلحة معينة لدولة االقليم و هو ما يعر 
سية لطرد األجانب و يتعلق باألمن الوطني كمبرر قانوني لطرد األجانب و الفرع الثاني يخص المبررات السيا

 تي :على النحو اآل

 الفرع األول : األمن الوطني كمبرر قانوني لطرد األجانب:

 ية بصيغتين هما:قليماإلالدولية و اإلتفاقيات  المواثيق و على هذا المبرر وقد نصت

 : الوطني )أو القومي أحيانا( الى جانب النص على النظام العاماألمن  أواًل : صيغة تنص على  

نسان التي نصت على عدم جواز تقييبد الحبق فبي الخصوصبية االعالن العالمي لحقوق االمن  8المادة / -1
( أو األمببن  ان ممببا يعتبببر فببي مجتمببع ديمقراطببي ضببروريا لسببالمة الدولببة أو)كببال إذا إو الحيبباة الخاصببة 

خببببالق أو الصببببحة أو حمايببببة حقببببوق االأو حفببببظ النظببببام أو منببببع الجببببرائم أو حمايببببة اإلقتصببببادي  الرخبببباء
 .(1)خرين و حرياتهم اال

                                                           

و   10لبرأي فبي المبادة /ة بخصوص تقييبد حريبات االجتماعبات السبلمية و انفسهتكررت نفس االستثناءات المذكورة في النقطة ( 1)
 االوربية لحقوق االنسان. اإلتفاقيةمن  11المادة /
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ئين المبيمين كل دولة تمنح الالج  إن   من 1951اللجوء لعام   إتفاقيةمن   28ما نصت عليه المادة /  -2
 الوطني أو النظام العام. .األمن  فيها وثائق سفر باستثناء وجود أسباب قاهرة تخص

الدولببببة المتعاقببببدة ال تطببببرد الجئببببا  إن   مببببن 1951اللجببببوء لعببببام   إتفاقيةمن  32ما نصت عليه المادة /  -3
 ام.من الوطني و النظام العاالألسباب تتعلق ب االها بصورة نظامية إقليمموجودا في 

بخصبببوص حمايبببة العمبببال المهببباجرين و افبببراد أسبببرهم  1990  إتفاقيةمن  13ما نصت عليه المادة /   -4
ت خاصبة مبن بينهبا حمايبة االفي ح اال يديقين أ حرية جمع المعلومات و الحق بالتعبير ال يجوز إن   من

 خالق العامة او الصحة العامة.االالدولة ألمنها الوطني و النظام العام او 

 ت أخرل : االالوطني بل تنص على النظام العام و حاألمن  يًا : صيغة ال تذكرثان

نسببان التببي نصببت علببى علنيببة المحاكمببات مببا لبببم االعببالن العببالمي لحقببوق االمببن  6مببا قررتببه المببادة/  -1
 خالق أو النظام العام أو سالمة الدولة في المجتمع الديمقراطي خالف ذلك. االتقتضي مقتضيات 

 الوطني دون ذكر النظام العام صراحة :األمن  نص بعض المواثيق الدولية علىثالثًا : ت

و التببي نصببت علببى  1966مببن العهببد الببدولي للحقببوق المدنيببة و السياسببية لعببام  13مببا قررتببه المببادة /   -1
نتيجببة لوجببود أسببباب اضببطرارية لألمببن الببوطني  الإ طببردالعتببراض علببى االفببي  األجنبببيعببدم تقييببد حببق 

 لك.تحول دون ذ

 14ي الصبببادر فبببي االقليمبببمبببن اعبببالن الجمعيبببة العامبببة بخصبببوص الملجبببأ  3مبببا نصبببت عليبببه المبببادة /   -2
سبتعمار مبن الحبدود أو مبنعهم مبن دخبول الحبدود االمن عدم جواز صد المكافحون ضبد  1967ديسمبر 

من االألسبببباب تتعلبببق بببب ال  يتعرضبببوا فيهبببا لالضبببطهاد إ إن  أو أبعبببادهم أو ردهبببم قسبببريا البببى دولبببة ممكبببن
 شخاص.االالقومي أو لحماية السكان ، كما في حالة تدفق اعداد ضخمة من 

نسان بالنسبة لغيبر مبواطني البلبد المبيمبين فيبه مبن عبدم االمن اعالن حقوق  7ما نصت عليه المادة /   -3
 من الوطني خالف ذلك.االبقرار قانوني ما لم تقتض  اسباب جبرية تتعلق ب اال األجانبجواز طرد 

من األها لم تحدد مفهوم )إن الوطنياألمن  الدولية التي ذكرت مصطلحاإلتفاقيات  حظ علىو يال
ستناد الى قواعد اإلالوطني باألمن  (  لذلك ال بد من تحديد معنىمن القومياألحيانا )بأها تسميه إن الوطني( كما

الوطني أل تعد معاهدات دولية األمن  تفسير المعاهدات الدولية ، ألن هذه المواثيق الدولية التي ذكرت اصطال  أل
المعاهدة تفسر بحسن نية و طبقا   ) فإن   1969فينا لقانون المعاهدات لعام   إتفاقيةمن  31و حسب المادة / 
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للمعنى العادي أللفاظ النص ( و لكون مصطلح حسن النية غير واضح فإن أل المعنى العادي  أللفاظ النص أل 
 ومعلوم (1)المعنى العادي أللفاظ النص هو المعنى الواضح المألوف  إن   قه الدوليهو الذي يعتمد ، و يذكر الف

منية االالمعاني المألوفة توجد في الدراسات المتخصصة بذلك الفرع المعرفي و، لذلك سنعود الى الدراسات  إن  
 منية؟االالوطني في الدراسات األمن  من الوطني ، فما هواأللتحديد المقصود ب

ه من الصعوبة إن نسان الىاالوربية لحقوق االالمفوضية  تذهب نفاً آ على السؤال المطرو  جواباً و    
نسان و االوربية لحقوق اال اإلتفاقية بمكان عرض تعريف شامل لألمن الوطني ، الذي ورد في ثال  مواد في

شًا واسعًا و سلطة  مفهوم  غامض و مرن بشكل يعطي الدول هام (  و هو أيضاً 11،  9، 8المواد )  هي
رهاب و التحريض االتقديرية  واسعة  في تحديد الوقائع التي تعتبر تهديدًا ألمن الدولة الوطني ، و تعتبر قضايا 

 .(2)مور التي تهدد أمن الدولة االنضباط العسكري من االنفصالية و خرق االعليه او على النزعات 

 ن أ من الدولة المضيفة  فهل يمكن لنا األجنبيرد الوطني هو سبب طاألمن  كان الحفاظ علىإذا  و
التي تشكل التبرير القانوني ت االمن الوطني أو بعبارة أخرا هل يمكن حصر الحاالت المساس باالنسأل عن ح

 من الدولة المضيفة ؟ األجانبلطرد 

 (3)متقدم هما :و جوابا  على السؤال المتقدم ذكره ظهر في الفقه الدولي رأيان لإلجابة عن السؤال ال

 ت التي تمثل تهديدًا ألمن الدولة و تبرر الطرد.االيراد قائمة بالحإالى األول  أواًل : يذهب الرأي

 .األجانبت التي تمس بأمن الدولة و تبرر طرد االثانيًا : يفضل الرأي الثاني عدم تعداد الح

الوطني مفهوم مرن يستوعب األمن  اني ، ألنالرأي الصائب هو الرأي الث إن   و عند الموازنة بين الرأيين نجد
سلوب تعداد إنسان ،كما ثبت بالتجربة فشل االوربية لحقوق االت ال حصر لها كما ذهبت المفوضية االح

                                                           

 .118،ص  نفسهالدكتور عصام العطية ، المصدر  (1)

(2)National Security and the European situation,a report prepared by the Research Division 

of the europeean court of human Raights , 2013. 

 .185، ص  نفسهرنا سالم أمانة ، المصدر ( 3)
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قامت الداخلية الفرنسية بإعداد قائمة ضمنتها بسرد  موسع  1995مبررات الطرد التي تمس أمن الدولة ففي العام 
مراض المعدية و التجسس أو التآمر ضد الدولة ، و لكن لم يكتب األتسول و التشرد و لمختلف أسباب الطرد كال

 (1)التطبيق ا لهذه المحاولة النجا  بل م نيت بالفشل على مستو 

منية االو اكثرها تداواًل تعريف ) باري بوزان ( أحد المختصين في الدراسات األمن  و من أحد  تعريفات  
تحرر من التهديد ، و في سياق التنظيم الدولي  فهو قدرة المجتمعات و الدول على من) بأنه الاالو هو يعرف 

الحفاظ على كيانها المستقل و تماسكها الوظيفي ضد قوا التغيير التي تعتبرها معادية (، و لكن الجامعي 
الذي نال  1952رنولد و لفرز لعام أعريف بوزان تبسيطًا لمعنى تعريف الفرنسي ) داريو باتيستال ( يرا في ت

ه) يرتبء بفقدان التهديدات ضد البيم المركزية، و بمعنى ذاتي فهو إن جماع بين الدارسين  و هو يرا االنوعًا من 
ستقالل الوطني و الوحدة اإلتكون تلك البيم محور هجوم  ، و هي تتمثل ببقاء الدولة و  إن  غياب الخوف من

، و هو مفهوم  كما يقول الدكتور خليل  (2)ساسية (االقافية و الحريات و الهوية الثاإلقتصادي  الترابية و الرفاه
 ، و يرتبء(3)قتصادية االو غيره كالتنمية اإلقتصادي  حسين يتخطى الجانب الدفاعي العسكري ليشمل الجانب

 ساسية في القانون الدولي و هو حق الدول في البقاء أو الوجود.االبأحد الحقوق األمن 

 (4)أبرزها ما يأتي :ي عدة محاور و لألمن الوطن

سبببتقرار المؤسسبببات الدسبببتورية كالبرلمبببان و إت هامبببة منهبببا االالسياسبببي : و يتمثبببل تأمينبببه بعبببدة مجببباألمبببن  أواًل :
نسبجام ببين الفبرد و اإلو  ضبمان تحقيبق ، و نزاهتهبا نتخاببات االالبى ضبمان فاعليبة  باإلضبافة  مجلس البوزراء ،

ببين الحكببام و المحكبومين و طببرق ممارسبة السببلطة و ضبمان تببداولها سببلميًا ، و  السبلطة، و ضببمان عالقبة جيببدة

                                                           

1) Anne-Lise Ducroquetz, op.cit ,p 49.                                                      ) 

 ، متا  على االنترنت على الرابء اآلتي : 1الدكتور خليل حسين ، مفهوم األمن في القانون الدولي العام ، ص   (2)

.html16post_-/blog2009/01http://drkhalilhussein.blogspot.com/  2019اط لع عليه في l1l25. 

 .1، ص  نفسهالمصدر  (3)

 1، ص  نفسهالمصدر  (4)

 
 

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01/blog-post_16.html
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01/blog-post_16.html
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ستقالل للدولة في شؤونها المختلفة  داخليا و خارجيا ، و الحفاظ على التجربة الديمقراطية في الدولة ،  االضمان 
 السياسي لعدة أخطار  أبرزها ما يأتي:األمن  و يتعرض

الفعلبي للقبوة أو التهديبد بهبا بقصبد المسباس  بظبام الحكبم أو  الفلسبفة  ستخداماإلالعنف السياسي : و هو  -1
جتماعيببة  التبببي يعتنقهبببا ، و يحصببل ذلبببك بالمظبباهرات غيبببر القانونيبببة ، و االقتصبببادية و االالسياسببية و 

نقالببات و التبآمر و االضطرابات المعادية للحكومات الشرعية و العنبف الثبوري كبالثورات و اإلالشغب و 
 ت و التجسس.االغتياالو  التخريب

ضببببرر بالبيئببببة أو أو ال العنببببف القببببوة أو رهبببباب : و هببببو كمببببا يعرفببببه وليببببد مببببرزة المخزمببببي ) اسببببتخداماال -2
باالتصبباالت أو ببباألموال أو المببباني أو األمببالك العامببة أو الخاصببة أو احتاللهببا أو االسببتيالء عليهببا أو 

ة أو معاهبببد العلبببم العمالهببببا أو تعطيبببل تطبيببببق منبببع أو عرقلبببة ممارسببببة السبببلطات العامبببة أو دور العببببباد
 (1)الدستور أو القوانين أو اللوائح(.

 :
 
قتصبادية و المحافظبة علبى معبدالت اال: و يتمثبل بقبدرة الدولبة علبى تحقيبق التنميبة األمن اإلقتصادي   ثانياا

فباظ علببى ماليببة نكمببا  و الحاالقتصببادية كالبطالبة و التضببخم و االزمببات األوعببدم حبدو  اإلقتصببادي  النمبو
الدولة الى غير ذلك. لذلك عرف بالوضع الذي تسعى الدول من خالله الى تبأمين حاجبات سبكانها و تحقيبق 

دة عوامبل األمبن اإلقتصبادي بعب لهم بشكل دائم مع غياب اي تهديد بالحرمان الشديد منها ، و يتبأثرالرفاهية 
 :أبرزها 

تتمثببببل كمببببا يقببببول الببببدكتور وليببببد مببببرزة  السببببوداء ولسببببوق سببببود : أو مببببا يعببببرف بالمتبببباجرة فببببي ااالقتصبببباد اإل-:أ
شطة تجارية لم تسجل في دوائبر أن بالتعامل التجاري الذي ال يخضع لقوانين الحكومة أما لوجود المخزومي )

شببطة محظببورة بطبيعتهببا كالمخببدرات و الممنوعببات بمببا يببؤدي إن  الدولببة رغببم طبيعتهببا المسببمو  بهببا أو ألنهببا
ر و تحقبببق التضبببخم و قبببد ينبببت  عبببن سبببوء الخبببدمات التبببي تقبببدمها الحكومبببة مبببن جهبببة أو سبببعااالالبببى ارتفببباع 

جهبببزة االسبببود هبببو ضبببعف األالسياسبببات التشبببريعية الخاطئبببة مبببن جهبببة اخبببرا لكبببن السببببب البببرئيس لالقتصببباد 
 .(2)(الرقابية عن اداء دورها

الوقبببوع و  اء،بعهبببا الخفبببطا يكبببون قتصببباد البببوطني بشبببكل خطيبببر و اال نهف بنيبببةة التبببي تبببقتصبببادياالالجبببرائم  -:ب
التقنيات الحديثة كالتهرب الضريبي و الرشبى  و الجبرائم المصبرفية و تزييبف العالمبات الصبناعية و بواسطة 

طردت الواليات المتحدة االمريكية دبلوماسبيين روس بعبد  1983، و في عام  التجارية و التجسس الصناعي
 .اتهامهم في تهديد األمن اإلقتصادي االمريكي

                                                           

 .20، ص  نفسهوليد ميرزة المخزومي ، المصدر  (1)
 و ما بعدها. 20، ص  نفسهالمصدر  (2)
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 تباجإن عادةإ قدرة المجتمعات على  منها عدة كما يقول الدكتور خليل حسين ) جتماعي : و يتمثلاالاألمن  لثًا :ثا
ومعنببى هببذا  اجتماعيببًا ( ضببمن اطببر مقبولببة الخاصببة بهببا ماطهببا المتمثلببة بالهويببة الثقافيببة و العببادات و التقاليببدنأ

يكون كل تجديد  ن أ جتماعي بل يجباالشاذ عن التيار  جتماعي في شكلااليكون التجديد أو التغيير  ال  أ القول
ببين  و التماسبك نسبجاماإلالمحافظبة علبى   إن   يببدو لنبا و(1)  جتمباعي السبائداالو تطوير سائرًا في منحبى التيبار 

:جتماعي ألن تخلف هذا المطلب قد يؤدي الى فتن و حروب أهلية.األمن اال من أهم متطلبات المجتمع مكونات

جرام أو تقليل معدل الجرائم و يرتبء بالجانب االالجنائي : و يتمثل في محاولة الدول للقضاء على : األمن  رابعاً 
 دعاء العام و الشرطة. االالقضائي و اجهزة 

خامسببًا : األمببن الثقببافي : و يتحقببق تأمينببه كمببا يبببدو لببدينا فببي عببدة حبباالت منهببا حمايببة األمببن االجتمبباعي ، و 
جام النتاج الثقافي الفني و األدبي و العلمي مع مقتضيات االخالق العامة و الثوابت القانونية، و التأكيد على إنس

 إحترام حقوق االنسان و الحريات العامة.

غلبببب أ درج ضبببمن مفهبببوم النظبببام العبببام ألن ينبببنبببه إننبببا نالحبببظ إف العبببامب مفهبببوم تعاقبببدي لألمبببن غيبببافبببي ظبببل  و
العببام و السببكينة العامببة و األمببن  العببام فكببرة تسببتوعب الصببحة العامببة والنظببام  إن  تشببريعات الببدول ذهبببت الببى

ك يتببر أن  الببرأي بضببرورة عببم   1951اللجببوء لعببام  إتفاقيببةأقببر و فببي مببؤتمر المفوضببين الببذي  (2)خببالق العامببة. اال
إقلببيم مبن  الالجبب  طبردت بببرر  امنتتعلببق بب كانبت هنبباك أسببابإذا  تحديبد مببا حريببةللسبلطة القضببائية فبي كببل دولبة 

كما تقبول رنبا  حكم عليه بسبب جريمة من الجرائم الخطرة إذا  الالج طرد ه يجوز إن و،  أو استبقاءه فيها الدولة
 ن أ علبببى توافقبببت آراء المبببؤتمرينو  ،اذا كانبببت الدولبببة تعبببدها بمثاببببة اعتبببداء أو تهديبببد للنظبببام العبببامسبببالم أمانبببة )

فأكبدت  اقيبةاإلتف مبن 32رر الطبرد ببالمعنى المقصبود فبي المبادة تبب إن  الجرائم البسطة من حيبث المببدأ ال يجبوز
 (3)  (هو الجرائم الخطيرة فقء أمن الدولةما يهدد ن إاللجنة 

العببببام أكثببببر األمببببن  مفهببببوم إن  الببببوطني ؟ يبببببدو األمببببن  العببببام( واألمببببن  و لكببببن هببببل يوجببببد فببببرق بببببين)          
يخص ما يهم حياة المواطنين و حماية اإلدارية  كد الكتاباتالعام كما تؤ األمن  الوطني ألناألمن  خصوصية من

 وسبع بكثيبر مبن مفهبومأكما سبق القبول فهبو  أوجهالوطني الذي له خمسة األمن  بعكس (4)ممتلكاتهم و اعراضهم
 البوطني دون األمبن  ذكرهبا موفقبة فبي اسبتعمال مصبطلح بقكانبت المعاهبدات الدوليبة التبي سب العبام ، لبذلكاألمن 
 الوطني ؟ األمن  ربع واالكان ثمة تطابق بين النظام العام بعناصره  إن لعام ، و لكن يصح التساؤلااألمن 

                                                           

 .1، ص  نفسهالدكتور خليل حسين ، المصدر  (1)
 .149، ص  نفسهالدكتور نجيب خلف أحمد الجبوري ، المصدر  (2)
 .189 -188رنا سالم أمانة ، المصدر نفسه، ص   (3)
 .149، ص نفسهالمصدر  (4)
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النظببام العببام أكثببر خصوصببية مببن  فكببرة إن  و كمببا يبببدو لنببا فبب يضبباً نببه  أإو جوبببًا علببى السببؤال المتقببدم ف         
كمبا اإلداريبة  ت علبى ذكرهبا التشبريعاتسبتقر إربعبة عناصبر أوطني. و يتحلبل النظبام العبام البى الباألمبن  مصطلح

 نسباناالمبن المببادئ العامبة للقبانون البدولي ، و تعتببر الهيئبات الدوليبة لحقبوق  بشكل يجعلها جزءً  (1)سبق القول 
 هي : عناصر النظام العام و (2)متطلبات النظام العام مسألة تخص التقدير السيادي للدول إن 

 .(3(العام األمن   -1

من خالل المحافظة على صبحة الجمهبور ووقايتبه مبن م تأمين ركن الصحة العامة : و يتالصحة العامة  -2
 فحببصالو  ة و قنببوات المبباءة االوبئببة و مراقبببة محببالت االغذيببكمكافحبب،تهببدده  تببيمببراض الاألو خطببار األ

 ماكن العامة.األو الحفاظ على نظافة  األجانبلموطنين و ل الطبي

جببراءات الالزمببة للحفبباظ علببى الهببدوء و السببكون فببي الطرقببات و اإلذ تخبباإالسببكينة العامببة : و تتحقببق ب  -3
 . و الحد منه ماكن العامة و منع الضوضاءاأل

فالم و االكب عبرض كبل مبا يخبد  الحيباء العبام علبى منبع أحيانباً  البدولص تحبر  قبد ذإخبالق العامبة : األ  -4
فبي التلفباز  لفاظ النابيةاأل عرض باحية واإلداب كالمعروضات اآلالمطبوعات الماسة بالحياء و المخلة ب

 . ذاعاتأو اإل

 و مما سبق ذكره نستخلص المالحظتين اآلتيتين :       

مفهوم األمن الوطني يعد مفهومًا فضفاضًا يصعب ضبء  أواًل : كما ذهبت المفوضية االوربية لحقوق االنسان إن  
نشببباط يمارسبببه األجنببببي علبببى إنبببه تهديبببدًا  حبببدوده ، و هبببذا يسببباعد البببدول الطببباردة علبببى أن  تكي بببف أي حركبببة أو

 ألمنها.

ثانيًا: يخضع تقدير الدول لمفهوم األمن الوطني و حاالت المساس به من قبل األجانب التي تبرر الطرد  تحديدًا 
 الى قيود  دولية و داخلية يفرضها القانون الدولي لحقوق االنسان و القانون الداخلي ، فما هذه القيود؟ 

 لى ذلك يخضع ذلك التقدير الى قيود  دولية و داخلية ، و سنوضحها على النحو اآلتي:و جوابًا ع

 القيود الدولية : و هي كل من: -1

                                                           

 و ما بعدها. 148، ص نفسه( الدكتور نجيب خلف أحمد الجبوري ، المصدر 1)
(2) Anne-Lise Ducroquetz, op.cit , p 59.                                  

 ( سبق عرض مفهوم األمن العام بشيء من التفصيل في هذه الدراسة.3)
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عبببالم العبببالمي ، ألن اإلالبببرأي العبببام العبببالمي كتقبببارير المنظمبببات الدوليبببة خاصبببة منظمبببة الهجبببرة الدوليبببة و  - أ
الببدول لحقببوق إحتببرام  سببهم برقابببة مقبولببة علببىالمنظمببات الدوليببة خاصببة المنظمببات الدوليببة غيببر الحكوميببة ت

علبى السياسبات  أل كما يقول الدكتور سبهيل حسبين الفبتالوي  أدوات ضغءأل نسان و تشكل تقاريرها السنوية اال
 نسان و منظمة العفو الدولية.االمنظمة مراقبة حقوق  تو من هذه المنظما (1)الحكومية ألغلب الدولة

كببان هببذا التطبيببق غيببر معقببول مببن إذا  ر السببلطات المحليببة للقببانون المحلببيرقابببة القضبباء الببدولي علببى تفسببي- ب
 الدولة تنظر لألجنبي على إنه خطر على نظامها العام.جهة و رقابتها على وجود الوقائع التي تجعل 

نسبان فبي حكمبين االوربيبة لحقبوق االالمحكمبة  أقامبتالبدولي : فعلبى سببيل المثبال ي و االقليمبرقابة القضاء   - ت
المبببيم فببي  األجنبببيسببببًا لطببرد  صببلح لوحببده هديببد البسببيء للنظببام العببام ال يالترأيببًا مفبباده إن  1981ا عببام لهبب

و  (درجببة كبيببرة مببن الجسببامةعلببى ) التهديببد  يكببون هببذا أن مببن ال بببد مببا، و إنإقلببيم الدولببة بطريقببة قانونيببة 
و أوضبحت  ،للنظبام العبام خطيبر د  هديبتمصبدر الدولبة  إقلبيمعلبى  األجنبيتواجد أن  يعد   اشترطت بعد ذلك

 تهديبدا ) األجنببي علبى إقلبيم الدولبة يشبكلمتى كان تواجد  تهديد يتحققإن هذا ال اآلنفين المحكمة في حكميها
 .(2) تمع(إلحدا المصالح الحيوية في المجحبيبيًا و مؤثرًا 

الببوطني و النظببام العببام  األمببن  مفهببومو يتضببح الببدور الرقببابي للهيئببات الدوليببة علببى فهببم و تفسببير الببدول ل       
مببن خببالل مببا ذهبببت اليببه محكمببة العببدل الدوليببة فببي قضببية طببرد المببواطن الغينببي السببيد ديببالو التببي نظرتهببا عببام 

حببالل تفسببيرها محببل إمبببدئيًا سببلطة كببل دولببة أولببى بتفسببير قانونهببا الببداخلي ، و لببيس للمحكمببة )  إن   مببن 2010
عبن المحباكم العليبا لبذلك البلبد ،و لكبن عنبدما  يما عندما يكون ذلك التفسير صبادراً تفسير السلطات الوطنية ،ال س

ن إبغبرض تحقيبق ميبزة فبي قضبية قائمبة فبغير صحيح بصورة بينبة لقانونهبا البداخلي و السبيما  تقدم الدولة تفسيراً 
اطيببببة لببببم تببببتمكن طيلببببة جمهوريببببة الكونغببببو الديمقر   إن   .... و(3)مببببًا مببببن تفسببببيرءراه مالتعتمببببد مببببا تبببب نأ للمحكمببببة

دعباءات أل الفسبادأل و تهبم إنعًا لطبرد السبيد ديلبو و قبد قبدمت سباب التي تعتبر أساسًا مقاألدالء باإلجراءات من اإل

                                                           

حقوق االنسبان ، دار الثقافبة للنشبر و التوزيبع ،  -الدكتور سهيل حسين الفتالوي ، موسوعة القانون الدولي ، الجزء الثالث (1)
 .334، ص  2008عمان ، 

  .97، ص  نفسهي ، مركز األجنبي : مركز الشخص الطبيعي ، المصدر الدكتور محمد الروب (2)
ملخصبببات أحكبببام و فتببباوا محكمبببة العبببدل الدوليبببة ، القضبببية المتعلقبببة بطبببرد أحمبببد صببباديو ديبببالو ) جمهوريبببة غينيبببا ضبببد  (3)

، ص  98 – 63، الفقبببرات  2010تشبببرين الثببباني/ نبببوفمبر  30جمهوريبببة الكونغبببو الديمقراطيبببة ( ، الحكبببم الصبببادر فبببي 
166. 
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اءات البى إقامبة دعباوي قضبائية دعباالهبذه  دعاءات و لم تؤد  االاخرا و لكن لم يقدم أي دليل للمحكمة يؤيد هذه 
  . (1)دانات(إأو 

 و تتمثل لدينا في جانبين هما : القيود المحلية -2
يخالف  ال  أ داري فيجبإية ، فإذا كان الطرد يتخذ بقرار مبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونإحترام  - أ

على منه رتبًة مثل التشريعات المحلية و الدستور فال يجوز تجاهل حقوق األالقواعد القانونية 
 شريع الطرد.نسان الواردة بالدستور و ال يجوز مخالفة تاإل

داري تغطي كافة أركان قرار الطرد الصادر االرقابة القضاء  إن   داري : يبدو لنااإلرقابة القضاء - ب
دارية، و هي كل من ) ركن اإلركان الخمسة التي تتسم بها جميع القرارات األو هي  األجنبيبحق 

وع لتعلق بحثنا في ختصاص و الشكل و المحل و السبب و الغاية(_ و لم نتوسع بهذا الموضاإل
نمعن ن أ علينا األجانبالقانون الدولي _ ، و لكي نفهم حبيقة الرقابة القضائية على قرارات طرد 

 جانب كما ذهب الفقه الدوليألاسلطة طرد  إن   ى هيلو االالنظر في حبيقتين تخصان قرار الطرد ، 
 إن ا يهدد أمنها ، و الثانية و م إذا وجدت في األجنبي ليهاإتلجأ  أن تعد سلطة تقديرية للدولة

 إن   يمكن القولمام هاتين الحبيقتين أات الطرد تصدر بناًء على قوانين إقامة األجانب ، و قرار 
 فة الذكر لتحقق من مدا قانونية قرار الطرد،  وآن ركاناألالرقابة  القضائية تنبسء على كافة 

داري هما الدكتور غازي فيصل االي القضاء ناه من مؤلفين فيستقاهذا الموضوع بما ى سنشير الى
و  الدكتور عدنان عاجل عبيد  تناولوا الرقابة القضائية على السلطة التقديرية بشكل  عام ، مهدي و

ا التقديرية بما ينطوية تمس به ضمن سلطته إن  عنصر الشكل ليس لألدارة إن  على الرغم من
، و لكن في الظروف االستثنائية يجوز  عهاتباإجراءات و شكليات يوجب القانون إعليه من 

و الى مثل ذلك ذهب   (2) للسلطات االدارية أن ال تراعي قيد االختصاص و الشكل و المحل
من الوطني تحتم األه حينما تظهر للدولة ضرورات تتعلق بإن الى االنسانالقانون الدولي لحقوق 

العودة الى الرقابة بمشروعية القانونية ، و نها تبقى محتفظة الإالطرد فعليها عدم تسبيب قرارات 
ن تجعل أ ه ليس للدولة الطاردةإن نالحظ األجانبعلى السلطة االتقديرية لطرد اإلدارية  القضائية

ح بتفويض قرارات تسمن أ صداره،و لكن لهاإالطرد صادرًا من الجهة غير المختصة قانونًا بر قرا

                                                           

 .177، ص  نفسهالمصدر  (1)

 .70، ص نفسهالدكتور غازي فيصل مهدي و الدكتور عدنان عاجل عبيد ، المصدر  (2)
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خل في ضمن السلطة القديرية لالدارة ،أما عنصر الشكل رية معينة ألن ذلك يدداإالطرد الى جهة 
دارة اإلفًا ، و فيما يتعلق بعنصر السبب المتمثل بالحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع اه آنقشنفقد نا
داري اإلنسان ال يختلف عن القانون االه في القانون الدولي لحقوق إن الحظنخاذ القرار ، فتإالى 

الدولية اإلتفاقيات  و الموجود في األجنبيني الذي يمنح الدولة الحق في طرد فهو النص القانو 
فيما  األجانبنسان أو في التشريعات المتعلقة باالنسان فيما يخص القانون الدولي لحقوق االلحقوق 

 دارة سلطة تقديرية في هذااالداري، و نالحظ هذا هو ) السبب القانوني و ال تمنح االيرتبء بالقانون 
لغاء من لدن القضاء تعرضت لإل ال  إتوافق قرارت الطرد طبقًا للنص القانوني و أن  السبب بل عليها

نسان يتشخص االداري و القانون الدولي لحقوق اإلما السبب الواقعي فهو  في القانون أ ( داري اإل
شكل خطرًا على ما ي هافي اإلقليم إن   سندة لألجنبي و التي ترا دولةبالوقائع الم   في قرارات الطرد

تجعل من بعض أن  دارة فلهاتتوافر فسحة التقدير لإلأمن الدولة الوطني، و في السبب الواقعي 
لوقائع غير ذلك ،أما رقابة القضاء على عنصر المحل االوقائع تشكل خطرًا على أمنها و من بعض 

ن أ بين ما يفرق  داري اإلالفقه  نإاإلقليم ف عن دولة األجنبيخراج إرد المتمثل بطالذي هو أثر قرار ال
ثر كأن يكون نص االداري هذا اإليكون أثر قرار الطرد قد حدده القانون بعينه فهنا يراقب القضاء 

بناًء على النص فهنا  األجنبيقررت طرد اإلدارية  القانون يخص حالة غير الطرد و لكن السلطات
ن يمنحها قانون أً د القانون أثرًا محددًا كلم يحدإذا  داري هذا القرار، و لكناإليرفض القضاء 

اختارت إذا  ال ضير اسلطة اختيار الطرد من بين عدة عقوبات كالحبس و الغرامة فهن األجانب
ساس، و بشأن رقابة القضاء األداري قررارها على هذا االدارة الطرد أو غيره و ال يلغي القضاء اإل
دارة الى تحبيقه فهنا يراقب القضاء اإلالذي تسعى داري علىى عنصر الغاية المتمثل بالهدف اال
داري مدا كون قرار الطرد قد جاء لذلك الهدف ) حفظ أمن الدولة ( في القانون الدولي لحقوق اإل
ألسباب مزاجية أو شخصية بل  األجنبيتطرد  ن أ  دارةفليس لإل نسان و التشريعات الوطنية،اال

 .(1)نحو هدف حماية أمنها بما يحقق الصالح العام  األجانبتسوق قراراتها لطرد ن أ عليها
الحد  الذي بات  داري على السلطة التقديرية بشكل  عام الىاالهذا و قد تطورت رقابة القضاء       

ه لم يعد  يراقب مدا إن ،أي األجانبمة أل على السلطة التقديرية المتعلقة بطرد ءيفرض أل رقابة مال
يتدخل للرقابة على ظروف و تفاصيل الوقائع و ا صار نمإو ون فحسب دارة للقاناإلة تصرف مطابق

وجد به خطًأ إذا  مة المحل لسببه فيلغي القرارءفرنسا يراقب مجلس الدولة مدا مال وقت القرار ففي
                                                           

 .53 – 50، ص  نفسهالمصدر  (1)
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دارة في تحقيق الصالح العام، و يلغي اإلجسيمًا أو ظاهرًا في التقدير، و يراقب أيضًا مدا رغبة 
تمارس سلطتها التقديرية بطريقة ن أ دارةاالاء،و يفرض على ز الجي غالى فيها بالعقاب و القرارات التي 
ضرورة وقت اتخاذ  نها في حالةإ، و عندما تدعي سلطات الدولة  (1) ت المشابهةاالواحدة في الح
ءمة مدا مالن القضاء االداري فيها يراقب مدا وجود الحالة الواقعية االستثنائية و إقرارات الطرد ف

 (2)الغرض منه كان تحقيق المصلحة العامة أم غير ذلك ن  إقرار الطرد لها و هل 

الذي كان يقضي  -داري الفرنسي الحديث ممثاًل بمجلس الدولة عن مسلكه السابق االو قد عدل القضاء       
قب الوجود المادي أصبح يرا إن   الى –يشكل خطرًا على أمن الدولة  األجنبيكان وجود إذا  بعدم تقدير ما

داري في االدارة و مدا قيام غلء بين في تقدير التكي ف ، و مما حكم به القضاء االلألسباب المعتمدة من قبل 
سباب القانونية و الواقعية االيتضمن  ن أ الطرد بوصفه قرارًا ضبطيًا مقيدًا لحرية عامة يجب إن  هذا المجال )

ملزمة بذكرها بشكل  مفصل( ،كما ذهب في قضية أل رزوق أل اإلدارية  سلطةتكون ال ن أ المبررة التخاذه من غير
حالة على اال)مجرد ذكر النص القانوني حرفيًا في القرار يعد تعلياًل ناقصًا و لكن التعليل المتضمن  إن   الى

  (3)متهم فيه بالقتل العمد يعد تعلياًل كافيًا( األجنبيمحضر تحقيق يخص 

التهديد للنظام العام أو أمن الدولة التي قد يستند اليها قرار الطرد فقد  و بخصوص تقدير خطورة
) تقدير هذه الخطورة يكون بالنظر الى شبه  إن   ذهب مجلس الدولة في قضية أل هالدجة أل الى
داري االحوال يمارس القاضي االو في جميع  (4)اليقين في احتمال وجود مساس بالنظام العام (

قرار الطرد بغلء بين في تقدير التهديد الذي يمس  تسامعلى معاينة مدا إ ضيقة تقتصر رقابة
دانات الجنائية ذات الخطورة الخاصة تعد مبررًا اإل إن   و ذهب القضاء الفرنسي الى (5) النظام العام

                                                           

 .53، ص  نفسهالمصدر  (1)
  .72، ص نفسهالدكتور غازي فيصل مهدي و الدكتور عدنان عاجل عبيد ، المصدر  (2)
مقاربة من خالل  –ضائية على قرارات االبعاد الصادرة في حق األجانب الدكتور عبد العزيز يعكوبي ، الرقابة الق (3)

 ، مقال منشور على االنترنت متا  على الرابء اآلتي : 03.02االجتهاد المغربي و المقارن مع قراءة في القانون رقم 
.html2017/09/0302t.com/https://www.bibliotdroi   1، ص  2019كانون الثاني 8أط لع عليه بتاري . 

 .1المصدر نفسه ، ص  (4)
 .1، ص  نفسهالمصدر  (5)

 
 

https://www.bibliotdroit.com/2017/09/0302.html
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 ل ودانات الجنائية البسيطة ال تعد مبررًا للطرد على نحو الدخو االكافيًا للطرد كالقتل مثاًل ، و لكن 
ستعمال وثائق مزورة للدخول الى فرنسا ، و الغرامة من أجل جنحتين إغير الشرعيين و  اإلقامة 

بسيطتين لكن في حالة العود) أرتكام الجريمة الكثرمن مرة واحدة من نفس الجاني( يعتبر التهديد 
(1) متوفرًا للنظام العام

. 

 

 : السياسية ربراتاملالفرع الثاني : 

بسببها  األجنبيسباب التي تطرد الدولة االلمبررات السياسية المقصودة في هذا الفرع نعني بها كافة ا إن          
هذه المبررات  ال   إن   أي ،على أمن الدولة الوطني األجنبيو التي ال تخص المبرر القانوني المتمثل بخطورة 

قتصادية و االتعلق بسياسات الدولة ما تخص ما يإن  على أمن الدولة الوطني و األجنبيترجع الى خطورة 
من وراءه ، فالحديث عن كونها سياسية يقصد  األجانبجتماعية و غيرها ، فهي مبررات غير قانونية لطرد اال

صلي للسياسة هو كل االالمعنى  ن  إيقول الدكتور منذر الشاوي : ) عن هذا المعنىو ، المعنى االصلي للسياسية
 (.2)و ثقافية و اجتماعية و غيرها ... ( ةشؤون اقتصاديما يتعلق بحياة الدولة من 

لم يكن في سلوكياته و تصرفاته ما يمس بأمن الدولة الوطني األجنبي إذا  إن   نقولن أ و هكذا يمكن لنا
منية المرسومة تعتبره خطرًا على االفأنه ال يجوز طرده ألي سبب اخر ، حتى لو كانت الدولة وفقًا لسياساتها 

يشكل في نشاطاته و ممارساته  األجنبيألن العبرة ليس بما تصفه الدولة و تبتغيه بل في حبيقة كون  أمنها ،
يكون الخطر شديدًا  ن أ خطرًا على أمن الدولة ، لذلك يتطلب القانون الدولي من خالل اجتهاد المحاكم الدولية

لقول ، و لكن على الرغم من هذا التقييد ثبات هذا الضرر كما سلف اإ يتم ن أ و مؤثرًا على مصالح المجتمع و
ألسباب تمليها عليها مصالحها السياسية  األجنبيتطرد  ن أ للدولة الطاردة من الناحية العملية الواقعية  إن   نجد

على أمن الدولة مستغلًة في ذلك المفهوم الواسع و المرن لألمن الوطني كما عبرت عن  األجنبيو ليس خطورة 
 مر.األا ذنسان و قد سبق توضيح هاالوربية لحقوق االذلك المفوضية 

الطرد لغير المبرر القانوني المتمثل في حفظ أمن الدولة يجعل ممارسة الدولة للطرد مفتقرة  إن   و على الرغم من
و الظروف الدستورية و  األجانبتساع حجم العالقة الطردية بين طرد إننا نالحظ إالى الشرعية الدولية ف

                                                           

 .1، ص  نفسهالمصدر  (1)
 .126الدكتور منذر الشاوي ، المصدر نفسه ، ص  (2)



 ن الدويل العام يف النظام الوطني لطرد االجانبتأثري القانو............................................................ الفصل الثاني 
 

105

ثرها آتترك  ن أ ، ألن هذه الظروف ال بد و األجانبدية و غيرها من الظروف التي ال تصب في صالح قتصااال
ها ، فعلى سبيل المثال قد ال يشكل وجود إقليممن  األجانبسلطات الدولة الطاردة نحو طرد إتجاه  على مستوا 

ها بسبب أي نشاط إقليمتقوم بطرده من  هذه الدولة  ال إن  إخطرًا على أمنها الوطني اإلقليم  في دولة األجنبي
ها مستغلًة بذلك السلطة التقديرية الواسعة التي تحدد من خاللها ما يدخل ضمن مفهوم إقليمفي  األجنبييقوم به 

بسبب ظروفها التي تحيء بها كأن يكون  اال) الخطورة على أمن الدولة ( كما سبق القول ،  و هي ال تفعل ذلك 
لأليدي العاملة الوطنية أو لغير ذلك من  األجانبأو بسبب منافسة اإلقليم  دولة معادية لدولةمواليًا ل األجنبي

 سباب التي سنفصلها.اال

عتبارات أو الظروف السياسية ال تقتصر على الجانب السياسي البحت كما ذكرنا بل تشمل جوانب اإلو هذه 
 تي :اآلأخرا سياسية بحتة و اقتصادية و اجتماعية و هي ك

 عتبارات هي :االو هذه 

 عتبارات السياسية : اال:  أوالً 

 : األجانبالظروف السياسية التي في صالح  -1

و يأخبذ هبذا العامبل عبدة أوجبه  األجنببيو دولبة جنسبية  اإلقامبة  وجود عالقات سياسبية ممتبازة ببين دولبة- أ
 هي:

 .و جود اتفاقيات صداقة بين البلدين -
البى دول داخلبة فبي حالبة حبرب مبع دولبة اإلقلبيم كثيبرًا مبا  وجود حالة سلم ، ألن إنتماء األجانب -

 (1)يؤدي الى طردهم. 
رتيببا  لرعايببا الدولببة إتنظببر ب يسببمح لكببل دولببة أن العالقببات الدبلوماسببية بببين البلببدين تحسببن مسببتوا - ت

  االخرا الموجودين فيها.

يجابيببًا علببى إيببؤثر  وربببياالتحبباد اإلعضبباء فببي األنتمبباء البلببدين الببى منظمببة دوليببة واحببدة كالببدول إ-  
 معاملة كل دولة لرعايا الدولة األخرا الموجودين فيها.

                                                           

 .164، ص نفسهشارل روسو، المصدر  (1)

 



 ن الدويل العام يف النظام الوطني لطرد االجانبتأثري القانو............................................................ الفصل الثاني 
 

106

يوفر أرضية خصبة لكي تجود كل دولة قتصادية و التجارية االت االوجود عالقات تاريخية في المج- ج
 .قليمهاإيا الدولة األخرا المتواجدين في على رعا

فببي كسببب الببرأي العببام الببدولي إزاء و   الدوليببةخببالق االنسببان و االحقببوق إحتببرام  فببي اإلقامببة  رغبببة دولببة- ب
يجعلهبا تنحبى منباحي تصبب فبي  قضية المهاجرين و كسب دعبم منظمبة الهجبرة الدوليبة و االمبم المتحبدة

 صالح األجانب الموجودين فيها.

يبوفر مناخبًا  األجنببيالرغبة في الحصول على تمثيل دبلوماسي أو قنصلي  أو توسيعه فبي دولبة جنسبية - ت
 .الموجودين فيها حسان الى األجانبن تقوم الدولة المضيفة باإلبًا ألمناس

رغبة البلد المضيف في حماية رعاياه المتواجدين في دولة أخرا يجعل هذا البلد يتجه نحو معاملة رعايا -  
 . ا لو أضر باألجانب الموجودين فيهتلك الدولة بما يحترم حقهم حتى يتالفى آثار المعاملة بالمثل فيم

قامة يستبقيهم لديه خاصة إذا لة جنسية األجانب قد تجعل بلد اإلالعداء السياسي ضد دو من حالة وجود  - ج
ضطهاد في دولة جنسيتهم حتى تسبتطيع دولبة االقامبة فضبح مسباوئ انوا الجئين سياسيين عانوا من اإلك

 .و تحويل والئهم اليها دولة الالجئين

سببي ضببد الببدول االخببرا ، و ذلببك بفببتح منافببذ الدولببة سببتفادة مببن تببدفقات المهبباجرين كورقببة ضببغء سيااإل-  
الحدودية أمام تدفقات المهاجرين نحو الدول االخبرا  للضبغء عليهبا و هبذا مبا صبر  ببه البرئيس التركبي 

عالن األخير عدم رغبته قببول انضبمام تركيبا ضغء على االتحاد االوربي  نتيجة إ رجب طيب اردوغان لل
 .(1)الى االتحاد االوربي

 :األجانبالسياسية التي تضر  الظروف -2

البى  األجنببيتمباء إن فبي مسباعدة دولهبم ضبدها ألن األجانببمن قيبام  اإلقامة حالة الحرب حيث تخشى دولة- أ
 .(2)عل دولة اإلقليم تقوم بطرده منهادولة معادية كثيرًا ما يج

الدولبة فبي حمايبة أمنهبا  رهابية ، حيث تؤثر رغببةاالو جود تهديدات أمنية للدولة المضيفة خاصة التهديدات - ب
علبى حقبوق و حريبات  مبن حيبث مقبدار القيبود التبي تفرضبها األجانببالقومي على تشريعات الدول الخاصة ب

الكثيببر مببن دول العببالم زادت   ) إن   Anne-Lise Ducroquetz ق ذلببك كمببا الحظببت، و مصببدا األجانببب
                                                           

متببا  علببى  2016تشببرين الثبباني  26هببار ، خبببر منشببور بتبباري  فببي تفاصببيل ذلببك الموقببع االلكترونببي  لجريببدة الن ينظببر (1)
 .  2019كانون األول  8أط لع عليه بتاري    /502351https://newspaper.annahar.com/article الرابء اآلتي :

 .342، ص  نفسهالدكتور عامر الكسواني ، المصدر  (2)
  

 

https://newspaper.annahar.com/article/502351
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 علببببى الواليببببات المتحببببدة 2001 سبببببتمبر 11هجمببببات  مببببن القيببببود االمفروضببببة علببببى حقببببوق األجانببببب عقببببب
 .(1) االمريكية(

وهببو مبببا حصبببل ببببين دول المعسبببكرين  اإلقامبببة  البببى دول لبببيس لهبببا عالقببات جيبببدة مبببع دولبببة األجانببببنتمبباء إ- ت
بان الحرب العالمية الثانية حيث تنظر كل دولة بطابع الريبة الى أاالمريكي شتراكي السوفيتي و الرأسمالي اال

 خرا.االدين عندها ممن يدينون بالعقيدة السياسية الموجو  األجانبالرعايا 

، و هذا ما يحصل مع الالجئين السياسيين ؛ االجتماعية في دول جنسية األجانبوضاع السياسية و األتحسن -  
زالت األسباب المبررة لمنحبه  نأاالستمرار في ضيافة الالج  بعد  ألن الدولة المضيفة ال يروق لها عند ذلك

الوضبببع  أو  يتحسبببن هبببي موجبببة التطهيبببر العرقبببي فبببي الدولبببة التبببي فبببر منهبببا األجنببببيصبببفة الجببب  كبببأن تنت
 .الديمقراطي في تلك الدولة

ظارهبا علبى مواطنيهبا ، و يبرتبء بهبذا العامبل عبدة أن يجعلها تركبز اإلقامة  وضاع الداخلية في بلداألتدهور  - ج
 ت هي :االح

 ية األجانبتعرض دولة اإلقامة  لضغء جماهيري تجاه سياسة دول جنس -
 شطة ضد المؤسسات الدستورية في بلد اإلقامة .أنمساهمة األجانب في  -

الببدولي تطالبهببا األمببن  لضببغوط سياسببية مببن دولببة الجنسببية ودول اخببرا أو مببن مجلببس اإلقامببة  تعببرض دولببة-  
  إن  ، و قببد سبببق و إن  ذكرنببا ن  تلجببأ للطببرد دون التسببليمأيمكببن  الموجببودين عنببدها ، فهنببا األجانببببتسببليم 

) رفض الدولة المضبيفة لالجانبب تسبليم المطلبوبين المتواجبدين فيهبا ن  إمعهد القانون الدولي ذهب الى القول 
 .(2)ال يمنعها من طردهم( 

 ؤهاعببداأ حببزاب األعلببى مؤسسببات الدولببة المضببيفة حيببث يعببرف عببن تلببك  قوميببة المتطرفببةسببيطرة االحببزاب ال - خ
 لقوميات مجتمع الدولة المضيفة. عصبم و التعدادهأ ة الى تقليل للمهاجرين و الدعو 

 

 تي:اآلحسب  األجانبساس قوة الدول ، و يؤثر على أقتصاد اإل: يعد  قتصاديةاالعتبارات الاثانيا : 

 :األجانبقتصادية التي في صالح اإلعتبارات اإل  -1

                                                           

(1) Anne- Lise Ducroquetz, op.cit, page 410.             
2) Ipid, page 47.) 
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ال فببي إب عتبببار ال يصببب فببي صببالح األجانببهببذا اإليببدي العاملببة المحليببة ، ولكببن و جببود نقببص فببي األ- أ
  (1)هما: حالتين

 .ن بطالة األجانب تزيد الوضع سوءً عمال التي تحتاجها الدولة ألن يؤدي األجانب األأ -
 ترجع اسباب نقص العاملين الى سياسة اقتصادية ثابتة. ال  أ -
لبدول ببين المهباجر المحتبرف و الماهرة التي تحتاجهبا الدولبة لبدا األجانبب و لبذلك تمييبز ا عمالةتوفر ال - ب

 ستبقاء األول دون األخير.إحيث تفضل  رهغي

عنبدها للحصبول علبى تمويبل مبالي مبن مبانحين دوليبين أو مبن  األجانببرغبة الدول فبي توظيبف تواجبد  - ت
 مم المتحدة.اال

نتاجيبة و لكبن الببد هنبا مبن التفريبق فبي االستثمارات في مختلف القطاعبات الماليبة و إ ىحاجة الدولة ال -  
 :المعاملة بين حالتين هما

قتصباد الببوطني الببى إنكمبا  ) زيببادة السبلع و الخببدمات المعروضببة علبى مقببدار النقببود اإلعنبدما يتعببرض  -
تاجيببة و تحباول وقبف االسببتثمارات ممبا يجعلهببا إن المتداولبة(  فهنبا ال تكببون الدولبة بحاجبة الببى اسبتثمارات

 المستثمر األجنبي وفس  عقد االستثمار. طردتتحين الفرص ل
تصاد الوطني البى تضبخم) زيبادة فبي مقبدار النقبود علبى السبلع و الخبدمات المتداولبة( قاإلعندما يتعرض  -

سباس تشبجيع المسبتثمرين ممبا يقلبل األفهنا تكون الدولة بحاجبة لالسبتثمارات االنتاجيبة فتحباول علبى هبذا 
 عن الدولة.  طردهمفرص 

دات الورقيبة يبؤدي البى زيبادة ضعف الجانب التقني في دوائر الدولة والقطاع الخاص العمل بنظام المستن- ج
 . األجانبعتماد على لعاملين االيدي العاملة و تفشي البطالة المقنعة مما يقل كثيرا من فرص األ

و هبببذا يتطلبببب  األجانبببب طبببردالعبببام يجعبببل مبببن مصبببلحة الدولبببة نفببباق اإلتبببباع سياسبببات تقشببب ية لترشبببيد إ-  
 شرطين هما:

 . للدولة مالياً  يراداً إ ن ال يوفر األجانبأ -

 .اإلقامة  على اعانات حكومة دولة األجانباعتماد  -        

 األجانببها يؤدي الى تأسيس حزمة تشبريعات لصبالح إقليمة على األجنبيستثمارات اإلرغبة الدولة في جذب  -خ
 .(2)خراجهم منهاإقامتهم و إمن حيث  األجانبتتساهل معه الدول مع  و بشكل  

                                                           

 .343، ص  نفسه( المصدر 1)
 .343( المصدر نفسه ، ص 2)
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 :األجانبد قتصادية التي ضاالعتبارات اال -2

نغبو الديمقراطيبة مبواطن غينبي علبى للحكومة بديون ماليبة فقبد طبردت جمهوريبة الكو  األجانبمطالبة - أ
 طبرًا علبى النظبام العبام فبي الكونغبوخعتبرته إمليون دوالر ف 36قدرها  اها بديون ماليةي  إمطالبته  بعد

(1). 

 يدي العاملة .األوجود فائض في  - ب

ببدال مببن الكببادر عتمباد التقنيببة إ اع العببام و الخباص بشببكل يبؤدي الببى إلدارة القطب تبباع نظببم حكومبة الكترونيببةإ-ت
 .عداد من الموظفين و يزيد في البطالةأ البشري مما يسر  

 وجود بطالة.- خ

 وجود عجز في ميزانية الدولة.- د

 فسهم .أن الةعإ  األجانبستطاعة إعدم - ذ

خبر آو  اً سياسبي اً لبه بعبد  إن   البوطني ظهبراألمبن  هبوممنية : مبن خبالل التعريبف السبابق لمفاألعتبارات اإلثالثا : 
 قتصبببادية عرضبببت فبببي البحبببث فيبقبببى هنبببا موضبببوع االعتببببارات السياسبببية و االو ألن  ، بعببباد اخبببرا او  اً اقتصبببادي
 تي :اآلالثقافي و الجنائي و المجتمعي  وهي كاألمن 

دة في المجتمع لبذلك تقبرر البدول طبرد خالقية السائاالالثقافي : و ترتبء بمنظومة البيم األمن  عتباراتإ  -1
سباس الثقبافي السبائد فبي األمروجي الفكر الضبال و المنحبرف و المنتمبين البى الثقافبة التبي تتقباطع مبع 

 البلد.

 .نسجام داخل المجتمع  الوطنيإالمجتمعي : و يرتبء بالعيف باألمن  عتباراتإ  -2

 األجانبببيببتم تسببليم  ن أ ي بببين الببدولمنبباألالجنببائي : حيببث يقضببي و اجببب التعبباون األمببن  عتببباراتإ  -3
 األجنبببيتفاقيببات دوليببة تببنظم تسببليم المطلببوبين فأنببه قببد يطببرد إلمطلببوبين لببدول اخببرا، و عنببد غيبباب ا

بقببرار طببرد فببي دولببة اخببرا يببؤدي الببى طببرده مببن  األجنبببيسبببق شببمول  إن   للتحايببل علببى التسببليم. كمببا

                                                           

فببي تفاصببيل القضبية : ملخصببات أحكببام محكمبة العببدل لدوليببة  ، القضبية المتعلقببة باحمببد صباديو ديببالو ،)جمهوريببة  ينظبر (1)
 .2010تشرين األول/ نوفمبر   30نغو الديمقراطية( ، الحكم الصادر في غينيا ضد جمهورية الكو 
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 كان لألجنبي صلة مع دولبة تعتبرهبا دولبةإذا  ل. والدولة التي يبيم فيها و هذا ما اخذت به بعض الدو 
 .(1)نها تقوم بطرده إضدها ف مكائداإلقامة  تقوم بالمؤامرات و ال

جتماعية :  و تتعلق بمسألة السكان في الدولة المضيفة فعندما يكون حجم السكان كبيرًا في اإلعتبارات إ  -3
و  األجانبلوطني فتقع المنافسة بينهم و بين قتصاد ااالالدولة المضيفة يزداد ضغء السكان على موارد 

في الغالب   األجانبفيما بينهم لالستفادة من موارد اقتصاد الدولة ، لذلك تفضل الدول مواطنيها على 
 مما يفسح لها المجال بطردهم منها كلما تيسر لها ذلك. األجانبستببال إفال يروق لها 

يدي العاملة األد سكان الدولة قلياًل فإنها تحتاج الى و على العكس مما ذكر سابقًا عندما يكون عد
و أحرص على  األجانبستثمارها الوطني فتكون أكثر قبواًل لدخول إة لكي توسع من قاعدة األجنبي

 ستبقاءهم لديها.إ
 
 

 املبحث الثالث

 األجانبالقيود الدولية الواردة على سلطة الدولة يف جمال طرد 

، تحببت تببأثير مبببررات  األجانبببختصاصببها السببيادي فببي مجببال طببرد إالدولببة تباشببر   إن   عرفنببا فيمببا سبببق      
عتبببارات سياسببية أيضببًا ال تببؤثر إ لدولببة فببي حفببظ امنهببا و تحبت تببأثير قانونيبة تسببتوجب الطببرد تنحصببر فببي رغببة ا

يئبات الدولبة مبا يشبمل تأثيرهبا مختلبف هإن فقبء و األجانببفباذ عمليبات طبرد إن التبي تتبولىاإلدارية  على السلطات
، و فببي هببذا المبحببث نتطببرق الببى القيببود  إقامببة األجانببب كالهيئببة التشببريعية التببي تتببولى تشببريع قببوانين الهجببرة و

القبانون البدولي  إن   ، حيبث نجبد األجانببالدولية ) التي يضعها القانون الدولي( على سلطة الدولة الخاصة بطرد 
أو علببى قضبباء الدولببة فببي الببدول  األجنبببيلببة عنببدما تقببوم بطببرد دارة فببي الدو اإليفببرض محببددات علببى الحكومببة و 

األدنبى  تهاك قاعدة الحبدإن و عدم األجنبيالتي تصدر فيها قرارات الطرد من قبل القضاء ، تتعلق باحترام حقوق 
 .األجانبلحقوق 

فببي ى القببول إنببه )رنببا سببالم أمانببة البب و فببي ذلببك ذهبببت  و كببذلك السببلطة التشببريعية تخضببع للقيببود الدوليببة        
نببه إهببا فإقليمالمبيمببين علببى  األجانبببالوقببت الببذي يعتببرف فيببه للببدول بببالحق فببي وضببع القواعببد المنظمببة لمركببز 

                                                           

 .144، ص  2010،  نفسهالدكتور حسام الدين فتحي ناصيف ، المصدر   (2)
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خببالل ببأي قاعببدة مببن قواعببد القببانون الببدولي العببام المرتبطببة بحقببوق اإلتخضبع ذلببك الحببق الببى قيببود كوجببوب عببدم 
 .(1)(األجانبلتزام به في معاملة االالذي يجب األدنى  نسان أو تلك المبينة  للحداإل

لحقبببوق األدنبببى  تهببباك قاعبببدة الحببدإن و يتمثببل القيبببد الببوارد علبببى سبببلطة الدولببة التنفيذيبببة و القضبببائية بعببدم        
فهببو مالئمببة التشببريعات الوطنيببة الخاصببة بببالطرد مببع القببانون  لقيببد الببوارد علببى السببلطة التشببريعي، أمببا ا األجانببب

  نسان.االالدولي لحقوق 

بهذين القيبدين تثبار مسبؤوليتها الدوليبة ، و فبي ذلبك ذهبب معهبد القبانون اإلقليم  لتزام دولةو في حالة عدم إ      
مبن جبراء أي  األجانببضبرار التبي تلحقهبا باأل) سبلطة الدولبة مسبؤولة عبن  ن  إ البى 1927الدولي في دورة لوزان 

و تأكبد  (2)تنفيذيبة أو قضبائية (هبذه السبلطة  تشبريعية أو همبال مخبالف اللتزاماتهبا الدوليبة ، مهمبا تكبن إ عمل أو 
عنبدما نبص علبى  1930قبد فبي الهباي نف في مؤتمر تقنبين القبانون البدولي المنعاآلموقف معهد القانون الدولي 

خببالل مببن أجهزتهببا اإلصببدر هببذا إذا  لتزامببات الدوليببة مببن قبببل دولببة مببا يسببتوجب مسببؤوليتهااالخببالل بإكببل  ن  إ)
 .(3)ها ضررًا في شخصه أو أمواله(إقليمالموجودين في  األجانبأو التنفيذية أو القضائية و ألحق بأحد  التشريعية

لحقبوق األدنبى  يخبص قاعبدة الحبداألول  و لتوضيح القيدين السابقين تم توزيبع هبذا المبحبث البى مطلببين ،      
 تي :اآلقانون الدولي العام ، و كمة التشريعات الوطنية للطرد مع الء،و الثاني يتعلق بمال األجانب

 

 ولاالاملطلب 

  األجانبحلقوق األدنى  قاعدة احلد

 نسان من تطورات فقد تبلور الحداالبفضل الجهود الدولية الفقهية و ما شهده القانون الدولي لحقوق          
نى من الحقوق لألجانب و الذي بمقتضاه تلتزم الدولة بمراعاة حد أدنى أو مستوا أد األجانبلحقوق األدنى 

نسان و االتعتبر الدولة منتهكة للقانون الدولي لحقوق  ال  إالموجودين فيها و ال يجوز النزول عن هذا الحد و 
تطورًا هامًا في مجال  األجانبلحقوق األدنى  قرار قاعدة الحدإ مسؤوليتها الدولية ، و لقد كان تثار كنتيجة لذلك

                                                           

 .179، ص  نفسهرنا سالم أمانة ، المصدر  (1)
 .111، ص  نفسهروسو ، المصدر  شارل (2)
 .111، ص  نفسه( المصدر 3)
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 ر من الدولة المضيفة ، و ليس لهمقبل هذا الوقت كانوا عرضة   للضر  األجانبذلك ألن  األجانبحماية حقوق 
 عتراض عليها ألن كل ما لديهم تجاهها هو مجرد منح أو هبات .اإل

 ؟ و ما هو مضمون هذه الحقوق بموجب هذه القاعدة ؟ األجانبلحقوق األدنى  فماذا تعني قاعدة الحد        

األدنبى  لعرض تعريف قاعدة الحبداألول  سؤال فقد تم توزيع هذا المطلب الى فرعينو لإلجابة عن هذا ال        
و   و الثباني لعبرض الحمايبة الدوليبة التبي تجظبى بهبا هبذه القاعبدة ه القاعبدةو بيبان مضبمون هبذ األجانبلحقوق 

 تي :اآلك

 : األجانبحلقوق األدنى  : تعريف قاعدة احلداألول  الفرع
نظريبة السبيادة الحديثبة أو النسببية التبي تجعبل مبن كنتيجة لبروز  األجانبلحقوق األدنى  ظهرت قاعدة الحد     

مبن  األجانببسلطة الدولة مقيبدة بقواعبد القبانون البدولي العبام العرفيبة و التعاقديبة ، و التبي بموجبهبا تطبور مركبز 
ئص كخاصبية الحمايببة كبونهم ال يتمتعبون ببالحقوق الببى اعتببارهم أصبحاب حبق بكببل مبا يتضبمنه الحبق مببن خصبا

 الدولية للحقوق .

لحقببوق  المقيبدة للدولببة أصببحت سبلطة الدولبة مقيبدة بالقبانون البدولي الحديثبة نظريبة السبيادة تبلبورت نأومنبذ      
القبانون البدولي  عليهبا تلتبزم بمبا يفرضبهن أ ببات علبى الدولبة ،طبرد األجانبب و التعامبل معهبم ففي مجال االنسان

 1874من خالل ما ذهب اليبه معهبد القبانون البدولي فبي دورة جنيبف عبام  قيديظهر هذا ال لح األجانب ،  ولصا
سبتقالل تعطبي اإلمبن المبالغبة اعتببار مببادئ السبيادة و  ن  إالحبالي  للقبانون البدولي العبام فب بقوله ) في ظل الوضبع

إنكببار  حقوق المدنيبة وعتبراف لهببم ببالاالهببا و رفبض إقليم األجانببللبدول مطلبق الحببق فبي رفبض السببما  ببدخول 
 .(1)هليتهم ، و تراعي الدول ذلك ال على سبيل المجاملة الدولية بل لكونه من واجبات العدالة الدولية ( أ 

كمببا عرفهببا الفقببه الببدولي العربببي ممببثال  بالببدكتور حامببد  األجانبببلحقببوق األدنببى  قاعببدة الحببد ن  إو هكببذا فبب      
 المبيمين لألجانب القاعدة التي تقضي بأن   تعني تور صال  الدين عامر )سلطان و الدكتورة عائشة راتب و الدك

وفقببًا  عتببرف بببهت نأاألدنببى لمببا يجببب علببى كببل دولببة  عتبببر الحببديبقببدر مببن الحقببوق التمتببع  حببقعلببى إقلببيم الدولببة 
العرفيببة التببي ) القاعببدة  كمببا ذهببب الببدكتور محمببد الروبببي فتعنببي هببذه القاعببدة (2)(للمبببادئ العامببة للقببانون الببدولي

لألجانب بمجموعة  من الحقوق التي ال تستبيم حياتهم من دونها  اإلقرارطار القانوني الذي بموجبه يتم اإلتشكل 
                                                           

 .27، ص  سهنفصالح الحسون ، المصدر  (1)
 .353، ص  نفسهالدكتور حامد سلطان والدكتورة عائشة راتب والدكتور صال  الدين عامر ، المصدر   (2)
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(1)ال أ ثيرت مسؤوليتها الدوليبة (إ و األجانبتنكرها على ن أ و ال يجوز للدولة
و قبد سباهمت كبل  مبن المعاهبدات ، 

الثنائيببة بببين اإلتفاقيببات  فمببن خببالل عببدد مببن ،األجانبببلحقببوق األدنببى  دالدوليببة  و العببرف الببدولي فببي بلببورة الحبب
الببدول لتطببوير مصببالح رعايببا الببدول فيمببا بينهببا فببي القببرن السببادس عشببر الببى وقتنببا الحببالي  تشببكل عببرف دولببي 

التببي ال تسببتبيم حيبباتهم بببدونها ، و يجببب علببى الببدول احترامهببا  و عببدم النببزول  األجانبببموضببوعه حمايببة حقببوق 
 .(2)تعرضت للمسؤولية الدولية  ال  إها و عن

تكببون ن أ نزلبت علببى الحبد الببوارد فبي القاعببدة ال يمنبع الدولببة مبنإذا  ثبارة المسببؤولية الدوليبة للدولببةإو لكبن        
 حسبن البيهمتن أالحقوق التي تقررها لهم و  ، فالدول لها مطلق الحرية في توسيع نطاق األجانبأكثر جودًا تجاه 

 ق التشببريع الببداخلي ، أو مببن خببالل معاهببداتيببعببن طر  األجانبببلحقببوق األدنببى  لببة ، و يببتم رفببع الحببدفببي المعام
 . (3)خرا االالتي تربطها مع الدول  اإلقامة 

في قضية المصالح  1926في حكمها الصادر عام اإلتجاه  قد أقرت محكمة العدل الدولية الدائمة هذا و        
المبببادئ العامببة للقببانون  فرضببهان هنبباك  حببدودًا تالمحكمببة )إ البولونيببة ، حيببث ذكببرتلمانيببة فببي سببيليزيا العليببا اال

   .(4)على هذه الحدود( تعديه ال يجوز الإن و األجانبالدولي فيما يتعلق بمعاملة 

يتعلبق بكافبة   كما الحظ الدكتور محمبد قبدور بومبدين مفهوم أكثر عمومية األجانبلحقوق األدنى  و لقاعدة الحد
ساسبية( و عببر مجمبع القبانون البدولي عبن االنسبان و حرياتبه االنسان أي ) حد أدنى لحقبوق االق و حريات حقو 

أغسببطس الببى أول  26هبذا المفهببوم الواسببع  فببي مبؤتمره الحببادي و السببتين المنعقببد  فبي ببباريس فببي الفتببرة مبا بببين 
 .(5)ستثنائية(االساسية أثناء الظروف االنسان االلحقوق و حريات األدنى  ) بقواعد باريس للحد  1984سبتمبر 

                                                           

 .58، ص المصدر نفسه الدكتور محمد الروبي ، مركز األجنبي : مركز الشخص الطبيعي ،( 1)

  .58، ص  نفسه(المصدر 2)
تطبيقاتهبا فبي البدول العربيبة ، دار النهضبة العربيبة ، الطبعبة األولبى ، القباهرة (الدكتور محمبد حبافظ غبانم ، المسبؤولية الدوليبة و 3)
 .73 -72، ص 1960،
 . 72، ص  نفسه(  المصدر 4)
(الببدكتور محمببد قببدور بومببدين ، حقببوق االنسببان بببين السببلطة الوطنيببة و السببلطة الدوليببة ، دار الرايببة للنشببر و التوزيببع ، الطبعببة 5)

 .105ص  ، 2011األولى ، عمان ، 
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ها ال تقبل التقييد مهمبا إن هي األجانبلحقوق األدنى  الرئيسة للحقوق التي تضمها قاعدة الحد صفةو ال         
ييببدها ، فهببي عببالن حالببة الطببوارئ ال يجببوز تقفحتببى فببي ظببل النزاعببات المسببلحة و إ  ، و االحببوال كانببت الظببروف
 الحببد نسببان وهببي موضببوعاالساسببية أو النببواة الصببلبة لحقببوق االو تسببمى بببالحقوق بببدا  تمببس أأن  حقببوق ال يجببوز

الببدولي بشببكل عببام هببي) الحببق فببي الحيبباة و عببدم التمييببز و تجببريم طبقببًا للقببانون ، و  األجانبببلمعاملببة األدنببى 
 .(1)نسانية(االبادة الجماعية و الجرائم ضد االالتعذيب وجريمة 

اإلتفاقيبات  البى كمبا الحبظ البدكتور محمبد الروببي ) فبي تبلورهبا األجانببلحقبوق األدنبى  و تدين قاعبدة الحبد     
التببي كانببت تخببول لرعاياهببا التمتببع بحقببوق و  القببرنين السببادس عشببر و الثببامن عشببر و بببينالدوليببة التببي ا برمببت 

تجببارة و تعببرف تلببك قامببة و عببدم التعببرض و حريببة التنقببل و الاإلضببمانات معينببة علببى سبببيل التبببادل فيمببا بينهببا ك
 اإلتفاقيبة و 1506جلتبرا عبام إن السالم و التحبالف المبرمبة ببين فرنسبا و اقيةإتفاإلقامة مثل  المعاهدات باتفاقيات

الفرنسببية السويسببرية المبرمببة عببام  ةاإلتفاقيبب و  1740و عببام  1535المبرمببة بببين فرنسببا و الدولببة العثمانيببة عببام 
زدهببار اإللحفببظ  العالقببات الدوليببة  و تحقيببق   تلببك اإلتفاقيببات قببد جبباءت ) يضببيف هببذا الفبيببه إن   و (2)( 1882

قامبببة و االاتفاقبببات لبببوزان الخاصبببة ب قاعبببدة الحبببد األدنبببى لحقبببوق األجانبببب . كمبببا نصبببت علبببي(3)(تجبببارة الدوليبببةلل
 8يبا فبي و المعاهبدة المنعقبدة ببين الواليبات المتحبدة و المان 1932يوليبو  24ختصاص القضائي المنعقبدة فبي اال

 .(4)1937ة في مصر عام األجنبيمتيازات االبإلغاء متعلقة مترو ال إتفاقيةو  1923سنة  ديسمبر

دة تعبد ضبمن القبانون البدولي العرفببي ، و فبي ذلبك ذهبب الفقبه الببدولي عببمضبمون هبذه القا ممبا ال شبك فيبه إن   و 
  البببى القبببول إن   صبببال  البببدين عبببامر ورالبببدكت عائشبببة راتبببب والبببدكتورة العرببببي ممبببثال  بالبببدكتور حامبببد سبببلطان و 

 األجانببتفاقات كاشفة لحقبوق فة الذكر تعد إآن قررت لألجانب حقوقًا تدخل ضمن القاعدةإذا  الدوليةاإلتفاقيات )

                                                           

الحقوق المحميةن الجزء  -الدكتور محمد يوسف علوان و الدكتور محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق االنسان (1)
 و ما بعدها. 17، ص 2009األردن،  –االول، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الطبعة االولى ، عمان 

 .56،ص  نفسهبيعي ، المصدر الدكتور محمد الروبي، مركز األجنبي : مركز الشخص الط (2)
 .56، ص  نفسهالمصدر   (3)
  .353، ص  نفسهالدكتور حامد سلطان والدكتورة عائشة راتب والدكتور صال  الدين عامر ، المصدر  (4)
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فإنهبا تعتببر األدنبى  تفاقبات التبي ترتبب لألجانبب حقوقبًا تزيبد عبن الحبداالألن القاعدة جزءًا من العرف الدولي أمبا 
 .(1)(التي تعهدت الدولة بمنحها لرعايا الدول التي تعاقدت معها على ذلك منشئة للحقوق 

طرافهبا فقبء طبقبًا لمببدأ أثارها علبى آمشكلة كانت في سريان ال ن  فإاإلتفاقيات  و على الرغم من أهمية تلك       
حبل بدولببة ال إذا  مبن حقوقببه األجنبببيخطببر حرمبان اإلتفاقيبات  بقببي فبي ظببل هبذه فقبدلهببذا نسببية المعاهبدات ، و 

، و  ببين البدولن تهديبد لحركبة االشبخاص مبعلبى البرغم مبا فبي ذلبك اإلتفاقيبات  من هبذه إتفاقيةترتبء مع دولته ب
 .(2)التجارة الدولية متطلباتع مقتضيات التعامل الدولي و م ه الصارختناقض

العالقبات  عقبدتالبدول ، و ت تصبال ببينائل اإلوسب عددتتاسع عشر تطورت و تلكن منذ أواخر القرن ال و       
ق مصبببالحها يبببتحق ه مبببا مبببن سببببيل البببىأغلبيبببة البببدول بأنببب تكاملبببت القناعبببة لبببداصبببادية و التجاريبببة بينهبببا ، فقتاال

ال فببي إ الئقببة مببن قبببل الببدول االخببرا حاجببة كببل دولببة الببى ضببمان معاملببة مواطنيهببا معاملببة  واشببباعالمشببتركة ، 
 حتميببةرادات الببدول حببول إ وافقببتاالنسبباني مببن الحقببوق ، فهكببذا تانهم عتببراف لألجانببب بالقببدر الببذي يلببزم كيبباإل
 .(3)حياتهم بدونها بيمبقدر من الحقوق التي ال تستب عتراف لألجاناال

محكمببة العببدل الدوليببة فببي قضببيتها المتعلقببة بببالموظفين الدبلوماسببيين و القنصببليين للواليببات  خببذتأو قببد          
تجريبببد البشبببر مبببن حريببباتهم و تعريضبببهم لإلكبببراه   إن   ساسبببية  بقولهبببا )االحقبببوق مريكيبببة بمصبببطلح الاالالمتحبببدة 

نسبان االعالن العالمي لحقوق اإلساسية الواردة في االمم المتحدة و كذلك الحقوق االالجسماني ال يتفق و مبادئ 
)(4). 

 (5)جاهات هي : تإ ة، حيث ظهرت ثالث اساسية  عما سواهاالختلف الفقه في تحديد معيار الحقوق إو قد 
                                                           

 .355المصدر نفسه ، ص  (1)

 .56، ص  نفسهالمصدر  (2)
 .57، ص  نفسهالمصدر  (3)

 .105، ص  نفسهالدكتور محمد قدور بومدين ، المصدر  (4)

 .106، ص  سهنفمصدر  (5)
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انون الدولي المساس بها الحقوق التي يحظر القالحقوق االساسية يتمثل بتمييز معيار إن   يرا و  :األول  تجاهاال 
 انهبذ و يؤكبد  piere  Klienو   Olivier Corteinنسبانية بكاملهبا ، ومبن هبؤالء االجريمبة ضبد  و ذلك بعدها

بادة الجنس البشبري و المعاقببة إمكافحة  إتفاقيةمن  2المادة /  قررهاتي تال الحقوق  ها تتمثل في تلكإن الفقيهان 
الخاصبببة بحمايبببة ضبببحايا  1949جنيبببف لعبببام  إتفاقيبببةمبببن  ثالثبببةال عتبببرف بهببباتلبببك التبببي ت ، باإلضبببافة البببىعليهبببا 
انية نسبببا تمثبببل جريمببة ضببد اإلجتمببباعي للدولببة بقببدر مبباإلبالنظببام السياسببي أو  رتبءفهببذه المسببائل ال تببب ، الحببرب
 التببدخل ضببد كمببا يصببر  هببذان الفقيهببان  يجببوز ، بببل  ختصبباص المحجببوز للدولببةاإلو هببي ال تعببد مببن ، جمعبباء
 .المنتهكة لهذه الحقوق لحمايتهاالدول 

ساسببية و األالتمييببز بببين الحقببوق  و يطببر  هببذا اإلتجبباه لتحديببد معيببار الحقببوق األساسببية واجببب تجرراه الثرراني :اال 
التمييز  ومدا اتساعها ، و عليه يجباإلنتهاكات  بين طبيعة بالتفريق التمييز هذا مثليت من الحقوق ، و  غيرها

قليبل ر غيب مسبتمرًا يصبيب عبددًا تلك التي تمثبل سبلوكًا  و بين فراد عدد قليل من األ تصيببين اإلنتهاكات التي 
و مبن ثبم تخلبق جبوًا مبن عبدم دوليبة ،  فعبل عكاسبات و ردودإن لهباتؤدي البى أن  يكبون و التي  الناسألفراد امن 
ختصاص الوطني ، فان االولى تقع في داخل االحدود السياسة للدولة التي تحد  فيها ، فبينما الستقرار خارج اإل

 . الدولي ختصاصية تخرج عنه و تكون محاًل لألالثان

تلك الحقوق  أي،لحصينةاي الحقوق و الحريات تمثل فمبياس تحديد الحقوق االساسية ي إن   يرا  تجاه الثالث :اال 
نتقاص منها أو إلاستثنائية ، التحلل منها أو وقفها أو االالتي ال يجيز القانون الدولي للدول حتى في الظروف 

 .حتى ايراد تحفظات بشأنها متى كانت تلك التحفظات تستهدف تعطيل هذه الحقوق أو تعطيلها أو تقييدها ابتداءً 

عببالن حالببة إ و مببا تسببتلزمه  مببن أمببن الدولببة خطببار تهببدد أية  ومببا تتضببمنه مببن سببتثنائاإلفببإذا كانببت الظببروف      
فبراد فانبه مبع االستثنائية التبي تقتضبي بالضبرورة فبرض قيبود علبى حقبوق و حريبات االالطوارئ و تطبيق التدابير 

 .(1)ساسيةألاالحقوق  الدولة بهذه تمسأن وز للدولة حتى في ظل هذه الظروف ذلك ال يج

، فهنباك جانبب  األجانببلحقبوق األدنبى  ختلف الفقه الدولي في كي ية تحديد مضمون قاعبدة الحبدإقد  و         
عببالن إ   إن   البدكتورة ح يظببة السبيد الحببداد )االنسببان حيبث إعتبببرت الدوليببة الخاصبة بحقببوق اإلتفاقيبات  ركبز علببى

  1985/  12/ 13الصبادر فبي  هلبذي يعيشبون فيبالبلبد انسان لغير مواطني االالجمعية العامة بخصوص حقوق 
يبر تعاقديبة لتحديبد غخبر البى ناحيبة آبينمبا ذهبب جانبب  (2)(  األجانببلحقوق األدنى  يصلح لبيان مضمون الحد

 لحقبوق يتضبح مبن خباللاألدنبى  مضمون الحبد إن  الى  مضمون القاعدة حيث ذهب الدكتور عبد المنعم البدراوي 
                                                           

  .106، ص  نفسه( المصدر 1)
الدكتورة ح يظة السيد الحداد ، المدخل الى الجنسية  و مركز األجانب ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة االولى ، بيروت  (2)
 .307، ص  2010لبنان ، –
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عتمبباد اإلصببعب مببن ال يبببدو لنببا و لكببن (1)(الحقببوق الممنوحببة لألجانبببمببم المتمدنببة  فببي مجببال االمسببلك  )النظببر
 األجانبلحقوق األدنى  مم المتمدنة لعدم وضوحه من جهة و ألنه يجعل تحديد قاعدة الحداالعلى معيار مسلك 

 و هبو تقييبد سبلطة البدول الأخاضعة إلرادة الدول في تحديدها و هذا يناقض الهبدف البذي وجبدت ألجلبه القاعبدة 
 حترام حقوقهم.إزامها بلإاألجانب و تجاه 

 (2) :و هي  األجانبلحقوق األدنى  تجاهات أخرا بشأن تحديد مضمون قاعدة الحدإو قد ظهرت عدة       

 األجانبلحقوق األدنى  تحديد مضمون الحدلعدة في القانون الدولي العام توجد قا ال هاإلتجاه إن أواًل : يرا هذا
عتماد على معايير عامة في اإللألجانب بالتمتع بالشخصية القانونية ، و لذلك ال بد من  عترافاإلعدا قاعدة 
 كالحد  الذي ال تستبيم الحياة بدونه ، و لكن الدكتور عباس محمد عباس ، األجانبلحقوق األدنى  تحديد الحد

 يتمتع بمثل الحقوق التي يتمتع لألجنبي بالشخصية القانونية يجعله  عترافاإل ن  إاس هذا المعيار على أستقد إن
على المجتمعات التي  شياء و يمثل اعتداءً األالتضامن االجتماعي و طبائع  فكرة المواطنون و هذا يخالفبها 

عتراف لألجنبي بالحقوق التي ال تستبيم الحياة بدونها اإلنتقاد ألن اإل، و ال نتفق مع هذا (ينتمي اليها األجانب 
في كثير من الدول  تمتع بالحقوق السياسيةمحروم من ال و  للوطني حيث يبقى األجنبي ال يجعله في مركز مسا

 أدنى من المواطن زنه يبقى في مركإف حتى في الدول التي تعطي لألجانب حق التمتع بالحقوق السياسية  ، و
يحصل على وثيقة ن أالقتصادية و االجتماعية إال بعد ألن األجنبي ال يبيم في الدولة و يمارس االنشطة ا

ويستلزم منحها شروط  و إذا منحت فإنها مؤقتة بأجل زمني ،اإلقامة  و هذه الوثيقة ال تمنح لكافة األجانب
 إقامة.نشطته دون حاجة الى وثيقة أ وجوده أصيل في الدولة و يمارس إن  أما الوطني ف خاصة،

أو ما يعرف   (بالمستوا العام الذي تسلكه الدول)حدد يت األجانبلحقوق األدنى  الحد اإلتجاه إن   ثانيًا : يرا هذا
سبتناد البى البدول فبي  تحديبده اإلألنبه غيبر واضبح حيبث ال يمكبن اإلتجباه  قد هذات  إن ب) مسلك الدول المتمدنة( و

عتمباد علبى مسبلك الكثيبر مبن االألن أغلب الدول غير متحضرة و تعامبل مواطنيهبا بصبور سبيئة ، كمبا ال يمكبن 
فريبيا و الواليات المتحدة حيث كانت تمارس في هذين الدولتين التفرقة العنصرية ، فال أتحضرة كجنوب مم الماأل  

 تتفببق عليهببا الببدول بخصببوص الحببد فيهببا فببال يوجببد مبببادئ عامببة و مطلقببة، يمكببن الرجببوع الببى الببدول المتحضببرة 
 .األدنى 

                                                           

راسبة مقارنبة ، دار النهضبة العربيبة ، الطبعبة الدكتور بدر الدين عبد المبنعم  شبوقي ، الجنسبية  و المبوطن و مركبز االجانبب د (1)
 .378االولى ، ص 

الدكتور عباس محمد عباس ، المركز القانوني لألجانب في الخلي  العربي دراسة مقارنة ، دار الكتب  للنشر و التوزيع ،  (2)
 و ما بعدها. 130، ص  2017الطبعة االولى ،   القاهرة ، 
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و  األجانببو التي تبنظم مركبز ، بتغيهايعات التي تن  تسن التشر ألة من حق كل دو   اإلتجاه إن   ثالثًا : يقول هذا
تشبببرع قانونبببًا غيبببر عببادل كبببأن يفبببرض ضبببرائب   ن أ فبببال يجببوز ،سبببلطتها فبببي ذلببك غيبببر مطلقبببة ن  إال إالمببواطنين 

عنبد تنظبيم  لعدالبةاألدنبى لحقبوق األجانبب هبو مراعباة ا الحبد إن   ، و كبأن هبذا  البرأي يقبول األجانببخاصة على 
 .األجانبمركز 

نتفباع مبن المرافبق اإلالقانونيبة و  تعبامالتولي يقبر لألجانبب بحبق مباشبرة الالعرف الد إن  اإلتجاه  ابعًا : يرا هذار 
 .األجانب مخاطرجتماعي من و يحفظ التضامن اإل العامة في الدولة بالقدر الذي يحفظ أمن الدولة الوطني ،

. وفي ذلك يقول  األجانبلحقوق األدنى  من قاعدة الحدقائمة بالحقوق التي تدخل ضاإلتجاه  خامسًا  : يورد هذا
دولببة مببا بعببض  إقلببيمالمبيمببين فببوق  األجانبببسببتقر القببانون الببدولي العرفببي علببى مببنح إو الوفببا )الببدكتور أحمببد أببب

 (1)العديد من الحقوق هي :األدنى  سان و يتضمن هذا الحدإن الحقوق التي تمثل حدًا أدنى ال غنى عنه لكل

 بيبام بكافبة التصبرفات القانونيبة وتبراف لألجنببي بالشخصبية القانونيبة خصوصبًا أهليتبه فبي العاإلضبرورة  -1
لألموال الثابتة أو ممارستهم لبعض المهن  األجانبن كانت بعض الدول تضع قيودًا متعددة على تملك إ

 كالمحاماة أو الطب مثال  رغبة في حماية سوق العمل الوطني.

 عائر الدينية.حرية العقيدة و ممارسة الش -2

،  حوال المنصوص عليها قانوناً األفي  الإذ ال يجوز الببض عليه إ األجنبيحرمة المسكن و حرمة ذات  -3
أو حبسه  األجنبيما من الحصانة كالدبلوماسيين ، لذلك يجب عدم سجن  ما لم يكن من المتمتعين بنوع  

 ستعانة بمحام.اإلما  له ببمقتضى حكم قضائي أو بالتطبيق للقوانين السارية ، مع الس الإ

ولفببت القواعببد القانونيببة واجبببة التطبيببق عليببه ، فيجببب تمكينببه مببن رفببع  األجنبببيذا وقببع ضببرر علببى إ -4 أو خ 
 .الوطنيةمر الى السلطات المختصة كالمحاكم األ

توقببع العقبباب علببى مببن ن أ المبيمببين فببوق أرضببها و األجانبببتحمببي المبيمببين خصوصببًا ن أ علببى الدولببة -5
 هم(.يعتدي علي

ممببثال  بالببدكتور حامببد سبببلطان و الببدكتورة عائشببة راتببب و البببدكتور  -هببذا و يببذكر الفقببه الببدولي العرببببي         
 )(2)، و هي: األجانبلحقوق األدنى  قائمة بالحقوق التي تدخل ضمن قاعدة الحد -صال  الدين عامر

                                                           

 و ما بعدها. 387، ص  سهنفصدر الدكتور أحمد أبو الوفا ، الم (1)
 و ما بعدها. 364، ص  نفسهالدكتور صال  الدين عامر ، المصدر  الدكتورة عائشة راتب و الدكتور حامد سلطان و (2)
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يبة القانونيبة إلجببراء هلاألجنببي بلإل قببرارهبذا الحبق اال لزمجنببي بالشخصبية الدوليببة : و يسبتعتبراف لألاإل  -1
مختلببف  عقببدي المبببيم فببي الدولببة الحببق فببي ، فلألجنببب تببه الفرديببةالقانونيببة الالزمببة لحيا تصببرفاتجميببع ال

دائرة القانون الخاص ، سواء كانت من العقود المسبماة أو غيبر المسبماة ، و لبه  دخل ضمنالعقود التي ت
عبن طريببق  أموالببهيببة ، و لبه الحبق فببي التصبرف فبي حقبوق العائلالحبق فبي الببزواج و فبي التمتبع بسببائر ال

له الحق في الميرا  و في التوار  ، و له الحبق أيضبًا فبي تملبك  و، كما  اياو عن طريق الوصأ اتالهب
للدولببة الحببق فببي تقييببد   إن   منقولببة عقاريببة أم معنويببة ، غيبر االً الدولببة سببواء أكانبت أمببو  إقلببيممبوال فببي األ

ل مبببوااالتملبببك  األجانببببتحظبببر علبببى  ن أ الدولبببة فلهبببا مبببثالً  إقلبببيممبببوال علبببى األفبببي تملبببك  األجنببببيحبببق 
موال العقارية أو تقييد األتحظر عليهم تملك  نأ أزمة مالية أو نقدية ، و لها فيالمنقولة إذا كانت الدولة 

 األجانبببييببد تملببك من العببام أو الببدفاع البوطني ، و يعببد حببق الدولببة فببي تقاألمتعلقببة ببب سبببابلحببق ألهبذا ا
 العرف الدولي. المعترف بها فيموال من الحقوق التي بعض األل

بحببق التمتببع بببالحقوق  ألجنبببيل قببراراإل علببى هببذا الحببق ينطببوي لألجنبببي بحقوقببه المكتسبببة : و عتببراف اإل -2
  إن   بيبد،  يقبانوناكتسبابه لهبا كبان بطريبق   ام إن  ، مباد قانونهباألحكبام الدولة وفقبًا  إقليمكتسبها في إالتي 

التعبببديالت التشبببريعية التبببي تقتضبببيها الحيببباة النهبببوض بال يعنبببي تقييبببد حبببق الدولبببة فبببي تقريبببر هبببذا المببببدأ 
 –رأت الدولبة ألسبباب متعلقبة بالمنفعبة العامبة إذا  هإنب على هبذا المببدأ ترتبجتماعية و القانونية ، و ياإل

جراء تعديل إ إذا ظهر لها تعويضًا عاداًل ، و تعوضه عنها ن أ فانه يجب عليها األجانبنزع ملكية أحد 
يكبون للتعبديل التشبريعي أثبر  أالن قرب أو بعد حقوق األجانب فيجب يمس ع  أن في تشريعها من شأنه

الخاصبة سبواء أكبان موضبوع هبذه الملكيبة  األجانببتحتبرم ملكيبة  ن أ رجعي ، و يجب على الدولة أيضاً 
دبية و الفنية و الصناعية فال تدخل في هذا األمعنويًا ، أما الملكية  االممنقواًل أو عقارًا أم  االً الخاصة م

 الإأو نزعهبا منبه  األجنببيببين البدول ، كمبا ال يجبوز مصبادرة ملكيبة  إتفاقيبةالنطاق ألنهبا تسبتلزم حمايبة 
 الحقًا. ستعرضهاسنحوال التي يسمح بها القانون الدولي و التي االب

 تية :الحقوق اآل على هذا الحقينطوي لبها الشخصية االنسانية : و لتي تتطعتراف لألجنبي بالحرية ااإل -3

 عليها في الدول المتحضرة قيد أو شرط. أتيه من الحريات المطلقة التي ال يحرية العقيدة : و هذ- أ

 داب.اآلالنظام العام و  وديانة علنًا : و هذه يرد عليها قيحرية ممارسة الد - ب

داب العامببة و الصببحة العامببة و الضببرورات اآليهببا قيببود الصببالح العببام و الحريببة الفرديببة : و تببرد عل- ت
 الحربية.

 عليها القيود السابقة. تقعو حرية التنقل : و هذه الحرية حرمة المسكن -  
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شباء الجمعيبات إن جتماعبات العامبة واإلها عقبد إقليمالمبيمين في  األجانبتحظر على  ن أ و للدولة            
عمبال أب األجانببتلبزم  ن أ هبا تلتبزم دوليبًا بعبدم تجنيبدهم فبي جيشبها ، و لكبن لهباإن كما ،ياسيةغراض الساألذات 

 خبببالللعبببرف البببدولي عليبببه ا سبببارو هبببذا مبببا  مجتمعبببيتحبيقبببًا لفكبببرة التضبببامن ال الوقايبببة أو أعمبببال البببدفاع المبببدني
 ولى و الثانية.اال عالميتينالحربين ال

دولببة متحضببرة بببأن تعتببرف لألجانببب المبيمببين داخببل حببدودها  تلتببزم كببل لألجانببب الحببق فببي التقاضببي : -4
د ذلببك بشببرط التأكببد مببن يببتقي ن أ بحببق التقاضببي أمببام محاكمهببا سببواء كمببدعين أو مببدعى علببيهم ، و لهببا

شببتراطها كفالببة للمببواطنين ، كمببا فعلببت فرنسببا فببي إ رافببع الببدعوا و فقببدان رغبببة الكيببد األجنبببيحسببن نيببة 
 وا على الفرنسي و ذلك حماية لرعاياها من الدعاوا الكيدية.رافع الدع األجنبييدفعها 

 ن أ هبببا و علبببى الدولبببةإقليمالحبببق فبببي التمتبببع بحمايبببة الدولبببة المبيمبببين علبببى اإلقلبببيم  لألجانبببب فبببي دولبببة  -5
 .(ترعى المعتدا عليه نأ تعاقب المعتدي و ن أ ذا واألتدفع عنهم  ن أ عتداء واإلتحميهم من 

مالئمببًا لألجانببب فيهببا دون  عامببا  عببام يفببرض علببى الببدول مركببزًا القببانون الببدولي ال جبباه إن  اإلت سادسببًا : يؤكببد هببذا
 األجانبببلحقببوق األدنببى  و يؤخببذا علببى هببذا الببرأي غموضببه فكيببف  يعببرف مضببمون الحببد ،تحديببد هببذا المضببمون 

 مر متروكًا لتحديد الدول.االكان إذا  بشمولية و مالئمة

وق التببي هبي الحقب األجانببلحقبوق األدنبى  لحقبوق التبي تبدخل ضببمن قاعبدة الحبداإن  خيبراألسبابعًا : يبرا البرأي 
قرار هذه الحقوق إء الدولة على دور سلبي حيث يكفى ما يقتصر أدا و التي غالباً  للفرد، اليومي نشاطال ستلزمهاي

 بممارستها. األجانبفي التشريعات الوطنية و يكتفى 

مرجعبه  عجبز  األجانببلحقبوق األدنبى  خبتالف حبول مضبمون الحبداإلكلة مشب  إن   صبار هبذا البرأينأ ثامنًا : يبرا 
الحل عنبد أصبحاب هبذا البرأي يتمثبل ببإبرام معاهبدة دوليبة و القانون الدولي عن تقنين قواعد ملزمة بهذا الشأن ،  

رد بصبفته تمتبع بهبا الفبين أ عالن يتضبمن حقوقبًا ينبغبياالنسان ألن االعالن العالمي لحقوق اإلت قنن ما جاء في 
 نسانية.اإل

 ،مون الحببد األدنببى لحقببوق األجانببب عالنببات و المواثيببق الدوليببة تصببلح لبيببان مضبباالكافببة  إن   و الواقببع        
تم تقييبدها إذا  مكانية تقييد هذه الحقوق من قبل الدولة ألنهإتنص المواثيق الدولية على  ال  أ ولكن بشرط واحد هو

الوثببائق الدوليببة  ن  إذلببك يقببول الببدكتور محمببد الروبببي ) ، و فببي األجانبببحقببوق لاألدنببى  سببتخرج عببن قاعببدة الحببد
جتماعية االو العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية و  1948نسان لعام االعالن العالمي لحقوق اإلممثلة  ب

 لكنبه أشبترط ألجانببالحقبوق األدنبى  ( تكفي لتحديد مضمون الحد1966قتصادية  الصادرين عام االو الثقافية و 
ختالف حول مقبدار االالى  ؤديقييد ) ألن هذا التقييد يتكون هذه الحقوق بمقتضى النصوص الدولية قابلة للتأ ال  
مببن دولببة الببى أخببرا ، فمثببل هكببذا حقببوق مببن الصببعب اعتبارهببا ًا و تقتيببر  ه الحقببوق ضببيقًا و اتسبباعًا و سببخاءً هببذ
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 تعرضبت ال  إتهببء فبي معاملتهبا لألجانبب عنبه و  ن أ ال تملك الدولبةو الذي  األجانبلحقوق األدنى  ضمن الحد
التببي أكملببت  األجانبببالدوليببة بخصببوص طببرد  اإلتفاقيببة .و بشببكل  خبباص مشببروع(1)للمسببؤولية الدوليببة (  لطائلببة

الدوليبببة اإلتفاقيبببات  إضبببافة البببى النصبببوص التعاقديبببة فبببي 2014لجنبببة القبببانون البببدولي القبببراءة الثانيبببة منهبببا عبببام 
عبالن البذي اإلهبو  األجانببالمتعلقة بحقوق المهاجرين و الالجئين.و من أهم الوثائق الدولية التي فصبلت حقبوق 

ة لغيبر مبواطني و المتعلبق بحقبوق االنسبان بالنسبب 1985/ 12/  13أصدرته الجمعية العامة لألمم المتحبدة فبي 
 .(2) البلد الذي يعيشون فيه

                                                           

 .52، ص  نفسهالدكتور محمد الروبي ، مركز األجنبي : مركز الشخص الطبيعي ، المصدر   (1)
 تتمثل الحقوق الواردة في االعالن باالتي :فسنشير الى مضمونه حيث   1985إعالن بالنظر الى أهمية  (2)

الحق  في  الحياة و األمن الشخصي و ال يتعرض  اجنبي لالعتقال او اإلحتجاز على نحو تعسفي و ال يحرم اي اجنبي - أ
 من حريته اال بناًء على االسباب المحددة في القانون و وفقا لإلجراءات الواردة فيه.

 سفي او غير القانوني في الخصوصيات او العائلة او السكن او المراسالتالحق في الحماية من التدخل التع - ب
الحق في المساواة امام المحاكم بأنواعها و أمبام سبائر الهيئبات و السبلطات المختصبة بإقامبة العبدل و الحبق عنبد الضبرورة - ت

 عليها القانون.في االستعانة مجانا بمترجم شفوي في االجراءات القضائية و االجراءات االخرا التي ينص 
 الحق  في اختيار زوج و الزواج و في تأسيس أسرة.-  
الحق في حرية الفكر و الرأي و الضمير و الدين و ال يخضع الحق في الجهر بدينهم او معتقداتهم اال للقيود  التي ينص - ج

خببالق او حمايببة حقببوق عليهببا القببانون و التببي تكببون ضببرورية لحمايببة األمببن العببام و النظببام العببام والصببحة العامببة او اال
 االخرين  و حرياتهم االساسية.

 الحق في االحتفاظ بلغتهم و ثقافتهم و تقاليدهم.-  
الحببق فببي  تحويببل المكاسببب و المببدخرات و غيرهببا مببن االصببول النقديببة الشخصببية الببى الخببارج مببع مراعبباة إن ظمببة النقببد - خ

 المحلية .
ي هببي ضببرورية فببي  المجتمببع الببديمقراطي لحمايببة األمببن القببومي او رهنببا بمراعبباة القيببود التببي يببنص  عليهببا القببانون و التبب- د

السبببالمة العامبببة او النظبببام العبببام او الصبببحة العامبببة او االخبببالق او حقبببوق  االخبببرين وحريببباتهم و التبببي تتفبببق مبببع الحقبببوق 
 االخرا المعترف بها في الصكوك الدولية ذات الصلة و الحقوق الواردة في االعالن:

 لبالدالحق في مغادرة ا -
 الحق في حرية التعبير -
 الحق  في االجتماع  السلمي -
 الحق في االنفراد بملكية االموال و كذلك باالشتراك مع الغير رهنا بمراعاة القانون المحلي. -
 الحق  في التنقل و حرية اختيار محل اإلقامة . -

قصبر أو المعبالين لمصباحبته و االلتحباق ببه يسمح بدخول زوج األجنبي المبيم بصورة قانونية في اقليم دولة مبا و اوالده ال- ذ
 و اإلقامة  معه رهنا بمراعاة التشريع المحلي و الحصول على االذن الواجب

ال يعبرض األجنبببي للتعبذيب او لغيببره مبن  ضببروب المعاملبة او العقوبببة القاسبية او الببال إن سبانية  أو المهينببة و علبى وجببه - ر
 ة للتجارب الطبية أو العلمية. الخصوص ال يعرض األجنبي دون موافقته الحر 
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تعرضت للمعارضة حيث يذكر الدكتور محمد  األجانبلحقوق األدنى  لحدقاعدة ا  إن   و مما يجدر ذكره هو
ضرار التي تصيب األالدول الالتينية قد عارضت هذه القاعدة كأساس للمسؤولية الدولية عن  ن  إ)حافظ غانم 

مل و قاعدة المساواة تش ، األجانب، و فضلت عليها ) قاعدة المساواة في المعاملة بين الوطنيين و  األجانب
الحقوق   إن   ، على اعتبار األجانبو جانب الحقوق عدا الحقوق التي ال تتفق بطبيعتها مع صفة اإللتزامات جانب
داء الخدمة العسكرية ، و تقتضي قاعدة أواطن لدولته كالحقوق السياسية و خيرة مؤسسة على رابطة والء الماال

، و  (تزيد على حقوق الوطنين ن أ الدولي ال يمكن تكون الحقوق المقررة لألجانب في القانون ن أ المساواة 
مم في االستاذ جوريرو في تقرير رفعه الى لجنة الخبراء القانونيين التابعة لعصبة اإلذكر اإلتجاه  لهذا عضيدًا ت

 األجنبي إن   يقرر لألجنبي حقوقًا تزيد على حقوق الوطني ، و إن  المجتمع الدولي ال يمكن إن   )1927سنة 
يم فيها معاملة تفضل معاملة مواطني تلك الدولة ( و بيلقى في الدولة التي ي ن أ يطمع في ن أ من حقه ليس

عبارة عن مقدار من  األجنبييتمتع بها يجب أن  قصى للحقوق التياال  الحد إن  يضيف أصحاب هذا الرأي
كان يزيد عن الحقوق إذا  علىالحد األ هذابن  يتمتع أاألجنبي ال يمكنه  و إن  الحقوق التي يتمتع بها الوطني ، 

عاهدة دولية على الدولة التي كان هناك التزام فرضته مال إذا إالمقررة لألجانب بصفة عامة في القانون الدولي 

                                                                                                                                                                                                 

ال يجببوز طببرد األجنبببي الموجببود بصببورة قانونيببة فببي اقلببيم دولببة مببا مببن ذلببك اإلقلببيم اال بموجببب قببرار يببتم التوصببل اليببه وفقببا - ز
للقانون و يسمح له اال إذا اقتضت اسباب جبرية تتعلق باألمن الوطني خالف ذلك إن  يتقدم باألسباب المناهضة لطرده و 

ر فبببي قضبببيته السبببلطة المختصبببة او شبببخص او اشبببخاص تعيبببنهم خصيصبببا السبببلطة المختصبببة و إن  يمثبببل لهبببذا إن  تنظببب
الغرض امبام السبلطة المختصبة او مبن تعينبه و يحظبر الطبرد الفبردي او الجمباعي لألجانبب الموجبودين بهبذه الصبورة البذي 

 أ القومي.يقوم على اساس العرق او اللون او الدين او الثقافة او االصل او المنش
 بالخقوق اآلتية: لألجانب الذين يبيمون بطريقة قانونية في اقليم دولة ما إن  يتمتعوا ايضا وفقا للقوانين الوطنية- س

الحق في  ظروف عمل  مأمونة و صحية و في أجور عادلة و أجر متساو لقاء عمل متساوي البيمة بدون أي تمييز  -
عمل ال تقل عما يتمتع به الرجل و الحصول على اجر متسباو لقباء و بخاصة إن  يكفل للمرأة الحصول على ظروف 

 العمل المتساوي. 
 الحق في  االنضمام الى النقابات و الجمعيات و المنظمات التي يختارونها و االشتراك في إن شطتها -
ة و التببرويح الحببق  فببي الرعايببة الصببحية و الطبيببة و الضببمان االجتمبباعي و الخببدمات االجتماعيببة و التعلببيم و الراحبب -

 بشرط إن  يسددوا متطلبات االشتراك و بما ال يضر بميزانية الدولة.
 ال يحرم األجنبي على نحو تعسفي مما اكتسبه من اصول بطريقة قانونية  .-  
حرية األجنبي في إن  يتصل في اي وقت  بالقنصلية او البعثة الدبلوماسية للدولة التي هو احد رعاياها أو في حالبة عبدم - ص

ها بالقنصلية او البعثة الدبلوماسية ألي دولة اخرا يعهد اليها برعاية مصالح الدولبة التبي هبو أحبد رعاياهبا فبي الدولبة وجود
 التي يبيم فيها.
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 وربيين عارضوااالو لكن الفقهاء  ،و بين مواطني تلك الدولة األجنبييقضي بالمساواة بين  األجنبيفيها  وجدي
 .(1)أمريكا الالتينية  عم دولبين األجنبي و الوطني ( التي تفي المعاملة المساواة قاعدة )

 : الفرع الثاني :احلماية الدولية للقاعدة                               

 ن أ علينبببانبببه أضبببحى إف،  األجانببببلحقبببوق األدنبببى  تعرفنبببا علبببى مفهبببوم ومضبببمون قاعبببدة الحبببدن أ بعبببد 
فبي الفقبه البدولي تجاهبات إاعبدة ، و لهبذه الغايبة ظهبرت ثبال  لتي تحويها تلبك القنعرف الحماية الدولية للحقوق ا

 (2):تتشخص بالنقاط اآلتية 

نسبببان) بمبببا فيهبببا الحقبببوق االكافبببة حقبببوق  دخبببالإ بضبببرورةوينبببادي هبببذا اإلتجببباه  :األول  : بالنسررربة لاتجررراه أوالً 
و ال رقاببة دوليبة  ،البداخلي السبيادي اصختصباالساسية( ضمن دائرة المجبال البوطني المحتجبز ، فهبي ضبمن األ

 ببالنظر البى كثبرة ،تجباهاإلواقبع المجتمبع البدولي المعاصبر يتعبارض مبع هبذا حمايبة هبذه الحقبوق ،  و لكبن تأتي ل
تزامببات اال مجموعببة مببن كثيببر مببن هببذه الحقببوق بمببا يضببعللعالميببة و االقليميببة و المتضببمنة الدوليببة الاإلتفاقيببات 

، و خاصة العهد الدولي للحقوق اإلتفاقيات  ضمام أغلب الدول الى هذهإن بسبب ، ة الدولةكافدولية على عاتق ال
 جتماعية  و الثقافية ، مما يؤكد التزام البدول بإرادتهبا االقتصادية و االالسياسية و المدنية و العهد الدولي للحقوق 

نسبان عبن اإلحقبوق  المتطبور فبي سباحةاقبع باإلضافة الى ما يؤكده الو  ضمامها الى هذه المعاهدات ،الحرة في إن
أي مجببال للشببك بببأن  ضببعي بهببذه الحقببوق بمببا ال يهتمببام العببالماالو تزايببد  المختلفببة، مببم المتحببدةاالطريببق أجهببزة 

ن  تبقبى هبذه أ تقل من المجال البوطني البى المجبال البدولي  ، و لبيس مبن المعقبولنإ ًا كبيرًا من هذه الحقوق بجان
إن  كتببرا  لمببا يقببع مببنإو هتمببام أإ و يبقببى المجتمببع الببدولي دون  و تحببت يببدها، رادة الدولببةإالحقببوق كلهببا حبيسببة 

المسببببألة تنببببدرج ضببببمن المجببببال المحتجببببز أو  إن   تكبببباء علببببى، فقببببء باإلالحقببببوق  هاكبببات صببببارخة و جسببببيمة لهببببذه
 الوطني للدولة. السيادي ختصاصاإل

خبراج كبل حقبوق إ بوجبوبهبذا اإلتجباه  نباديي قالسبابجباه يتنباقض مبع اإلت طبرف   علىو : الثاني اإلتجاه  ثانيًا :
بعيببدة  غايبةن كببان ذلبك الهببدف إو إنبه و خضبباعها للقبانون الببدولي كلهبا ، إختصبباص البداخلي و اإلنسبان مبن اإل

نبببه يصبببطدم إالبببدولي ،فعضببباء فبببي المجتمبببع األو تعببباون جميبببع البببدول  المنبببال لبببم تتحقبببق بعبببد، و تسبببتلزم تعاضبببد
 :(3)ية تبالحقائق اآل

                                                           

 . 73- 72،  نفسهالدكتور محمد حافظ غانم ، المصدر  (1)
 و ما بعدها. 86، ص  نفسه، المصدر  الدكتور محمد قدور بومدين (2)
 86، ص نفسهالمصدر  (3)
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ختصباص البداخلي للدولبة بمببا فيهبا مبن مسبائل تتعلبق بحقببوق اإلكبار وجبود مسبائل تعبد مببن صبميم إن إن    -1
 .(1) عديمة الجدوا مم المتحدة و جعلها األ  من ميثاق  7ف   2لغاء المادة إن ذلك معناه إنسان فاإل

حترامهبا إعلبى وجبوب اإلتفاقيبات الدوليبة و أكبدت  ساسبية التبي نصبت عليهبااألنسبان االه حتى حقوق إن  -2
جببازت للدولببة فببرض بعببض القيببود عليهببا سببواء بواسببطة قببانون تلببك الدولببة ) السببلطة التشببريعية ( أو أقببد 

داب العامببة ) السببلطة التنفيذيببة ( بحيببث اآلالببوطني و النظببام العببام أو الصببحة العامببة أو األمببن  لحمايببة
 الدولي للحقوق المدنية و السياسية مثًا :أجاز العهد 

ييببد حريببة التنقببل ، و حريببة مغببادرة الببوطن أو أي بلببد بنصببوص قانونيببة أو لضببرورة األمببن الببوطني أو تق- أ
مبببن العهبببد البببدولي للحقبببوق المدنيبببة و  12النظبببام العبببام أو الصبببحة العامبببة أو االداب العامبببة ) المبببادة / 

 (.1966السياسية لعام 

 (13المادة / الوطني ) األمن  المبيم بصفة قانونية لدواعي األجنبي طرد- ب

مبن العهبد البدولي للحقبوق المدنيبة و  22شباء النقاببات ) المبادة / إن القيبد علبى حريبة تكبوين الجمعيبات و- ت
 (.1966السياسية لعام 

حريبة الدولبة  سبتثنائية إن  االت اإلالحبننا نالحبظ فبي إو إذا كان ما سبق عرضه يخص الظروف العادية ف        
المترتببة علبى عاتقهبا بموجبب اإللتزامبات  عفباء مبن سبائراإلقد تصل البى حبد  حيثب في تقييد تلك الحقوق واسعة

ت الطبببوارئ االمنبببه ) فبببي حببب 4المعاهبببدة أو العهبببد المتعلبببق ببببالحقوق المدنيبببة و السياسبببية حيبببث نصبببت المبببادة / 
تتخبذ فبي أن د طبراف فبي هبذا العهبوز للبدول األقيامهبا رسبميًا يجب عبن لبنمبة و المعاأل  ستثنائية التي تهبدد حيباة اإل
لتزامبات المترتبببة عليهببا بمقتضببى هبذا العهببد شببريطة عببدم اإلبضبيق الحببدود التببي يتطلبهبا الوضببع تببدابير ال تتقيببد أ

طوائها على تمييز يكون إن خرا المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي ، و عدماالمنافاة هذه التدابير لاللتزامات 
ستثناء بعض الحقوق القليلة التي إ، ب (جتماعياإلصل األللغة أو الدين أو مبرره الوحيد هو العرق أو الجنس أو ا

 .ا المادة في الفقرة الثانية منهاستثنتهإ

ن  كانت خاضعة للمجال السيادي أخضعت لحماية القانون الدولي بعد هذه الحقوق و الحريات التي  ن  إ -3
 تلبزم الدولبة و ال تخضبع للرقاببة بشبأنها ال التبي نصبت عليهبااإلتفاقيات  نها بموجبإف، الوطني المحتجز

ن أولي للحقوق المدنية و السياسية بالعهد الد ر اليهمثل ما أشا ،ضمت اليها أو صدقت عليهاال إذا إن إ

                                                           

“ لألمبم المتحبدة ” الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة علبى :) لبيس فبي هبذا الميثباق مبا يسبوغ  نصت (1)
 لدولة ... (. ل أن  تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي 
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إن قضبباء ثالثببة أشببهر مببن تبباري   كببل طببرف بعببدإزاء  عضبباء ... و يبببدأ نفبباذ هببذا العهببداألتتعهببد الببدول 
 مامها.ضإن يداعها او صك تصديقها أو صكإ

ختصببباص اللجنبببة المعنيبببة إعلبببى  1966لعبببام  العهبببد البببدولي للحقبببوق المدنيبببة و السياسبببية أوضبببح وعنبببدما       
دعاءات من دولة ضد أخبرا إلعهد بتلقي شكاوي أو اطراف في هذا األنسان ، حتى فيما يتعلق بالدول االبحقوق 

 . (1)ختصاصاإلهذا يها بالمدعى عل لدولةشترط وجوب اعتراف اإنه قد إنالحظ  ق االنسان نتهاكها لحقو إب

طبقبًا للقبانون مشبروط اإلنتهاكبات المتعلقبة بحقبوق االنسبان  ختصاص الهيئات الدولية فبي النظبر فبيإ ن  إ -4
سببتنفاد جميببع طببرق الطعببن أو الببتظلم الوطنيببة الداخليببة داخببل الدولببة المعنيببة بتلببك التظلمببات و إب الببدولي

فقرة )ج ( من العهد  41المادة هذا ما قررته  ، لي في المسؤولية الدوليةهي قاعدة من قواعد القانون الدو 
نسبان فبي المسبألة المحالبة اليهبا االتنظبر لجنبة حقبوق  ن أ ال يجبوز)ولي للحقوق المدنية و السياسبية :الد
ادئ سببتنفذت طبقببًا لمبببإليهببا و إء جميببع طببرق الببتظلم المحليببة المتاحببة قببد تببم اللجببو  إن   مببن تأكببدبعببد ال الإ

 .(القانون الدولي المعترف بها عموماً 

و  ختصباص البداخلي للدولبةاإلساسبية فقبء مبن األالوسء القاضي بإخراج الحقبوق اإلتجاه  تجاه الثالث : و هواإل
 و يفضبل البدكتور محمبد قبدور بومبدين هبذا،  حاطتها بسياج الحماية الدولية التي يوفرهبا القبانون البدولي العبامإو 

عنببد   يعتبببر قببدرًا متيقنبباً ساسببية التببي تببدخل ضببمن القاعببدة األخضبباع هببذه الحقببوق إبببالرغم مببن  اإلتجبباه ، ولكببن
 السيادي الذي يجعل كافة الحقوق ضمن المجالاألول  التطرفياإلتجاه  ستبعادإراء الثالثة و عند اآلالموازنة بين 

جمبع ببين ال  رأي البراجح عنبدنا هبو إن  فأن ال نساناالدولية على حقوق الرقابة ال استبعاد فرضالوطني المحتجز و 
( 7) 2نسبان و تحبت  بالمبادة / االتعبزز و تحمبي حقبوق و  ن تقبرأ راء الثالثة حيبث يمكبن للدولبة الوطنيبةاآلكل 

نا نقر بوجبود الرقاببة إن ستالب لحقها في السيادة ، كماإا في التدخل الدولي عدم ضرورة و من الميثاق عندما تر 
مبم المتحبدة و المنظمبات المرتبطبة بهبا مبن دور  هبام فبي األ  نسبان خاصبة مبا تقبوم ببه االقبوق الدولية علبى كافبة ح

 نسان.االمجال حقوق 

تكفلت مواثيق دولية في تحديد مضامين هذه القاعدة ، و تتشخص هذه المواثيق في العهد الدولي قد و           
االمريكية لحقوق االنسان اإلتفاقية ية لحقوق االنسان و االورباإلتفاقية، و 1966للحقوق المدنية و السياسية لعام 

فيكبون حبق المطالببة ببالتعويض  األجانببلحقبوق األدنبى  خرا التي ال تدخل ضمن قاعدة الحداالما الحقوق أ (2)

                                                           

 دولي للحقوق المدنية و السياسية.من العهد ال 41في ذلك نص المادة / ينظر ( 1)
كمببا يقببول الببدكتور محمببد يوسببف علببوان و  و كببان موقببف اإلتفاقيببات الدوليببة مببن مضببمون قاعببدة الحببد األدنببى لحقببوق األجانببب (1)

 :يتمثل في اآلتي  الدكتور محمد خليل الموسى
 نجدها تنحصر في ما يلي : 1966أواًل : في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لعام 

 .6عليه المادة / الحق في الحياة ، و نصت  -1
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الحمايبة الدبلوماسبية نياببة نسية و التبي يكبون لهبا حبق ممارسبة الج وثاقرر ولدولته التي يرتبء بها بعنها  للمتض
 ه.عن

زامات تجاه الكافبة بصبفتها هذه الحقوق تشكل التإن  ساسية فياالتتجلى جوانب فاعلية حماية الحقوق و 
 ساسية و الجوهرية للمجتمع الدولي بأسره( ، لذلك يكون لكل دولة مصلحة فبياألمرة )قواعد تهم المصالح آقواعد 

ولي القبببانون البببد و ،(1) الحقبببوق  هبببذهتنتهبببك  دمادوليبببًا عنببب جبببراءً إ باشبببرت أوتقبببدم شبببكوا البببى المحببباكم الدوليبببة  نأ
خصصبببت المبببادة الثالثبببة فقبببد  المبببدنيين  العديبببد مبببن عمليبببات ترحيبببل السبببكان ضبببمنه نسببباني البببذي تمبببارس فبببياإل

                                                                                                                                                                                                 

 .7تحريم التعذيب و غيره من ضروب المعاملة الال إن سانية ، و نصت عليه المادة /  -2
 تحريم الرق و العبودية. -3
 عدم رجعية القوانين الجزائية على الماضي. -4
 .16الحق في االعتراف لإلنسان بالشخصية القانونية ، و نصت على هذا الحق المادة /  -5
 .18المعتقد ، و نصت على هذا الحق المادة /  حرية الفكر و الدين و  -6
 .11عدم جواز حبس المدين بدين مدني أو تعاقدي ، و نصت على هذا الحق المادة /  -7

 االوربية لحقوق االنسان تتمثل في ما يلي : اإلتفاقيةثانيًا : في 
 .2الحق في الحياة ، و نصت عليه المادة /  -1
 .3تحريم التعذيب ، و نصت عليه المادة /  -2
 .4تحريم االسترقاق و العبودية ، و نصت عليه المادة / -3
 .7عدم رجعية القوانين الجزائية ، المادة /  -4
   اإلتفاقيةمن البروتوكول الرابع الملحق ب 4الحق في االعتراف بالشخصية القانونية ، و نصت عليه المادة /  -5

 االوربية لحقوق االنسان.
 قوق االنسان تتمثل هذه الحقوق فيما يلي :االمريكية لح  اإلتفاقيةثالثًا : في 

 .4الحق في الحياة ، و نصت عليه المادة  -1
 .5تحريم التعذيب ، و نصت عليه المادة /  -2
 .6تحريم الرق و العبودية ، و نصت عليه المادة / -3
 .9عدم رجعية القوانين الجزائية ، و نصت عليه المادة / -4
 االعتراف بالشخصية القانونية. -5
 .12و الفكر و الدين ، و نصت عليه المادة / حرية المعتقد -6
 .17حرمة الحياة العائلية ، و نصت عليه المادة / -7
 .18الحق في االسم ، و نصت عليه المادة /  -8
 .19حقوق الطفل ، و نصت عليها المادة /  -9

 .20الحق في الجنسية ، و نصت عليه المادة / - 10
 .23الحقوق السياسية ، و نصت عليها المادة / - 11

الدكتور صال  عبد الرحمن الحديثي و سالفة طارق الشعالن ، حقوق االنسان في ميثاق االمم المتحدة بين االمتثبال و : رإنظ (1)
 .282، ص 2008االكراه ، مؤسسة النبراس  للطباعة و النشر و التوزيع ، الطبعة االولى  النجف االشرف ، 
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للتأكيبد   ،شخاص الذين لم يشتركوا فبي القتبالاألبمعاملة   متعلقةال 1949ربع لعام يات جنيف األفاقتالمشتركة إل
 أو علبىعتبداء علبى الحيباة تحبريم اإلحبوال و فبي كبل مكبان و األمطلق سانية في طيرقة إنب معاملتهم تجري  على

عتببداء علببى الكرامببة اإلالرهببائن و  ختطببافإتشببويه و المعاملببة القاسببية ( و السببالمة البدنيببة) القتببل و التعببذيب و ال
يبر عادلبة ، وهبذه الحقبوق هبي غ و محاكمباتأأحكام قضائية  طالقإو الشخصية ) المعاملة المهينة و القاسية ( 

 .(1)لتزام بها في كافة النزاعات المسلحة االساني و يتعين إن دنىأحد 

حترام كافببة الحقببوق إفببة الببذكر تلتببزم الدولببة بببآن ساسبية(االمببن الحقببوق )الحقببوق األدنببى  الببى الحببدباإلضبافة  و    
مبر كبذلك فمبا هبو االكبان إذا  و العمبل ، و لكبن يبة كبالحق بالصبحةاالقليمخرا التي اقرتها المواثيق الدولية و األ  

التبببي تلتبببزم البببدول خبببرا االو الحقبببوق  األجانببببلحقبببوق األدنبببى  ساسبببية التبببي تشبببكل الحبببداالالفبببرق ببببين الحقبببوق 
و جوابًا على ذلك يكمن الفارق كما سببق القبول بعبدم جبواز تقييبد الحقبوق األساسبية مهمبا كانبت  ؟حترامها ايضاإب

جبراء دولبي كمبا رأينبا و هباتين الميبزتين ال إن لكبل دولبة أن  تتبدخل لمباشبرة إم المسباس بهبا فبالظروف و إذا ما تب
 تتوافر في الحقوق االخرا) الحقوق غير االساسية(.

عببن الحببد المببذكور و حببول هببذه النقطببة ثببار  األجانبببالدوليببة زيببادة حقببوق اإلتفاقيببات  يمكببن مببن خببالل        
بحقببوق أكثببر مببن مببواطني الدولببة فقببد ظهببر موقفببان حببول  األجانبببنيببة تمتببع خببالف بببين الكتبباب حببول مببدا أمكا

 :(2)الموضوع

فبي ذلبك مهانبة للمبواطنين ،   أكثبر مبن المبواطنين ألن حقوقباً  األجنببيمبنح  شبرعيةبعبدم  : يذهب البرأي األول أوالً 
ضببت لجببان التحكببيم مببوقفهم مببن ذلببك مببا ق تسببنيداالحكببام القضببائية لأصببحاب هببذا الببرأي العديببد مببن  عببرض و قببد

بطلببق نبباري ال يرتببب لورثتببه حقببا بببالتعويض مببادام المواطنببون لببيس  األجنبببيقتببل  إن   مببن) 1914المختلطببة عببام 
 .(لورثتهم مثل هذا  الحق

بحقوق أكثر مما يتمتع به المواطن ألن الدولة تلتزم بمنح  األجنبييتمتع  ن أ و بحسب الرأي الثاني يجوزثانيا : 
حقبوقهم  خاصبة تمبس بن  أأمبا مواطنيهبا فمبن الممكبن   ،عنبه تنبزل ن أى من  الحقوق ليس لها د أدنح األجانب

 قببد تعمببلكمبا و  مببن جانبب الحكومببات الوطنيببة، نسبباناالمبا تنتهببك فيهببا حقبوق  فبي بلببدان العببالم الثالبث التببي كثيببرا  
 لغبرض تطبوير يبره البوطني ال تبوفر لنظمن خالل منحه مزايبا و تسبهيالت  األجنبيعلى تشجيع المستثمر  الدول

 اقتصادها الوطني.

ها في الخارج ، و علبى لمواطني تقر حقوقا   ن أ اتفاقيات ثنائية فيما بينها هابرامإكما يمكن للدول من خالل       
مبببن خبببالل  يبببتم فبببإذا كبببان ذلبببك ،خبببرا إلقبببرار نفبببس الحقبببوق وفقبببا لمببببدأ المعاملبببة بالمثبببلاالالدولبببة  واجههببباذلبببك ت

                                                           

 .18، ص  نفسهسى ، المصدر ( الدكتور محمد يوسف علوان والدكتور محمد خليل المو 1)
الدكتورة حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص ،الجزء األول ، مكتبة السنهوري ، الطبعة  الدكتور غالب علي الداودي و (2)

 . 244 -243، ص  2015االولى ،  بغداد ، 
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 الدوليبة سبمي بالمعاملبة بالمثبل سياسبيا  اإلتفاقيبات  كبان بمقتضبىإذا  و ي بالمعاملة بالمثل تشبريعيا  التشريعات سم
(1). 

ثبر المعاهبدة البى غيبر أمتبداد إعبدم ب يقضبيالعبام بخصبوص المعاهبدات الدوليبة المبدأ  إن   وعلى الرغم من       
ت االدول أخببرا مببن هببذه المعاهببدات فببي الحبب يسببتفيد مببواطنين أ نببه مببن الممكببنإطرافهببا) نسبببية المعاهببدات( فأ

 تية:اآل

يجوز الى إنه  36فينا للمعاهدات الدولية في المادة/ إتفاقية ذهبت  شتراط لمصلحة الغير :: قاعدة اإلأوال 
و يفترض هذا القبول ما لم يصدر خالف  ،قبلت تلك الدولإذا  تنش  حقوقا لغير عاقديهان أ للمعاهدات الدولية

 .(2)ذلك

 تتعهبد بمقتضباه البدولتان اً خاصب تضع معاهدة نصباً  ن أ ولى بالرعاية : و يعني هذا الشرطاال: شرط الدولة  نياً ثا
هببذا الشببرط فببي المعاهببدات  نببدرجح لدولببة أخببرا فببي المسببتقبل و يمتيبباز يمببنإن تسببمح كببل منهمببا لألخببرا بببأي أ

و هكببذا يسببتفيد  (3)صببداقة الموقعببة بببين دولتببينأو معاهببدات ال إقامببة األجانببب القنصببلية أو الجمركيببة أو اتفاقيببات
 حد أطراف المعاهدة من اتفاق لم يكن طرفا فيه.أ

 –هدة الصداقة االيرانية امع هم تبرزطرد داقة الخاصة بحقوق األجانب وو من تطبيقات معاهدات الص         
الطبرف اآلخبر و اإلقامبة  لديبه سبتببال رعايبا إفيها )ما يؤكد سما  كبل طبرف ب ، حيث ورد1955لعام االمريكية 

وقبد تبنبت هبذه المعاهبدة شبرط الدولبة األكثبر رعايبة عنبدما قبررت ، (4)و ممارسة النشاطات التجارية و االستثمارية
 (5)ثالثبة أخبرا  ستثمارية الممنوحة لدولة طرف أقل من مثيلتهبا التبي تمبنح لدولبةبأن ال تكون شروط التراخيص اإل

عتقببباد و كبببل طبببرف لرعايبببا الطبببرف اآلخبببر لديبببه بممارسبببة حقبببوق التنقبببل وحريبببة اإلقبببرار إو بعبببد أن أكبببدت علبببى 
 ذلببك ال الببى الخببارج،   فانهببا أكببدت علببى إن  رسببالها إات العامببة و حببق جمببع المعلومببات و ة مببن الخببدمداالسببتفا

                                                           

 و ما بعدها. 241،  ص  نفسهالمصدر   :ينظر( 1)
 . 63، ص  هنفس(الدكتور عصام العطية ، المصدر 2)
 .48، ص  نفسه( الدكتور ماجد الحموي والدكتور ماهر ملندي ، المصدر 3)
 .1955االمريكية لعام  -: الفقرة األولى من المادة األولى من معاهدة الصداقة االيرانيةينظر( 4)
 . 1955االمريكية لعام  -نظر: الفقرة األولى من المادة األولى من معاهدة الصداقة االيرانية ي( 5)
 
 
 



 ن الدويل العام يف النظام الوطني لطرد االجانبتأثري القانو............................................................ الفصل الثاني 
 

129

ق و خباليه لحمايبة األخر الموجودين في أراضبفي في يقوم بطرد مواطني الطرف اآل حق أي طرف متعاقد يسقء
 .(1)حفظ السالمة و القوانين و األمن العام(

 

 املطلب  الثاني

 مالئمة تشريعات الطرد الوطنية مع نظرية السيادة احلديثة

هبذا الواجبب  ن  إفبتجعل تشريعاتها الوطنية منسجمة مع القانون الدولي العام   ن أ كان من واجب الدولإذا       
خضاع تصرفات الدولة البى الرقاببة الدوليبة ، و تقييبد سبيادة إة ، التي تعني رة السيادة الحديثلفك ال تطبيقإما هو 

 نسان .االالقانون الدولي لحقوق إحترام  الدولة المطلقة بوجوب

موضبوع مهبم فبي ينببع مبن  قواعبد القبانون البدولي العبامالوطنيبة بالحديث عن عالقة تشريعات الطبرد  و          
) عالقة القانون الدولي العام بالقانون الداخلي ( و يظهر في القانون الدولي نظريتان وهو الأالقانون الدولي العام 

وحبدة القبانونين( ) رافبدًا واحبداً ى تعتبر إن  القانونين يشكالن ولااللتفسير العالقة بين القانون الدولي و الداخلي ، 
ببه ) ثنائيبة القبانونين(  خاصباً  خطباً مبا يشبكل كبل منه  الداخلي ، و إن   ختالف القانون الدولي عنإو الثانية تقر ب

مسبباعدة المشببرع األجانببب  مببن خببالل ، و تببؤثر طبيعببة هببذه العالقببة علببى القببانون الببوطني  فببي موضببوع طببرد (2)
فبي  األجانببطاريبة لموضبوع طبرد اإلستفادة من الصبيغة اإلمن خالل  األجانبالمحلي في صياغة قواعد تخص 

 القانون الدولي.

 الداخلي ؟ األجانبو أ ثر القانون الدولي على نظام طرد فما ه      

لعرض العالقة بين القانون األول  جابة عن هذا السؤال فقد تم توزيع هذا المطلب الى فرعيناإلو لغرض         
 تي:ه العالقة على نظام الطرد، و كاآلالدولي و الداخلي و الثاني لبيان أثر هذ

 

 : لقانون الدويل و الداخلي:العالقة بني ااألول  الفرع
يسببود القببانون الببدولي نظريتببان بشببأن توضببيح العالقببة بببين القببانون الببدولي و الببداخلي و همببا نظريببة ثنائيببة       

 يتم شرحهما تباعًا :سالقانونين و نظرية وحدة القانونين ، و 

                                                           

 .  1955األمريكية لعام  - : الفقرة الثانية من المادة األولى من معاهدة الصداقة االيرانيةينظر( 1)
 .49، ص  نفسهالدكتور عصام العطية ، المصدر  (2)
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 نظرية ثنائية القانونني :أوالً : 

القبببانون البببداخلي و  إن   البببى زيلبببوتي و مبببوريلليان يببببل و شبببتروب والنظريبببة أمثبببال تر  ذهبببب متزعمبببي هبببذه       
لنظببام أعلببى منببه فهمببا و ال يخضببع أي منهمببا  ،خببراالكببل منهمببا عببن  عببزلنون الببدولي نظامببان متسبباويان ينالقببا

 .(1)(يتداخال مطلقاً  ن أ وثيقًا دون  االً تصإدائرتين تتصالن  وفقا  لما عبر الدكتور عصام العطية عنه )يمثالن 

 . (2):الحج  اآلتية القانونين الى فيما طرحوه بخصوص إنفصال صار هذه النظريةنأ و يستند 

إنبه يصبدر مبن  رادة المنفبردة للدولبة أياالمبن  نطلبق: فالقبانون البداخلي يبين القبانونين ختالف المصادرإ -1
ات مجمبوع البدول ومبن ثبم رادإمبن  نبثبقأحكامه بينما القانون البدولي يرادة المخاطبين بإسلطة عليا تفوق 

مصبادر  و ينبت  عبن ذلبك إن   ،شخاص المخباطبين ببهتفرضه على األ د سلطة علياو وجب ال يمكن القولف
رضبا الببدول الصببريح أو  عكببسدولي لهببا طببابع داخلبي بحببت فهبي تلببداخلي كالتشبريع و العببرف الباالقبانون 

 الضمني.

ن السببببلطة فببببراد أو بيبببنهم و ببببياألالقبببات ببببين الع رتبببببن : فالقبببانون البببداخلي يخبببتالف موضبببوع القببببانونيإ -2
الببى مبببادئ  تكبباءول باإلالعالقببات بببين الببدرتببب يادة ، أمببا القببانون الببدولي فيالسبب وصببفها مالكببةالحاكمببة ب

فبراد و السبلطات العامبة داخبل االالمخاطبين بإحكام القبانون البداخلي هبم   إن   السيادة و المساواة ، بمعنى
السبيادة و المنظمبات  االسبتقالل و طبين بأحكبام القبانون البدولي هبم البدول ذاتالمخا إن  الدولة في حين

 .ببية أشخاص القانون الدولي الدولية

مبة للنظم الداخلية من سلطات عليا منظ ةالقانونيتتركب البنية :  بين االقانونين القانوني تركيبختالف الإ -3
، أمبببا  ءسبببلطة القضبببا لطة التنفيبببذ والتشبببريع و سببب سبببلطةو هبببي  عينبببةتتمتبببع باختصاصبببات واضبببحة و م

اآلنفببببة بشببببكلها الحرفببببي  للمؤسسببببات الدسببببتورية الوطنيببببة تغيببببب عنببببه النظببببام القببببانوني الببببدولي ف تركيببببب
 الدستوري.

 تية :نظرية ثنائية القانونين النتائ  اآل عتناقو يترتب على إ                

لعالقبات الدوليبة ، ا نطباقملزمبة للبدول فبي الونيبة قانالقواعبد ال لبيس لهبا وصبفقواعد القبانون البداخلي  ن  إ -1
ذا يعنبي فبي دائبرة القبانون البداخلي ، و هب لبزام اإلصبفة  لبيس لهباقواعد القانون الدولي ل ن  وكذلك الحال فإ

                                                           

 .58، ص  نفسهالدكتور رشاد السيد ، المصدر ( 1)
 .59، ص نفسه( المصدر 2)
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 وايطبقبب نأ ينالببوطني ةضبباداخليببة مببع قاعببدة دوليببة فعلببى الق قاعببدة قاطعببتتإذا  هإنبب مببن الناحيببة التطبيبيببة
و تتحمبل الدولبة  ،اختصاصاته منه و ليس من القانون البدولي تقيعلى ألنه يساأل وطنيالقانون القاعدة 

 لتزاماتها في مثل هذه الحالة.عن مخالفتها إل متولدةعلى الصعيد الدولي المسؤولية الدولية ال

 قلبببتإنال إذا إالقبانون البداخلي  حي ببزوصببف االلبزام فبي ب ين  تكتسبأالقبانون الببدولي ال يمكبن  قواعبد  إن    -2
صبببدار القبببوانين الداخليبببة ، و العكبببس إلإلجبببراءات الشبببكلية المتبعبببة فبببي  البببى قواعبببد قانونيبببة داخليبببة وفقببباً 

لإلجراءات الشكلية المتبعة في  وفقاً  الإتتحول الى قاعدة دولية  نأ صحيح تمامًا فال يمكن لقاعدة داخلية
 صدار القواعد القانونية الدولية.إ

ال إن  إ خبر فبي دائبرة  كبل منهمبااآلألحبدهما علبى  سبلطةالبداخلي و البدولي ال  انونينذا كان كل مبن القبإ -3
 في صورتين: لروابءبينهما ، فقد توجد هذه ا لروابءذلك ال يعني إنعدام ا

خبر آالبى نظبام قبانوني  معينبة فبي مسبالة لفصبلن  يتبرك نظبام قبانوني أمبر اأفبي  حالة : و تتمثبلاإل- أ
حكامببه أل تعببال  وفقبباً ن أ هببذا القببانون وحببده و يجبببضببمن  فببي خلتلببك المسببالة تببد اعتبببار إن   ىعلبب

مببن يكببون أجنبيببًا فببي  عببي نالببدول تجبباه األجانببب فانببه ال ي القببانون الببدولي العببام واجبببات عببي نفعنببدما ي
 ختصاص القانون الداخلي.إما يترك ذلك الى نإ نظر الدولة و

ببنص صبريح فتكبون عندئبذ   مزجهبادولي و يالب ستببال : فقد يستقبل القانون البداخلي قواعبد القبانون اإل- ب
 .(1) منها جزءً 

 ثانيًا : نظرية وحدة القانونين :

نظريبة وحبدة القبانونين تجعبل مبن قواعبد القبانون  ن  إية ثنائية القانونين السابقة ، فبنظر  على طرف  يناقض و      
حببد ال ينفصببل عبببن وا نظببام قببانونيب أشبببه أي كالتركيببب القبببانوني الواحببدقببانون الببداخلي الببدولي العببام و قواعببد ال

القانونيببة  القاعببدة خضبباعإ ج القببانوني الببذي يقضببي بضببرورةالتببدر  نظريببة الوحببدة علببى أسبباس نهضبعضببه ، و تبب
القاعبدة التبدرج البى  صبلي نأقوتهبا منهبا البى  تقيالبى القاعبدة التبي تعلوهبا و تسب القبانوني سبلماألدنى مرتبة فبي ال

 .بين فروعه ناهضال تحاددليل اال أساس القانون كله وب فوصساسية العامة التي تاأل

على فهل توجد في القبانون ألا وقع القاعدة القانونيةم ابرازنظرية وحدة القانونين في  متزعمي ختلفو قد إ       
 الدولي أم توجد في التشريع المحلي؟

 :في ىالفقه الدولي هما  على ذلك ظهر موقفان و جواباً 

 .بشكل  خاصالداخلي و في دستور الدولة في القانون  قومن القاعدة العليا تيرا إاألول    -1
                                                           

 .50، ص  نفسه(الدكتور عصام العطية ، المصدر 1)
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سبنده البذي ت صبوبالبدولي ، وهبذا هبو البرأي األ فبي القبانون  قبومعلبى تالقاعبدة األ  إن   الرأي الثاني  يقول -2
طانيببا لبامببا بببين الواليببات المتحببدة و برياالجتهببادات القضببائية خاصببة) قضببية اإل الممارسببة الدبلوماسببية و

 بحجببة وجببود عببن بريطانيببا المسببؤولية الدوليببةنفببي عببدم جببواز ، عنببدما رأت محكمببة التحكببيم 1878 عببام 
مبن  سبمى رتببة  دولي يتضبمن تلبك االحكبام و هبو أنقص في تشريعاتها يخص قواعد الحياد ألن القانون ال

 .(1)القانون المحلي( 

 طرد األجانبعلى  لداخليالدويل و ا لعالقة بني القانوننيالفرع الثاني : أثر ا
النظرية الراجحة وفقًا للتعامل الدولي  حول تفسير العالقة بين القانون الدولي و  الى إن   يشير الفقه الدولي       

نظريبة وحبدة  نعبنبت  وي  (2)القبانون البدولي علبى البداخلي  علويبةهبي نظريبة وحبدة القبانونين مبع القانون الداخلي 
 القوانين ما يأتي:

خالف القبانون البدولي و إذا  لقانون الداخليال وزن لون المحلي و القانون الدولي فبين القان عزلالجواز : عدم أوالً 
 . في هذه الحالة  يعتبر باطالً 

 مع القانون الدولي. توافقهضاء الدولي للتحقق من مدا بة الققار م: خضوع القانون المحلي لثانياً 

ن القانون الداخلي و القانون الدولي و يحل هذا التعبارض عبن طريبق تغليبب تعارض بي نهوض: من الممكن ثالثاً 
 القانون الدولي على الداخلي.

و سببواء كانببت الببدول تأخببذ بنظريببة وحببدة القببانونين مببع علويببة القببانون الببدولي أو ثنائيببة القببانونين فإنهببا           
الدوليبة التعاقديبة أو العرفيبة ، و هبذا ينطببق تزامبات اإلل مبن تكون مسؤولة دوليًا عن مخالفة سلطاتها الثال  ألي  

مثلبة علبى أثبر العالقبة ببين األ،و مبن  األجانببالدولية المفروضبة علبى سبلطات الدولبة عنبد طبرد اإللتزامات  على
حيث ، حدة القانونين الدولي و الداخليالقانونين على الطرد ، نجد النظام القانوني السويسري الذي يطبق نظرية و 

ذلبك  ألجبل القبانون السويسبري ، و فبي أجبزاءمنبذ نفباذه   يالقانون الدولي التعاهبدي  والقبانون البدولي العرفب لدخي
القببانون  علببى هببدي، و لهببذا يفسببر قببانون الطببرد بالقببانون الببدولي  يببتم بالتقييببد طبيببق القببانون المحلببي للطببردت  فببأن  
على القبانون  علوية و األولويةالقانون الدولي تكون له ال فان حيث األصل ، و من معا   خلي و القانون الدوليالدا

 شبؤون  د القبانون البوطني بمبا فبي ذلبك التشبريعات التبي تبنظميبيقي نأ القانون الدولي مبن الممكبن إن   الوطني ، أي
القبانون البدولي  علبى هبديسبة كبل حالبة مبن حباالت الطبرد السبلطات المختصبة بدرا أخذ، و لذلك ت األجانبطرد 

                                                           

 و ما بعدها. 52، ص  نفسه: المصدر ينظر (1)

 .52، ص  نفسهالمصدر  (2)
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 ن  إباإلضببافة الببى ذلببك فبب طرفببا  فيهببا، و ريةسويسببال الدولببة و المعاهببدات الدوليببة التببي تببدخلاإلتفاقيببات  ي والعرفبب
أحكبببام أخبببرا فبببي القببببانون  األجانبببببيطبببببق بالقبببدر البببذي ال تبببنظم وضبببع  تحبببادييسبببري االالسو  األجانببببقبببانون 

تحتبوي التبي  السويسري  القانون  أحكام ن  إفألجل ذلك التي أبرمتها سويسرا، و تحادي أو في المعاهدات الدولية اال
خبر مبن القبانون آأو أي حكبم  تحباديإلتي ال يطببق فيهبا أي قبانون ت ااالفي الح الإال تسري على أسباب الطرد 

 .(1) 1951المتعلقة بمركز الالجئين لعام  اإلتفاقية الدولي مثل

بشكل جراءات الطرد تقيده إإنفاذ  ن  إفرد األجانب ط ون الدولي أسبابالقان ديفي الوقت الذي ال يقيو             
ذ اإنفب ال يجوز لسويسرا خصوصو على وجه ال ، القانون الدولي قتضىسويسرا بم لتزم بها اإللتزامات التي ت عام

لقسبرية ، و قبد ااإلعبادة  نسبان بمبا فبي ذلبك مببدأ عبدمااللتزاماتها الخاصة بحقوق إينتهك  ذلكالطرد إذا كان مر أ
تحببادي فبي الفقببرة اإلفبي قانونهببا البداخلي فعلبى سبببيل المثبال يببنص الدسبتور اإللتزامببات  هبذه قنببينقامبت سويسبرا بت

عادة شخص الى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعبذيب أو ألي شبكل مبن عدم جواز إ  )على 25( من المادة / 3)
تحبادي فبي المبادة / اال األجانببقبانون يقبرر و بعببارة عامبة ( ة سبانيإن أشكال المعاملة أو العقوببة القاسبية أو البال

الببى بلبببده  األجنبببيعنببدما تتعببارض عبببودة  بمنببأا عببن القبببانون بعبباد يصببببح الطببرد و اإل تنفيببذ أمبببر إن   )علببى 83
التببي تتحملهببا سويسببرا بموجببب القببانون الببدولي و نتيجببة لببذلك ال يببتم تنفيببذ الطببرد و يمببنح إللتزامببات  اً صببلي معبباأل

مجببال طببرد األجانببب و   لملقببات  علببى عبباتق سويسببرااالدوليببة  د يببو خببر للقآ، و هنبباك مثببال (ذنببًا للبقبباء إ األجنبببي
م الى سويسرا طلب للتسليم ذا ق دجراء الطرد فإجراء التسليم على إشأ عن أولوية إعلى تنفيذ الطرد ينبشكل  خاص 
جبراء إل طبقباً ل الشبخص البى الدولبة الطالببة جنائيبة يبتم نقبالمساعدة القانونيبة المتبادلبة فبي المسبائل ال على هامف

لسبببما  بالبببدخول مجبببددًا اتفببباق إسبببتخدام إبهبببذا و ال يجبببوز السبببما   ،جبببراء الطبببردإل طبقببباً التسبببليم الجببباري و لبببيس 
 .(2) لغرض تسليم الشخص المعني

مكبببن للبببدول ي األجانببببصبببيغة عامبببة بخصبببوص طبببرد  2014عبببام  و قبببد و ضبببعت لجنبببة القبببانون البببدولي      
تطبيقها فبي تشبريعاتها المختلفبة ألنهبا تعكبس التبدوين التبدريجي للقبانون البدولي العبام مبن خبالل فبرض قيبود علبى 

 .(3)الدولة و هي :

                                                           

اب  7-تموز / يوليه  6حزيران / يونيه و  5 –ايار / مايو  4أعمال لجنة القانون الدولي بخصوص طرد األجانب ، جنيف ،  (1)
 .17، ص  AlCN.4l604، رقم الوثيقة  2009/ أغسطس ، ، التعليقات و المعلومات التي وردت من الحكومات الى اللجنة ، 

 .17، ص  نفسه( المصدر 2)
 .L.797/CN.4/A/ 2014من مشروع القراءة الثانية بخصوص طرد األجانب  لعام  20-4( المواد 3)
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 إتفاقيبةمبن  32( مبن المبادة 1نصبت الفقبرة )، و قبد للقبانون  تنفيذا لقبرار يتخبذ وفقباً  الإ: ال يجوز طرد أجنبي  أوالً 
ال ألسببباب تتعلببق ببباألمن إرد الدولببة المتعاقببدة الجئببًا موجببودًا فببي إقليمهببا بصببورة نظاميببة تطبب اللجببوء علببى أن ) ال

ال تطبيقًا لقرار متخذ وفقًا لألصول التبي إ( على أ ال ينفذ  طرد مثل 2الوطني أو النظام العام ، و أضافت الفقرة )
قاهرة تتصل باألمن البوطني أن   بينص عليها القانون، و يجب إن  يسمح لالج  ما لم تتطلب خالف ذلك أسبا

ستئناف و يكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة ثبات برائته، و بأن يمارس حق اإليقدم بيانات إل
( أن تمبببنح الدولبببة 3او أمبببام شبببخص أو أكثبببر معينبببين خصيصبببًا مبببن قببببل السبببلطة المختصبببة،و أضبببافت الفقبببرة )

حبببتفظ الدولبببة ة ليلبببتمس خاللهبببا قبولبببه بصبببورة قانونيبببة فبببي بلبببد آخبببر، و تالمتعاقبببدة مثبببل هبببذا الالجببب  مهلبببة معقولببب
 ن  تطبق خالل هذه المهلة ما تراه ضروريًا من التدابير الداخلية. المتعاقدة بحقها في أ

لألسباب المنصبوص عليهبا فبي  الإتطرد أجنبيا  ن أ ، و ال يجوز للدولة يكون هذا القرار مسبباً  ن أ : يجب ثانياً 
 مر علبى الالجئبين أيضباً االالقومي و النظام العام و ينطبق هذا األمن  ن بما في ذلك على وجه الخصوصالقانو 

و بحسن نية مع مراعاة خطورة الوقائع و في ضوء جميع الظروف بما  كما يجب تقييم أسباب الطرد تقييما معقوالً 
ترتببب علببى تلببك الوقببائع و ال يجببوز مد القتضبباء الطببابع الببراهن للتهديبباالالمعنببي و عنببد  األجنبببيفببي ذلببك سببلوك 

 لسبب يتنافى مع القانون الدولي . تطرد اجنبياً  ن أ للدولة

: عدم جواز طبرد الالجب  أو رده البى حبدود دولبة تكبون فيهبا حياتبه أو حريتبه مهبددة بسببب عرقبه أو دينبه أو ثالثاً 
لبلبببد بسببببب علبببى مجتمبببع ذلبببك ا اره خطبببراً عتببببتماعيبببة معينبببة أو بسببببب اراءه أو إلجإإنتمائبببه البببى فئبببة  جنسبببيته أو

 .القسريةاإلعادة  رتكابه جريمة بالغة الخطورة. وهذا هو ما يعرف بمبدأ عدمصدور حكم نهائي عليه إل

علببى إن  ) ال يجببوز لدولببة أن تطببرد الجئببًا  1951اللجببوء لعببام   إتفاقيةمن  33( المادة / 1و قد نصت الفقرة )
لى حدود األقاليم التي تكبون حياتبه أو حريتبه مهبددتين فيهبا بسببب عرقبه أو دينبه أو ترده بأية صورة من الصور ا
(علببى أال  يسببمح 2جتماعيببة معينببة أو بسبببب آراءه السياسببية( و أضببافت الفقببرة )إاو جنسببيته أو إنتمائببه الببى فئببة 

عتببباره وجبد فيبه أو إلعتبباره خطبرًا علببى أمبن البلبد الببذي يحتجباج بهبذا الحببق ألي الجب  تتبوافر دواع معقولببة إلباإل
 يمثل نظرًا لسبق صدور حكم نهائي عليه الرتكابه جرم استثنائي الخطورة، خطرًا على مجتمع ذلك البلد(

ألن العبديم الجنسبية هبو  في الدولبة  ، و عديم الجنسية الذي يكون وجوده قانونياً  األجنبي: عدم جواز طرد رابعًا 
  ال يجبوز أن بقولهبا 32( من المبادة / 1في الفقرة ) 1951اللجوء عام  يةإتفاقهذا المبدأ نصت علي  ن  أجنبيي فإ

 من الوطني او النظام العام .األألسباب تتعلق ب الإها بصورة نظامية إقليمموجودًا في  تطرد الدولة الجئاً 

 : عدم جواز تجريد المواطن من جنسيته لغرض طرده فقء. خامساً 

فببراد أسببرهم، و قببد ورد هببذا المبببدأ فببي أنببب بمببا فببيهم العمببال المهبباجرين و ا: يحظببر الطببرد الجمبباعي لألجسادسببًا 
مببن الميثبباق  5ف  12نسببان ، و المببادة االوربيبة لحقببوق اال اإلتفاقيببةمببن البروتوكببول الرابببع الملحببق ب  4المبادة / 
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و المببادة /  2004نسببان لعببام االمببن الميثبباق العربببي لحقببوق  26نسببان و الشببعوب و المببادة /االفريقببي لحقببوق اال
 حماية حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم. إتفاقيةمن  22

 يحظر الطرد المقنع  لألجانب.سابعًا : 

يببة. و يتصببرف بهببا بحر  ن أ و األجنبببي: يحظببر الطببرد ألغببراض المصببادرة ، و ال بببد مببن حمايببة ممتلكببات ثامنببًا 
مريكيببة لحقببوق األ اإلتفاقيببة مببن 21ت المببادة / نسببان فقببد نصبباالتفاقيببات حقببوق هببذا الحببق و مكفببول فببي أغلببب إ

بعببد دفببع تعببويض عببادل و ألسببباب تتعلببق بالمنفعببة  الإ) ال يجببوز تجريببد شببخص مببن أمالكببه  أن نسببان علببىاإل
 نسبان و الشبعوب علبىاالفريقبي لحقبوق االمبن الميثباق  14العامة أو بمصلحة المجتمبع ...( و نصبت المبادة  / 

 .(.) حق الملكية مكفول.. إن  

 .جارية لتفاف على إجراءات تسليملإل األجانب طرد : يحظر اللجوء الىتاسعًا 

حقبوق الشبخص المطبرود كبالحق فبي الحيباة و الكرامبة و الحمايبة مبن إحتبرام على الدولبة الطباردة واجبب  :عاشرًا 
 ( 1)ساسية األببية الحقوق إحترام  نسانية واالالتعذيب و المعاملة غير 

علبى أسباس العبرق أو اللبون أو الجبنس أو البرأي السياسبي أو غيبره مبن  األجانببالتمييبز ببين : عدم أحدا عشر 
خبببر أو لغيببببر ذلبببك مببببن آي أو الثبببروة أو النسببببب أو أي وضبببع جتمببباعاإلثنببببي أو اإلصبببل القبببومي أو االراء أو اآل
 سباب التي يحظرها القانون الدولياأل

 عاقة . اإلشخاص ذوي األو الحوامل والمسنين و  طفالاأل: وجوب رعاية الفئات المستضعفة كأثنى عشر

حتجبباز. نصببت علببى هببذا الحببق العديببد مببن اإلحقوقببه عنببد إحتببرام  سببرية واال   األجنبببيحيبباة إحتببرام  :ثالثببة عشببر
حيبث نصبت  1966نسبان ، كالعهبد البدولي للحقبوق المدنيبة و السياسبية الصبادر عبام االالمواثيق الدوليبة لحقبوق 

الكرامبببة إحتبببرام  سبببانية مبببعإن شبببخاص المحبببرومين مبببن حبببريتهم معاملبببةاالى ) يعامبببل جميبببع منبببه علببب 10المبببادة / 
مبن هبذه الدراسبة ، كمبا  األول المحتجبزين فبي الفصبل األجانببنسان( و قد سبق التطبرق لحقبوق االالمتأصلة في 

انوني مبببن هبببذا العهبببد علبببى )عبببدم جبببواز التبببدخل بشبببكل تعسبببفي أو غيبببر قببب 17( مبببن المبببادة / 1نصبببت الفقبببرة )
 بخصوصيات أحد أو بعائلته ...(.

خطببر بقببرار الطببرد و فببي الطعببن فيببه وفببي أسببتماع سببلطة مختصببة ي   ن أ فببي األجنبببيحببق إحتببرام  أربعببة عشببر :
يحصببل علبببى  ن أ يمثبببل أمببام سببلطة مختصبببة و ن أ تببا  لبببه وسببائل فعالببة للطعبببن بقببرار الطببرد وت  ن أ ألقوالببه و

 س المساعدة القنصلية لدولته. يلتم ن أ مساعدة مترجم شفوي مجانا و

                                                           

 ( سيتم بحث هذه الحقوق بالتفصيل في الفصل الثالث من هذه الدراسة.1)
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 الإ) ال ينفبببذ طبببرد الالجببب   أن علبببى 32( مبببن المبببادة/ 2فبببي الفقبببرة ) 1951اللجبببوء لعبببام  إتفاقيبببةو نصبببت      
يسمح لالج  مبا لبم تتطلبب خبالف  ن أ جرائية التي ينص عليها القانون ، و يجباإلتطبيقًا لقرار متخذ لألصول 

سببتئناف و يكببون لببه اإلأن يقببدم بيانببات ألثبببات براءتببه و بببأن يمببارس حببق من الببوطني ببباألأسببباب قبباهرة تتصببل ببب
وكيبببل يمثلبببه لهبببذا الغبببرض أمبببام سبببلطة مختصبببة أو أمبببام شبببخص أو أكثبببر معينبببين خصيصبببًا مبببن قببببل السبببلطة 

 المختصة(.

 طبرداإلداريبة  للطبرد فبال يجبوز للسبلطات اً يقافيبإ اً أثبر  طبردالعتبراض علبى اإليكون لقبرار خمسة عشر :  يجب أن 
قانونيبة الطبرد ، و هبذا  المببدأ مبا فبي عتبراض اإلتفصبل السبلطة التبي تنظبر فبي ن أ الدولة قبل إقليممن  األجنبي

تنظبر دعبواه سبلطة مختصبة ، كالمبادة /  ن أ تطبيقبًا للمبواد التبي تكفبل لألجنببي الخاضبع للطبرد الحبق فبي الإهو 
 .1951اللجوء لعام  إتفاقيةمن  32

كبان قبرار طبرده غيبر مشبروع مبا لبم تشبكل عودتبه إذا  حبق فبي العبودة البى الدولبة الطباردةلألجنببي ال سبتة عشبر :
لقببانون الدولببة و  إلجببراءات الببدخول طبقبباً  غيببر مسببتوف   األجنبببيلألمببن القببومي أو النظببام العببام أو يصبببح  تهديببداً 

و جببر الضبرر البذي يتمثبل بإعبادة تطبيقًا للقواعد العامبة البواردة فبي بباب المسبؤولية الدوليبة  الإهذا المبدأ ما هو 
 الإالمطببرود بقبرار غيببر مشببروع  األجنبببييقببع الضببرر ، و لبيس السببما  بعبودة  إن  الحبال الببى مبا كببان عليببه قببل

 شكل من أشكال الجبر يصطلح عليه الرد.

يثيببر  رتكبببت فعببالً إلكببون الدولببة الطبباردة  دولتببه لحمايتببه دبلوماسببياً لجببوء الببى ال فببيلألجنبببي حببق  سبببعة عشببر : 
 تطبيقًا للقواعد لعامة في باب الحماية الدبلوماسية. الإمسؤوليتها الدولية و هذا الحق ما هو 

ظمتهبا و تشبريعاتها إن تسبن كبل دولبة  على الدولة قيدًا دوليبًا يتشبخص فبي وجبوب أن ن  إ و يستفاد مما سبق     
.علببببببببببببى وجببببببببببببه التحديببببببببببببد نببببببببببببف ذكرهببببببببببببااآل القببببببببببببانون الببببببببببببدولي للطببببببببببببرد و المبببببببببببببادئ قواعببببببببببببدوافببببببببببببق بمببببببببببببا ي
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 الفصل الثالث

 املطرودين يف القانون الدويل األجانبوسائل محاية حقوق 
يوفر القانون الدولي العام حماية مقبولة لحقوق األجانب الخاضعين للطرد ، من خالل  الباحث بتقدير         

الى الحماية الدبلوماسية باإلضافة  مطار القانون الدولي العاساتية و القضائية التي تعمل ضمن إالحماية المؤس
ذلك ال يمنعنا من الدعوة الى  ، على إن    من خالل تطبيق نظام المسؤولية الدولية الناتجة عن طرد األجانب

 البحث في زيادة فاعلية نظام الحماية الدولية لحقوق األجانب بجانبيها القضائي و المؤسساتي.
الخاضببعين للطببرد قبببل  األجانبببنبحببث فببي مضببامين حقببوق ن أ قببي يفتببرضلتسلسببل المنطا و نالحببظ إن          

لوسببائل الدوليببة نعببرف مببا هببي هببذه الحقببوق ثببم نعببرف بعببد ذلببك ان أ البحببث فببي وسببائل حمايببة حقببوقهم ، فعلينببا
 .المطبقة لحمايتها

العببدل الدوليببة و  حكببام القضببائية التببي أصببدرتها محكمببةاألالحمايببة القضببائية تتمثببل ب و جببدير بالببذكر إن         
وسبائل الحمايبة الدوليبة تقتصبر فبي  ن  إفبحكام على موضوعات الدراسبة االمحكمة ستراسبورغ  و ألننا وزعانا تلك 

و جانبببب المسبببؤولية الدوليبببة عبببن الطبببرد ، دون  نسبببانلحمايبببة حقبببوق اإل هبببذا الفصبببل علبببى جانبببب اللجبببان الدوليبببة
 حكام القضائية المتعلقة بالموضوع.األتجاهل 

لخاضبعين اتعلبق ببيبان مضبامين حقبوق األجانبب ياألول  مباحبث ، ةو قد تم توزيع هذا الفصبل البى ثالثب        
، أما المبحث الثالث فجاء للبحث في  األجانبللطرد ، و الثاني يختص بدراسة نظام المسؤولية الدولية عن طرد 

 للطرد. الخاضعين األجانبنسان الدولية في حماية حقوق االدور لجان حقوق 

 ولاالاملبحث 

 خلاضعني للطرد األجانبمضامني حقوق 
ه ال يتجببرد مببن عتبببار ، و هببذا يعنببي إنببإ قبببل كببل  نسببانإهببو  اإلقامببة الخاضببع للطببرد فببي بلببد األجنبببي إن          

بمركببز المببواطنين فببي الدولببة  شبببيهاً  األجانبببلقببد أصبببح مركببز و  بشببكل عببام ، األجانبببالحقبوق التببي يتحلببى بهببا 
تفاقيببات الدوليببة ذهبببت الببى التسببليم لألجانببب بمباشببرة الحقببوق السياسببية كالترشببيح و إلا مببن مضببيفة ألن جانبببال

 و فبي ذلبك  األجانببفيصبل التمييبز مبا ببين المبواطنين و هبي  وق  السياسبيةنتخاب ، في وقت كانت هبذه الحقباإل
البدولي العبام و الخباص لبديهم القبانون  قهباءف ن  إالبدكتور جبابر جباد عببد البرحمن )الفقبه ممبثاًل ب من بعضذهب ال
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الدولة التي   ن  إ و أضاف ،على المواطنين ألنها مقتصرةاألجنبي الحقوق السياسية ، جماع على عدم منح إشبه 
 ، و (1)سياسببية( حقوقبباً هببذا تحببت  علببى أي دولببة تمببنح مواطنهببا  ن أ بجنسببيته لهببا الحببق فببي األجنبببيينتمببي أليهببا 

ورببي تحباد األساسبية لإلاالمن ميثباق الحقبوق  29ن الدولي يخالف هذا الرأي فإذا طالعنا المادة / واقع القانو  لكن
تحاد ،و الى أكثر من ذلك االوربي في التوظف لدا أي دولة في االتحاد اإلحق كل شخص في نجدها قد كفلت 
تخابات البلديات في إن يينتخب أو يترشح فن أ وربي فياالتحاد اإلعلى حق كل شخص في  40نصت المادة / 

 الدولة العضو التي يبيم فيها.

مارك  لألجانبب حبق التصبويت فبي اإلنتخاببات مبع يأعطبت بعبض البدول كبالنروي  و السبويد و البدنقد و 
حبوال بتقبديم األجانبب ألنفسبهم قبامتهم فيهبا ، ببل تسبمح هبذه البدول فبي بعبض األإمضبي مبدة معينبة علبى  طشتراإ

 .(2) نتخاباتفي اإل سياسيين كمرشحين

 

و أخبرا خاصبة ناتجبة  نسبانهبي كافبة حقبوق اإل عامة لألجنبي حقوقاً   بالعودة الى مبدأ القول نالحظ إن   و     
 عن عملية الطرد.

 العامة و الخاصة محكومة بقاعدتين أساسيتين هما: األجانبو تكون حقوق            

عببالن حالببة الطببوارئ عببدا الحقببوق إ عنببد و ذلببك  ،سببتثنائيةالاالظببروف ظببل مكانيببة تقييببد هببذه الحقببوق فببي إ:  أوالً 
سبتثنائية البة اإل، و تعنبي حالبة الطبوارئ ) الح األجانببلحقبوق األدنبى  مبن قاعبدة الحبد ساسية التي تشكل جبزءً األ

هببدد النظببام ممببا ي منهبا خبباص الدولبة أو بجببزء عامببة أصببقاعب ةأو متحققب ة الوقببوعوشببيك أخطبارالتبي تنطببوي علببى 
من قبل السلطة التنفيذية لمعالجتهبا( و مبن  أو غير مألوفة تخاذ إجراءات غير عاديةإو التي تتطلب  دولةلل العام
والتعريبببف يشبببترط  (3)قتصببباديةاالنهيبببارات اإلت التخريبببب البببداخلي و االحبببو مثلببة عليهبببا الحبببرب و التهديبببد بهبببا األ

يكبون المسباس   ال  ينبغبي أ و لكبن ، ضبر فعليبا ب بهملنظبام العبام أو مهبددا  لريبب الوقبوع و أو ق اً يكون الخطر واقع
 لسببياقات تببتم إجببراءات التقييببد وفقبباً  أن  و غيببر دائببم و مؤقتبباً المتخببذ لمعالجببة حالببة الطببوارئ  بببالحقوق و الحريببات

 .(4)بشكل  رسميقانونية دستورية يعلن عنها 

                                                           

 و ما بعدها. 394، ص  فسهنجابر جاد عبد الرحمن ، المصدر الدكتور ( 1)
 .398 – 397، ص  نفسه( الدكتور أحمد أبو الوفا ، المصدر 2)
( البببدكتور حيبببدر أدهبببم عببببد الهبببادي ، دراسبببات فبببي قبببانون حقبببوق االنسبببان ، حالبببة الطبببوارئ فبببي العبببراق ببببين التببباري  و القبببانون    3)

 .185، ص  2008االردن ،  -ن ، دار الحامد للنشر و التوزيع ، الطبعة االولى ، عما 2003 - 1921
 .186ص   ، نفسه( المصدر 4)
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قانونيبببة فبببال يجبببوز التعسبببف فبببي ال ساسبببية بحبببدودهااألساسبببية و غيبببر األتمبببارس هبببذه الحقبببوق  ن يجبببب أ:  ثانيببباً 
 ستعمال حقه ؟إفي  ستعمال أو ممارسة هذه الحقوق ، و لكن متى يعد صاحب الحق متعسفاً إ

  ممببا يجعببل قواعببد  الحببق سببتعمالإاالت التعسببف فببي أجابببت علببى ذلببك أغلببب التشببريعات المدنيببة علببى حبب        
 : و هي (1)القضاء الدولي التعسف من مبادئ القانون الدولي العامة و هو ما طبقه  

 ضرار بالغير.اإلستعمال حقه سوا إإذا لم يقصد صاحب الحق من وراء  -1

 إذا كانت المصالح التي يريد تحبيقها غير مشروعة. -2

همية بالمقارنة مع الضرر الذي يصيب األو لكنها قليلة ، لمصالح التي يريد تحبيقها مشروعةكانت اإذا   -3
 الغير بسببها.

فقببد تبم توزيببع هبذا المبحببث  )ناتجة عببن الطبرد( و خاصبة   البى عامببة   األجانبببأسباس تقسببيم حقبوق و علبى        
األجانبب الناتجبة بشكل عام و الثاني لعرض مضمون حقوق  األجانبلبيان مضمون حقوق األول  الى مطلبين ،

 ، و كما يأتي:عن واقعة الطرد 

 بشكلٍ عام حقوق األجانب املطلب األول :
أول و الحقبوق االقتصبادية و االجتماعيبة فبي  فبرع   لب كبل مبن الحقبوق المدنيبة  فبي فبرع  ذا المطه يستعرض    

 ثان  و على النحو اآلتي: 

 :و تشمل ما يأتي  : األول :احلقوق املدنية الفرع

 أواًل : الحق في الصحة :

جتماعيبة و يشبمل ذلبك الاالنفسية و العضوية و  جسم االنسانحة عن الوضع الطبيعي لوظائف تعبر الص      
 .(2) و اجتماعياً  و جسدياً  حق التكامل الصحي نفسياً 

 شخاص المرضى ؟األمكانية طرد إقة الطرد بالحق في الصحة أو مدا و يطر  السؤال هنا عن عال      

 بسبب المرض المعد  وهذا ما نصت عليه أغلبب التشبريعات المحليبة األجانبفي الماضي كان يمكن طرد        
وربيببة لعببام االلببوزان بببين الدولببة العثمانيببة و الببدول إتفاقيببة اإلتفاقيببات الدوليببة ك و 1907مريكببي لعببام اإلكالتشببريع 

و لكببن  سببانياً إن الطببرد كببان يعتبببر ال ن  إبويببك الببى ) دي.  . االسببتاذ ( و أشبباراإلتفاقيببةمببن  7) المببادة / 1923
                                                           

 .155، ص  نفسه(الدكتور عصام العطية ، المصدر 1)
 من دستور منظمة الصحة العالمية. 1: المادة /ينظر( 2)
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ال تسمح بدخولهم منذ البدايبة ( .و  نماإ  تطرد المرضى ونتقاء و بموجبه الاإلبعض الدول طبقت نظام الصد و 
ثببم أ صببيب  بوضببع صببحي سببليمدخببل الحببدود  اً شخصبب فيهببا طببردالحالببة التببي يقببد طببر  تسبباؤل عببن مببدا  قانونيببة 

  و جوابًا على ذلك يذكر مقبرر لجنبة القبانون البدولي ) السبيد مبوريس كبامتو ( بأنبه فبي أكثبر بالمرض بعد ذلك ؟ 
 يصار الى طرده وهو ما نصت عليه أغلب التشريعات الحديثة و التي نصبت علبى حقهبا فبيالدولية  الممارسات 

بمببرض  تطببرده إذا كببان مصبباباً و أن  فحصببًا صببحيًا خببالل ثالثببة أشببهر مببن تبباري  تواجببده األجنبببيتطلببب مببن ن أ
 .(1) معد  

  )2004 أبريبل/نيسبان 29  بتباري  2004/38ورببي فقبد أصبدر توجيهًا)توجيبهاالتحباد اإلوص صببخ أمبا     
ألشببخاص اعلببى  الطببردتطبيببق  و أجبباز ، الصببحة العامببة  حمايببة المرضببى لمبببرر األجانبببأجبباز بموجبببه طببرد 

فبي إقلبيم الدولبة  بعد مرور ثالثبة أشبهر مبن تواجبده ما صابة الشخص بمرضإو لكنه منع الطرد بسبب  المرضى
 .(2)المضيفة

 ن أ راد لهببامببة  تشببريعاتها الوطنيببة مببع قواعببد القببانون الببدولي العببام  التببي ي ببءلمببا كانببت الدولببة ملزمببة بمال و      
شببخاص المرضببى ألن فببي الدولببة مببواطنين حبباملين لمختلببف األحظببر طببرد ا نببدعو الببى نببنإخببالق فاألتنسببجم مببع 

صة اذا خا تتكفل بعالجهم أو عزلهم صحياً ن أ مثل معاملتهم لمواطنيها و األجانبتعامل  ن أ راض و عليهاماأل
تطلبب العببون فبي ذلبك مببن المنظمبات الدوليبة المتخصصببة  ن أ و لهبا لبم يكونبوا مصببابين ببأمراض  شبديدة العببدوا 

 كمنظمة الصحة العالمية.

) عنببدما شببخاص المرضببى األنسببان حكمببًا هامببًا بخببوص طببرد االوربيببة لحقببق االو قببد أصببدرت المحكمببة        
و ذلببك فببي حكببم )بوشببفيلي ( و خالصببته  بين بببأمراض خطيببرة (لألجانببب المصببا اإلقامببة  قببررت المحكمببة مببنح

 .(3)تي : اآلك

، و في 1998الى بلجيكا مع زوجته و بنته عام  توجهو ، 1958جورجي بوشفيلي في جورجيا السيد ولد        
أ مبر  قانونيبة اقامتبه فقبدو بسببب مبن عبدم  سبرقة جبرائم في بلجيكا ب ألكثر من مرةأ دين  2005 -1998  الفترة 

و عندما كان في السجن لم يطلبق سبراحه لتلقبي العبالج ،  ،سنوات 10لمدة  هادخول ه منمع حظر  مغادرة بلجيكاب
جتمباعي للببالد االالعبائلي و  تمباءهعلبى البرغم مبن إن جيكيبة عزمبت علبى طبردهفقام برفع دعوا ألن السلطات البل

 ن أ الطرد من شأنه  إن   و التهابات الكبد ،وكان يرا  بسرطان الدم ا  مريض كان هنإ البلجيكية ،و على الرغم من 

                                                           

 اب/ 6 –يوليبببه -تمبببوز 5حزيبببران / يونيبببه و  4 -ايبببار / مبببايو 3( أعمبببال لجنبببة القبببانون البببدولي بخصبببوص طبببرد األجانبببب ،   1)
 .87ص  CN.4/A/625اغسطس ،جنيف ، الدورة الثانية و الستين ،

 .88، ص  نفسه( المصدر 2)
 بوستن ، ترجمة قصي حسين ، متا  على الرابء : -للكاتب غيتساو و بوالنس  مقال على الموقع االلكتروني لراديو سوا( 3)

2018/03/3a.dk/ar/https://radiosaw  2019 اط لع عليه بتاريl1l20. 

https://radiosawa.dk/ar/2018/03/3
https://radiosawa.dk/ar/2018/03/3
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التبي  يزيد في معاناته المرضية بسبب نقص العالج فبي جورجيبا أن و من شأنه ،سانية بحقهإن يكون معاملة غير
رببح بعبض جوانبب القضبية التبي رفعهبا قببل سبت  2016توفي في السابع من يونيو  ن أ ، و بعد يراد طرده اليها

 إتفاقيبةمبن  3إنتهاكا للمادة  فيلي نحو جورجيا يعدبوش للسيد جيكادولة بل)طرد  إعتبرت المحكمة إن   حيثسنوات 
 .(1984لعام  ال إنسانية أو المهينةلالمعاملة احظر التعذيب و غيره من ضروب 

 ثانيًا : الحق في الحياة :

 الإيجبوز تجريبد أحبد مبن حبق الحيباة  ذ الإ طبالقذا لم يكبن أهمهبا علبى اإلإ أهم الحقوق  من و هو              
 (1)ت خاصة هي :االفي ح

 .وقع من الجرائم من المدان عقاب على ماللالدولة  كماعدام الصادرة من محاإل اتعقوب  -1
 في حالة الدفاع الشرعي. المبرر ضد العنف غير المشروع القتل   -2
 . مسلح أو عصيان دتمر ما تقوم به الدول لقمع  -3
، و يعتببر التهديبد بالقتبل  (2)قباء البببض علبى المتهمبين أو لمنبع هبروب المقببوض علبيهم لحالة القتل إل  -4

جراءات الالزمة لمنع الحرمان القسري من الحياة في اإلتتخذ  ن أ بحق الحياة لذلك على كل دولة مساساً 
القبانون  إن  جتهباد محكمبة العبدل الدوليبة نالحبظ إو بحسبب  .(3)ساسبية االحالة تهديبدها ألنبه مبن الحقبوق 

ثببات حالبة تقبدم البدليل الكبافي إل األجنببي بوثباق الجنسبية أنالدولي يفرض على الدولة التي ينتمبي اليهبا 
التهديببد بالحرمببان مببن الحيبباة التببي يتعببرض لهبببا األجنبببي الخاضببع للطببرد ، حيببث ذهبببت محكمببة العبببدل 

حمبد صباديو ديبالو مبن الكونغبو  في قضية طرد المواطن الغينبي أ 2010الدولية في حكمها الصادر عام 
حبرس السبيد ديبالو وجهوهبا   دعاءات التهديد بالقتبل التبي قيبل إن  إالى القول أل ال يمكن للمحكمة أن تقبل 

المحكمبة تالحبظ إن   و أضبافت المحكمبة أل إن   (4)اليه و ذلك في غيباب أي دليبل يؤيبد هبذه االدعباءات أل 
                                                           

 .186،  ص  نفسهالدكتور سهيل حسين الفتالوي ، موسوعة القانون الدولي ، الجزء الثالث ، حقوق االنسان ، المصدر  ) 1)
–عببة الثالثببة ، بيببروت (الدكتورمحمبد أمببين الميببداني ، النظببام االورببي لحمايببة حقببوق االنسببان ، منشببورات الحلببي الحقوقيببة ، الطب2)

 .48-47، ص  2009لبنان ، 
فباروق منصبور ،  البدكتور ( جون اس. جيبسون ، معجم قانون حقوق االنسان العالمي ، ترجمبة : سبمير عبزت نصبار ، مراجعبة3)

 .62، ص  1999االردن ،   -دار النسر للنشر و التوزيع ،الطبعة األولى ، عمان 
قضبية المتعلقبة بطبرد أحمبد صباديو ديبالو ، )جمهوريبة غينيبا ضبد جمهوريبة الالعدل الدوليبة ، ملخصات أحكام و فتاوا محكمة  (4)

 .172، ص  98 – 90، الفقرات 2010تشرين الثاني / نوفمبر  30الكونغو الديمقراطية ( ، الحكم الصادر في 
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حتجببازه ، و ال دليببل يثبببت إد ديببالو قببد أ خضببع لسببوء المعاملببة خببالل السببيينيببا لببم تثبببت اثباتببًا مقنعببًا إن  غ
 (1)ادعاء تلبيه تهديدات بالقتلأل

 ، فحتببى إذا كببانخص فهببو حببق لصببيق بالشبب ،ه ال يجببوز التنببازل عنببهإنبب و مببن خصببائص هببذا الحببق            
 .(2) ال يجوز قتله على قيد الحياة ئهالشخص يعاني من بقا

قسم موقف المواثيق الدولية في ذلك البى قسبمين همبا إن عدام فقداإلالدولية من اإلتفاقيات  قفوقد تباينت موا     
:(3) 

عبدام مبن خبالل اسبتثناء اإل البى فبرض القيبود علبى عقوببةتجهبت إلبروتوكوالت الدوليبة التبي و ااإلتفاقيات  أوال : 
رتكباب الجريمبة ، وهبذا مبا نصبت سبنة وقبت ا 70سبنة أو فبوق  18شخاص الذين يقبل عمبرهم عبن األالحوامل و 

و الفقبببرة  1966مبببن العهبببد الخببباص ببببالحقوق المدنيبببة و السياسبببية لعبببام   6عليبببه  الفقبببرة الخامسبببة مبببن المبببادة /
 1969نسان لعام االمريكية لحقوق األ ةاإلتفاقي من 4الخامسة من المادة /

 (4)تتشخص بما يلي : االعدام و لغت أ: المواثيق التي  ثانياً 
                                                                                                                                                                                                 

، )جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو ( ملخصات أحكام محكمة العدل الدولية ، القضية المتعلقة بأحمد صاديو ديالو 1)
 . 168، ص  74 – 64، الفقرات  2010تشرين الثاني / نوفمبر  30الديمقراطية ( ، الحكم الصادر في 

، نفسهسهيل حسين الفتالوي ،موسوعة القانون الدولي، الجزء الثالث، حقوق االنسان ، حقوق االنسان، المصدر  ( الدكتور2)
186 . 

نعمان عطا هللا الهيتي ، حقوق اإلنسان القواعد و االليات الدولية ، دار و مؤسسة رسالن للطباعة و النشر و  تور:الدكينظر( 3)
 .13-11، ص  2007جرمانا ،  -دمشق  -التوزيع ، الطبعة األولى ، سوريا 

 .111ص   ، نفسهلمصدر ( ا4) 
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 .1991/ 28/8مريكية و النافذ االعتمدته منظمة الدول إ الذي  1990ول بروتوك -1

افببذ فببي و الن 1989البروتوكببول الثبباني الملحببق بالعهببد الببدولي الخبباص بببالحقوق المدنيببة و السياسببية لعببام   -2
و  ،عببداماإلإللغبباء عقوبببة  كببل مبا يلببزم مببن االجبراءاتتخبباذ إلبدول الببى ا حببضو الببذي  1991/ تمبوز  11

عببدام علببى اإلوتوكببول المببذكور الببتحفظ علببى مببا جبباء فيببه عببدا حالببة الحببرب التببي يجببوز تطبيببق حظببر البر 
 جريمة بالغة الخطورة ذات طبيعة عسكرية وقت الحرب.

ذي و الب 1985و النافذ  1983نسان لعام االوربية لحقوق اال   اإلتفاقيةو البروتوكول السادس الملحق ب -3
التشببريعات المحليببة لهببذه العقوبببة فببي حببالتي الحببرب و التهديببد  تضببمينسببماحه بعببدام مببع لغببى عقوبببة اإلأ

 .(1)جراء اإلالوشيك بها مع وجوب اخطار سكرتير عام مجلس أوربا في هذا 

 

الحكومببات  نببص علببى دعببوة 1989/  12/  15فببي  حببدة قببراراً و قببد أصببدرت الجمعيببة العامببة لألمببم المت        
، و حببض ي و االعببدام دون محاكمببةعبدام التعسببفاإلقات القانونيببة و عبدام خببارج السببيااالالبى حظببر جميببع اعمببال 

 سبببتثنائية اإلت االحتبببى فبببي الحببب فببباً نآ هكبببذا ممارسبببات ،و ال يجبببوز مخالفبببة الحظبببر المبببذكور البببدول علبببى تجبببريم
الحظببر المتقببدم لببه صببفة  إن   أي (2)ت النببزاع المسببلح الببداخلي االت الطببوارئ و حبباالكببالحرب و التهديببد بهببا و حبب

 .ة ) الحد األدنى لحقوق األجانب(ساسياألحقوق ال

 ن أ عتقاد بأنه يمكنإلتوجد اسباب وجيهة ل كل أجنبيأو تسليم  طرد كما نص القرار على عدم جواز            
الحقوق و وفقًا للجنة  (3) عدام دون محاكمةاالعدام التعسفي أو اإليذهب ضحية لإلعدام خارج نطاق القانون و 

 الى دولة أخرا قد تتعرض فيها حياته للخطر ، و األجنبيتطرد  أن ال يجوز ألي دولة السياسية فأنه المدنية و 
 من العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 6لتزام فأنها تعتبر منتهكًة للمادة / االخرقت أحدا الدول هذا إذا 

 .1966لعام 

فببي ظببروف  األجنبببييحظببر وضببع ن أ ولببىأفمببن ببباب  اً ودأو محببد اً كببان القتببل كعقوبببة قضببائية محظببور  نفببإ     
 نفسية أو مادية تؤدي الى موته.

                                                           

 .114، ص نفسهالمصدر  (1)
(2) Ralf Allewldt, Protection Against Expusion UNDWR Article 3 Of The European 
Convention On Human Rights ,EJIL ,(1993), P 362. 

 .111، ص  نفسهالمصدر  (3)
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 :و المعاملة القاسية و المهينة و الا إن سانية الحماية من التعذيب  الحق  :ثالثًا 

 التعذيب : الحماية من   -1

تطبببرد أي  ن أ ال يجبببوز أليبببة دولبببة طبببرف -1مناهضبببة التعبببذيب علبببى )  إتفاقيبببةمبببن  3نصبببت المبببادة/    
ه إنبب تببوفرت لببديها أسببباب حبيقببة  تببدعو لالعتقببادإذا  تسببلمه الببى دولببة اخببرا ن أ شببخص أو تعيببده أو تببرده أو

 .سيكون عرضة لخطر التعذيب

عتبببارات ذات الصببلة بمببا فببي االسببباب متببوافرة جميببع االكانببت هببذه إذا  تراعببي السببلطات المختصببة لتحديببد مببا -2
 نسان في الدولة المعنية (.االالفادحة أو الصارمة أو الجماعية لحقوق كات اإلنتها ذلك و جود نمء ثابت من

  اإلتفاقية يقتصر على التعذيب فقء كما ورد في 3وفقًا لنص المادة/ الحظر إن   و على الرغم من        
التعبذيب مبن ببق علبى سانية او المهينة يطببق عليهبا مبا ينطإن شكال المعاملة او العقوبة القاسية او الالأكافة  فإن  

يتعرضبببوا فيهبببا لخطبببر التعبببذيب و  ن أ يمكبببندولبببة  هم البببىتسبببليمأو  هبببمردأو  اعبببادتهمأو  األجانبببب طبببردحظبببر 
 .(1)ختفاء القسري اإلهانة و اإلسانية و إن المعاملة الال

المثبببال  فبببًا ، فعلبببى سببببيل نآ تهبباك الحظبببر المبببذكورإن تاالالعديبببد مبببن حبببتعكبببس و لكببن الممارسبببة الدوليبببة         
ذار آ 31و هو طبيب سوري الى سوريا فبي قامت الحكومة اللبنانية بإعادة الالج  السوري )طارق رجاء ناصر( 

ربببع سببنوات و قببد تعببرض أاعببدة  ، لببيحكم عليببه بالسببجن لمببدة الببى سببوريا  بتهمببة التعبباون مببع تنظببيم الق 2010
سببانية او إن ذيب و المعاملببة القاسببية او الببالنعببرف كببل مببن مفهببوم التعببن أ ويفببرض المنطببق  (2)للتعببذيب خاللهببا 

 القسرية بدقة. اإلعادة  المهينة حتى يتم أدراك مبدأ عدم

اإلعببادة القسببرية ، فلببيس كببل  و يعببود للمحبباكم الدوليببة سببلطة التحببري مببن حبيقببة وقببوع خببرق لمبببدأ عببدم         
نسبان فبي قضبية االوربية لحقبوق االالمحكمة  دعاء يقدم الى الهيئات الدولية تسلم به هذه الهيئات ، لذلك حكمتإ

فكتبور  فباراس   لمحكمة إن  القسرية حيث تبين لاإلعادة  فيكتور فاراس ضد السويد بأن السويد لم تنتهك مبدأ عدم
السبلطات السبويدية  رفضت بعد أنو ،  1987من تشيلي الى السويد في كانون الثاني /يناير  الذ بالفرارن أبعد 

و  ،1989الببى تشببيلي فببي اكتببوبر و أ عيببد   طببرده مببن السببويد تببم ، 1988فببي ايلببول  لببذي تقببدم بببهطلببب اللجببوء ا
خبرق أي دعباءه ، و لكبن المحكمبة وجبدت عبدم وجبود إ لتسبنيد ين طبيبينعبرض للتعبذيب و قبدم  تقريبر ه تإن دعىإ

متبأخرة جبدًا  ) احبل يث إنه تحبد  عبن التعبذيب فبي مر للمادة ، بسب وجود شكوك حول مصداقية مقدم الطلب ح
                                                           

 .111، ص  نفسهرنا سالم أمانة ، المصدر  (1)
 .111، ص  نفسهالمصدر  (2)
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دعبى إقصبة الوقبائع التبي  قبد تالعبب فبيو ، بعد عام و نصف من أول استجواب له من قبل الشبرطة السبويدية( 
  إن   و أشببارت المحكمببة لتأكيببد حكمهببا ،السياسببية السببرية المزعومببة نشبباطاتهمببرات ال سببيما فيمببا يتعلببق ب عببدة بهببا

 .(1)نحو الديمقراطية نطالقاإل خذة فيآالبالد   ع في تشيلي قد تحسن و إن  الوض

األجنببي البى دولبة  نسان الذي ال يجوز في ظله طردلكن ماهو معنى التعذيب في القانون الدولي لحقوق اال     
 نه سيتعرض له فيها ؟أتوجد  أسباب جدية ب

بشبخص  عمبداً  أي عمل ينت  عنه ألم أو عذاب شديد ، جسديًا كان أم عقليبًا ، يلحبقبعرف التعذيب  ) لقد      
عتبراف ، أو معاقبتبه علبى إ مات أو على ما يقصد الحصول من هذا الشخص ، أو من شخص ثالث ، على معلو 

رتكببه ، هبو أو شبخص ثالبث أو تخويفبه أو إرغامبه هبو أو أي شبخص ثالبث ، أو إإنبه  رتكبه أو يشبتبه فبيإعمل 
لببى التمييببز أيببًا كببان نوعببه ،  أو يحببرض سببباب يقببوم عاأللببم أو العببذاب ألي سبببب مببن األعنببدما يلحببق مثببل هببذا 

ال يتضببمن  و أي شببخص آخببر يتصببرف بصببفته الرسببمية عليببه أو يوافببق عليببه أو يسببكت عنببه موظببف رسببمي أو
لم أو العذاب الناشب  فقبء عبن عقوببات قانونيبة أو المبالزم لهبذه العقوببة أو البذي يكبون نتيجبة عرضبية لبه األذلك 

)(2). 

بببرف العقببباب عليبببه فقبببد اتسبببع  وقايبببة مبببن التعبببذيب ويكيبببة للمر اإل اإلتفاقيبببة فبببي و        مفهبببوم التعبببذيب عنبببدما ع 
وسيلة يقصد متد المفهوم )لكل إالجنائي أو )ألي غرض اخر( ، كما لم أو المعاناة  ألغراض التحقيق األحدا  إب

لببدني ( و عنبدما لبم النفسبي أو ااألن لبم يحبد  إ اف القبدرات العقليبة و البدنيبة  وضبعإمنها طمس الشخصية أو 
 سبتثناءاإلعمبال هبذا شبترطت إلإجبراءات قانونيبة إعبن لم النفسي و العقلي المالزم أو النبات  األستثنى المعاناة و إ
 .(3)يكون بالوسائل  المشار اليها في التعريف ال  أ

ا فلألجنببببي ها أو تشبببريعاتهئعبببن الغايبببات فبببي قضبببا مجبببرداً  مفهومببباً  وبالنسببببة للبببدول التبببي تعطبببي للتعبببذيب       
نسان االوربية لحقوق االو تعرف المحكمة  .وم الواسع لمقاضاة هذه الدولةيتمسك بهذا المفهن أ الخاضع للتعذيب

                                                           

(1)Ralf Allewelat ,op,cit,p3.  

ية الدولية لمناهضة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو من إلتفاق 1( ينظر: الفقرة األولى من المادة / 2)
 .1984الال انسانية أو المهينة لعام 

ه فعل يرتكب عمبدًا إن  على ) 1987االمريكية للوقاية من التعذيب و العقاب عليه النافذة عام اإلتفاقية  من 1نصت المادة / (3)
أو المعانبباة بببأي شببخص ألغببراض التحقيببق الجنببائي كوسببيلة للتخويببف أو كعقوبببة شخصببية أو كببإجراء  إلنببزال األلببم البببدني أو العقلببي

ه اسببتخدام الوسببائل التببي يقصببد بهببا طمببس شخصببية الضببحية ، أو إن  وقببائي أو ألي غببرض آخببر ، ويفهببم التعببذيب كببذلك علببى
 .لبببببببببببببببببببببببببيإضبببببببببببببببببببببببببعاف قدراتبببببببببببببببببببببببببه البدنيبببببببببببببببببببببببببة أو العقليبببببببببببببببببببببببببة حتبببببببببببببببببببببببببى وإن لبببببببببببببببببببببببببم تسببببببببببببببببببببببببببب األلبببببببببببببببببببببببببم الببببببببببببببببببببببببببدني أو العق

وال يشببمل مفهببوم التعببذيب األلببم البببدني أو العقلببي أو المعانبباة التببي تببالزم أو تكببون مببن آثببار اإلجببراءات القانونيببة بشببرط أال تشبببمل 
 .ارتكاب أعمال أو استعمال وسائل مشار إليها في هذه المادة (
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و بالتبالي فهبي  ،وة و الشبدةاحبدا  حالبة مبن القسبإإنسبانية المتعمبدة و التبي تتسببب فبي  التعبذيب ) بالمعاملبة البال
 .(1) المتفاقمة(ايدة أو المتز  سانيةإن شكل من اشكال المعاملة الال

التعببذيب أمببر محظببور و لكببن يشببترط  ن  إاالنسببان فببوربيببة لحقببوق اال اإلتفاقيببة جتهببادات هيئبباتإحسببب  و       
ثارهبا  و وضبع آو  ممارسبة التعبذيب رة أل تقبدر حسبب ظبروف يكون على درجة من أل الخطبو  ن أ إلعمال الحظر

 .(2)موراالالضحية و عمره الى غير ذلك من 

نفبببرادي و التعبببذيب) الحببببس اإلمبببن عناصبببر  إن   االوربيبببة لحقبببوق االنسبببان اللجنبببةإعتببببرت  وعلببى ذلبببك           
مببن النببوم أو الطعببام و الشببراب المناسبببين أو الحبببس فببي ظببروف صببحية منعببه الشببخص مببن مالبسببه و  حرمببان 

 .(3)سيئة(

نسببانية التببي تسببتلزم هببذا االو المعاملببة غيببر شببرط الخطببورة غيببر عببادل اذ يسبباوي بببين التعببذيب  إن   يببدو         
 الخطورة مفهوم غامض يصعب ضبء حدوده عند التطبيق. إن   الشرط ، كما

 نسانية :اال لحق في الحماية من المعاملة غير ا -2

والتببي لببم تصببل لمسببتوا التعببذيب و ال  األجنبيذا التببي تلحببق ببباألشببكال أإن جميببع  قببوللنببا أن ن يمكببن
 سانية . إن ساس هي معاملة غيرألاالدرجة تخص كرامة الضحية ب

بأوجباع تسببب هبذه المعاملبة أل ت ن أ نسان يفترضاالوربية لحقوق االخيرة للجنة االجتهادات االحسب ب و
نسانية اإلمما يجعل مفهوم المعاملة غير   (4)ستغنت اللجنة عن عبارة أل ال مبرر لها أل إخطيرة ال مبرر لها أل  ثم 

 نسان يخلو من تعريف للتعذيب.االوربي لحقوق االالنظام  ن  إ و تعذيب خاصةً من ال يقترب كثيراً 

 مطبقببةو  تكببون متعمببدةإنسببانية عنببدما  النسببان تكببون المعاملببة االوربيببة لحقببوق االالمحكمببة و قببد إعتبببرت      
قلية شبديدة ، معاناة جسدية و ع في قلاألعلى تتمثل  صابة جسدية فعليةإما تتسبب في و عند، طويلة  لساعات  
 .(5)تحصل خارج نطاق القانون ي عدامات التاإلنسانية االمثلة على المعاملة غير األو من 

                                                           

(1)Ralf Allewelat ,op,cit,p5. 
.53فسه ، ص ( الدكتور محمد أمين الميداني ، المصدر ن2)
الدكتور حيدر أدهم الطائي ، دراسات في قانون حقوق االنسان، القواعد المتعلقة بحظبر التعبذيب فبي النظبام القبانوني البوطني و (3)

 .144، ص  2009األردن ،  –دراسة لحالة العراق، دار الحامد للنشر و التوزيع، الطبعة األولى، عمان  -الدولي
 و ما بعدها. 53ميداني ، المصدر نفسه، ص ( الدكتور محمد أمين ال4)

5) Ralf Alleweldt, OP.Cit, P4.) 
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 نسانية ؟االيثور السؤال عن الفرق ما بين التعذيب و المعاملة غير  و     

نسببانية أو إلاشببكال المعاملببة غيببر أيشببكل حالببة متعمببدة و متفاقمببة مببن  التعببذيب يبببدو إن  علببى ذلببك  و جواببباً      
من ضبروب  هشخاص من التعذيب أو غير االعالن حماية جميع إ االولى من المهينة و هذا ما نصت عليه المادة 
شبد وقعبًا علبى الضبحية مبن أعلى ذلك  نسانية أو المهينة  ، فالتعذيب بناءً االالمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير 

 نسانية.االالمعاملة غير 

نسانية مفهوم يشمل المعاملبة االالمعاملة غير  إن   1968نسان عام االوربية لحقوق االللجنة الذلك إعتبرت       
أمبببا التعبببذيب فيتمثبببل  ،قاسبببية و تكبببون غيبببر مببببررةو معانببباة جسبببدية و نفسبببية  فبببي سبببببتو التبببي ت كثبببر تبببداوالً اال

حصببول علببى المعلومببات أو و بصببورة متفاقمببة الشببدة مببن أجببل ال نسببانية عنببدما تمببارس عمببداً االبالمعاملببة غيببر 
 .(1)عترافات أو إليقاعها كعقوبة اال

قارب شبخص مختفبي مبن ضبرر بسببب عبدم أجبابتهم أالمعاملة هو ما يتعرض له  مثلة على هذهاألو من        
 .(2)عن وضع الشخص المختفي 

  إن   نسببانالاوربيببة لحقببوق اال المحكمببةإعتبببرت  المسرراب بالكرامررة ) المعاملررة المهينررة( :الحمايررة مررن   -3
و تتمثبل بوضبعهم فبي حالبة ،تثيبر مخباوف ضبحاياها  ن أ كبان مبن شبأنهاإذا  مهينةتوصف بال المعاملة 

ذاللهم و الحباق الضبرر بهبم و ربمبا كسبر مقباومتهم البدنيبة إلخوف و الكرب و الخوف و النقص و من ا
 .(3)أو المعنوية

ه و سمعته ، و قد نصت المادة الخامسبة و بمقتضاه ال يخضع الشخص لهجمات غير قانونية على شرف
الكرامببة الكامنببة فببي أي كببائن إحتببرام  نسببان و الشببعوب علببى حببق كببل شببخص فببياالفريقببي لحقببوق أامببن الميثبباق 

 .(4)بشري 

ما يكتب أو يطبع أو  أي التشهير )هو كما يقول  الفبيه جون .أس جيسون  و أكثر ما يمس حق الكرامة
أي  و القبذف  ، زدرائبهإأو كراهيتبه أو  خر بإثارة السبخرية منبهآو سمعة شخص ذا بشخصية أاأليلحق  مما ينشر

، و تبنص (5)(ضبرار بسبمعتهاإلخر تبؤدي بالنتيجبة البى آة و التفوه بكلمات كاذبة عن شخص ساءة شفهية للسمعإ

                                                           

( الدكتور حيدر أدهم الطائي ، دراسات في قانون حقوق االنسبان ، القواعبد المتعلقبة بحظبر التعبذيب فبي النظبام القبانوني البوطني 1)
 .150، ص  نفسهدراسة لحالة العراق ، المصدر  –و الدولي   

 .54، ص  نفسهور محمد أمين الميداني ، المصدر الدكت (2)
(3) Ralf Alleweldt, OP.Cit, p5.   

 .59،  نفسه( جون . أس جيبسون ، المصدر 4) 
  .59، ص  نفسه( المصدر 5) 
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توجبب  نأ صبحتإذا  سبناد واقعبة البى شبخص معبين مبن شبأنهاإلجزائية في العديد من الدول ببأن مجبرد القوانين ا
 زدرائه في وطنه هو قذفًا و تفسر مفردة) وطنه( ببيئته المتواجد فيها سواء كانت تجارية أو اجتماعية.إحتقاره و إ

 ذاللإأدت الببببى إذا  نسببببان تكبببون المعاملببببة ماسبببة بالكرامببببةاالوربيببببة لحقبببوق االحسبببب اجتهبببباد اللجنبببة ب و
الشببخص أو  كانببةرادتببه ، أو إذا قللببت مببن مإضببد ه الببى التصببرف تببخببرين  و دفعجسببيم أمببام اآل الشببخص بشببكل  

مثلبة علبى المسباس بالكرامبة األو من  (1)خرين االأو سمعته أو صفته سواء في عينه أو عين وضعه االجتماعي 
ضبببافة البببى عبببدم كفايبببة المسببباعدات إفبببي المبببدارس  دارسبببينلل جسبببديالتمييبببز العنصبببري و العقببباب ال هانبببة واإل)

 .(2)جتماعية( اإل

و فببي  سببانية و ال معاملببة ماسببة بالكرامببة إن و ال معاملببة غيببر عببد تعببذيباً هنبباك بعببض الممارسببات ال ت  و          
تكاملبت ال إذا إ التبي ال تعبد محظبورةً   أل المعاملبة المشبروعة الخشبنةأل ب رنا سبالم أمانبة )يوجبد مبا يعبرف ذلك تقول

و هبببذا مبببا يميزهبببا عبببن ،يطبببة بالشبببخص للفعبببل و الظبببروف المح حسببباس المبببالزماإلفيهبببا عوامبببل القسبببوة و طبيعبببة 
وة تزيبببد عبببن اليسبببير و المتسبببامح ببببه مبببن قببببل المجتمبببع انسبببانية  التبببي تتطلبببب درجبببة مبببن القسببباإلالمعاملبببة غيبببر 

 البداخلي كحالبة معاقببة شبخص وفقباً  بعبض الممارسبات التبي يرفضبها القبانون  و مثالها مبا قبد يقبع مبن  (3)(لدوليا
 .(4) تعد معاملًة خشنةً  ى ارضية صلبة كل ثالثة اشهرلنظام النوم بالنوم مرة واحدة عل

 ختفاء القسري : االالحق في الحماية من   -4

ختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحريبة اإلأو اإلحتجاز  عتقال أواإلختفاء القسري ) اإليعني        
ذن أو دعبم مبن الدولبة أو بموافقتهبا فراد يتصبرفون ببإاألمن  موظفي الدولة ، أو أشخاص أو جموع  يتم على أيدي 

لشببخص المختفببي أو مكببان وجببوده ، اان الشببخص مببن حريتببه أو إخفبباء مصببير عتببراف بحرمبباإل، و يعببببه رفببض 
 .(5)(مما يحرمه من حماية القانون 

 -1ختفباء القسبري علبى ) اإلشبخاص مبن األالدوليبة لحمايبة جميبع  اإلتفاقيبة من 16نصت المادة / و قد        
كانبت هنباك أسبباب إذا  تسلم أي شخص البى أي دولبة أخبرا  ن أ تطرد أو تبعد أو ن أ وز ألي دولة طرفال يج

للتحقبببق مبببن وجببود مثبببل هبببذه  -2عتقببباد ببببأن هببذا الشبببخص يقبببع ضببحية لالختفببباء القسببري .اإلوجيهببة تبببدعو الببى 
 االت ثابتببةء وجببود حببقتضببااإلعتبببارات ذات الصببلة بمبا فيببذلك عنببد اإلسبباب تراعببي السببلطات المختصببة جميببع اال

                                                           
ي الوطني ( الدكتور حيدر أدهم الطائي ، دراسات في قانون حقوق االنسان ، القواعد المتعلقة بحظر التعذيب في النظام القانون1) 1

 .151، ص  نفسهدراسة لحالة العراق ، المصدر  –و الدولي 
 .54، ص  نفسه( الدكتور محمد أمين الميداني ، المصدر 2)
 و ما بعدها.105، ص  نفسهرنا سالم امانة ، المصدر ( 3)
 و ما بعدها. 54، ص  ، المصدر نفسه( الدكتور محمد أمين الميداني4)
 مكافحة حاالت االختفاء القسري. اقيةإتفمن  1( انظر: المادة /5)
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نسبببان او القبببانون  البببدولي فبببي الدولبببة المعنيبببة (. و االنتهببباك  الجسبببيم أو الصبببارخ  أو الجمببباعي لحقبببوق  اإلمبببن 
 .(1)أم طالب لجوء أم أجنبي ألنها وردت مطلقة تشمل هذه المادة كل شخص سواء كان الجئاً 

يتعببرض فيهببا للتعببذيب أو  ن أ الببى دولببة يمكببن أو تسببليمه او رده  األجنبببيخالصببة القببول ال يجببوز طببرد        
ه سبيقع إنب سانية او المهينة ، كما ال يجوز طرده الى دولة توجد أسباب وجيهة لالعتقادإن المعاملة القاسية أو الال

يببذهب ن أ عتقبباد بأنببه يمكببنلإلسببباب وجيهببة أأو تسببليم مببن توجببد طببرد  ختفبباء القسببري ، كمببا ال يجببوزضببحية لال
 .(2)عدام دون محاكمةاإلعدام التعسفي أو اإلخارج نطاق القانون و ضحية لإلعدام 

نصت على )عدم جبواز طبرد  1951اللجوء لعام  إتفاقيةمن  33المادة /  إن   و بخصوص الالجئين نجد        
أو فيهببا مهببددتين بسبببب عرقببه أو دينببه قبباليم التببي تكببون حياتببه أو حريتببه األالالجبب  أو رده أو تسببليمه الببى حببدود 

راءه السياسببية ( و لكببن يجببوز طببرد الالجبب  بببالرغم مببن آاجتماعيببة معينببة أو بسبببب  تمبباءه الببى فئببةإن جنسببيته أو
عتببباره خطببرًا علببى أمببن البلببد نفببة ، عنببدما توجببد دواع  معقولببة إلاآلامكانيببة تعرضببه للمخبباطر المببذكورة فببي المببادة 

رة ، خطببرًا الخطبو  اً سببتثنائيإرتكابببه جرمبًا هببائي عليبه إلظببرًا لسببق صببدور حكبم نعتببباره يمثبل نفيبه أو إلالبذي يوجببد 
 .على مجتمع ذلك البلد

نسبان و الشبعوب جباء خلبوًا مبن أي نبص يتضبمن مببدأ االفريقبي لحقبوق االالميثباق  إن   و على الرغم مبن        
مبن الميثباق التبي  5نسبان و الشبعوب وجبدت فبي المبادة / االفريبيبة لحقبوق االاللجنبة  ن  إالقسبرية ، فباإلعادة  عدم

سببانية و المهينببة مببا يببدل علببى حظببر طببرد أي شببخص الببى دولببة قببد إن التعببذيب و المعاملببة القاسببية و الببالتحظببر 
االفريبيبة لحقبوق سايرنا نه  اللجنة إذا  و (3)سانية او القاسية او المهينة إن يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة الال

نسببان التببي تنتهببك فببي دولببة اإلأي مببن حقببوق  إن   سببتخلص مبببدًأ عامببًا مفببادهنن أ نببه يمكننبباإنسببان و الشببعوب فاإل
، و هبذا  يتفبق مبع مبا خلبص اليبه مجلبس  نحوها األجنبيذا كالقتل و التعذيب  ال يجوز طرد األبشتى ضروب 

عدم جواز طرد أي  شخص البى دولبة  يواجبه فيهبا ينص على  2004 نيسان 29في  أوربا عندما أصدر توجيهاً 
 (4)الضرر الجسيم يشمل :  إن   من معاناة من ضرر جسيم ، و أوضح التوجيه ةحبيبي طرمخا

 عدام.اال)أ( عقوبة  

 )ب( التعذيب أو المعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة لمقدم الطلب

                                                           

 .117، ص  نفسهرنا سالم أمانة ، المصدر (1)
 .17( المصدر نفسه ، ص2)

(3) Expulsion of aliens in international human rights law , Discussion paper of the Commission on 
Human Rights , Geneva ,   September , 2006 , p 10.            

  (4) Ibid. p 11.      
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 في بلد المنشأ .

ت النزاعبات  الدوليبة أو االحب )ج( التهديد الجدي لحياة الفرد أو شخص مدني بسبب العنف العشوائي النات  عبن 
 الداخلية.

 :جتماةية والثقافيةاإلقتصادية و اإل األجانبثانيًا :  حقوق 

 قتصادية :اإلالحقوق -1

 : سنوضحها بالفقرات اآلتية و التملك ، واإلستثمار  و هي كل من حقوق العمال المهاجرين و

بيبان حقبوق الالجئبين فبي ال بد من عمال المهاجرين حقوق ال قبل  ذكر حقوق العمال المهاجرين : - أ
ضطهاد بسبب الرأي السياسي أو اللون أو اإلالالج  هو شخص يفر من دولته خشية  من ، و العمل

مبن النزاعبات المسبلحة أو الكبوار  الطبيعيبة أو البشبرية ، وهبو  جتماعي أو هرباً االالعرق أو الوضع 
قتنعببت الدولببة بالوقببائع إال إذا إركببز الجبب  يمببنح م مببنح )مركببز الجبب  ( و الي  ن أ ملببتمس للجببوء الببى

تتعببرض فيهببا  قببد عببادة الالجئببين الببى دولإ للجببوء ، و ألن الببدول ملزمببة بعببدم التببي يقببدمها ملببتمس ا
عتبببار اإلن الدولببة ملزمببة بتسببوية أوضبباعهم و مببنحهم صببفة الجئببين و علببى هببذا إحيبباتهم للخطببر فبب

سبببباب اللجبببوء أغلبببب أ إذا كانبببت  ين فيبببه ، ويبببزودون برخصبببة تسبببمح لهبببم بالعمبببل فبببي البلبببد المتواجبببد
 ن  إفببيكولببوجي( الببذي سببببه كببوار  بيئيببة و طبيعيببة اإلسياسببية)اللجوء السياسببي (أو طبيعيببة ) اللجببوء 

قتصببادي افضببل و هببو مببا إسبباس هببو البحببث عببن وضببع األبعببض الالجئببين قببد يكببون سبببب مجيببئهم 
 . (1)قتصادي(اإليصطلح عليه )اللجوء 

 :ةتيجوانب اآلالالعمال المهاجرين و افراد أسرهم في و تتمثل حقوق    

بمبببا يبببنص عليبببه القبببانون و  اليتمتبببع العمبببال المهببباجرون بالحريبببة فبببي مغبببادرة أي دولبببة و ال يقيبببد ذلبببك إ  -
يقتضببيه حمايبببة األمبببن البببوطني أو النظبببام العببام أو الصبببحة العامبببة أو االداب العامبببة أو حقبببوق الغيبببر و 

 .(2) ة مع الحقوق االخرا التي يتمتعون بهايتسر حرياتهم و التي تكون م
 ن  يتمتعببوا بالحمايببة مببنأالسببالمة الشخصببية ، و لهببم و لحريببة يحمببي القببانون حببق الحيبباة و الحببق فببي ا -

صببببابة البدنيببببة و التهديببببدات و التخويببببف سببببواء علببببى يببببد المببببوظفين العنببببف و التهديببببد و التخويببببف و اإل
و ال يعببببرض أي مهبببباجر أو الجماعببببات أو المؤسسببببات ، ن العمببببوميين أو علببببى يببببد االشببببخاص العبببباديي

                                                           

 . 22، ص  نفسه( رنا سالم أمانة ، المصدر 1)
) سنشبير اليهبا  فيمبا يلبي بعببار أل 1990الدوليبة لحمايبة حقبوق العمبال المهباجرين و أفبراد اسبرهم لعبام  اإلتفاقيبةمن  8( المادة / 2)

 أل (.1990 إتفاقية
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ينبببببة و ال يعبببببرض العامبببببل المهببببباجر سبببببانية أو المهإن للتعبببببذيب أو المعاملبببببة أو العقوببببببة القاسبببببية أو البببببال
عبن جريمبة  شغال الشباقة كعقوببة  األي فيعملون سخرة و لكن يمكن تشغيلهم ستعباد و ال اإلسترقاق و لإل
 (.1) ما

 .(2)ية الفكر و الدين  الضمير و حرية التعبير و حق تلقي المعلومات و نشرها للعمال المهاجرين حر  -
 ال يجببوز تعببريض العامببل المهبباجر للتببدخل التعسببفي أو غيببر المشببروع فببي حياتببه الخاصببة أو إلعتببداءات   -

 .(3)غير مشروعة على شرفه و سمعته
ت مملوكببببة ملكيببببة فرديببببة أو واء كانببببال يحببببرم العامببببل المهبببباجر أو أي فببببرد مببببن أسببببرته مببببن ممتلكاتببببه سبببب -

ممتلكبات عامبل مهباجر أو ممتلكبات فبرد مبن أسبرته  أو جزئيباً  شتراك مع الغيبر . و إذا صبودرت كليباً باإل
 (4).و وافياً  يتلقى تعويضا عادالً  نأ نه يحق للشخص المعنيإالتشريع النافذ في دولة العمل ف مقتضى

بببض أو اإلحتجباز التعسبفي و ال يحرمبون مبن الحريبة لل  أو جماعياً  ال يعرض  العمال المهاجرين فردياً  -
غ يبلببغ بأسبببابه و يبلببأن عببرض العامببل المهبباجر للببببض يجببب اال ألسببباب يببنص عليهببا القببانون ، و إذا ت

القضاء و كفالة حقوقهم في التقاضي خالل فترة معقولة  مماأن  يعرضوا أبالتهم المنسوبة اليه ، و يجب 
 .(5) و االفراج بكفالة

السلطات القنصلية و الدبلوماسية  خطارإنه يجب إحتجازه فإلة الببض على عامل مهاجر أو عند حافي  -
ض و بً طلبببب ذلبببك ، بأسبببباب البببب إذابطببباء إالتبببي تمثبببل مصبببالح تلببك الدولبببة دون لدولببة منشبببئه أو الدولبببة 

 يبةأ ليهإ تحال صال بالسلطات المذكورة ، وفي االت هحقب لمهاجربالغ األجنبي اإ، كما ينبغي اإلحتجاز 
إبطببباء الرسبببائل يتلقبببى دون  ن أ إبطببباء ، كمبببا يكبببون لبببه الحبببق فبببيرسبببالة مبببن السبببلطات المبببذكورة دون 

بإطببباء بهبببذا الحبببق و دون  حببباط المهببباجر علمببباً ي   أن ببببد مبببنال ، كمبببا   الموجهبببة مبببن السبببلطات المبببذكورة
تقببباء ليبببة فبببي التراسبببل و اإلن البببدول المعنببببالحقوق المسبببتمدة مبببن المعاهبببدات ذات الصبببلة و المنطبقبببة ببببي

هبذا الحبق  إن   ، و يؤكد الفقبه البدولي (6) إتخاذ الترتيبات معهم لتمثيله قانونابممثلي السلطات المذكورة و 
جنبي يخضع للطرد ، و في ذلك يقول الدكتور محمد عمال المهاجرين فحسب بل يشمل كل أال يتعلق بال

                                                           

 .  1990 إتفاقية( من 16،  11،  10،  9( المواد ) 1)
 .1990 إتفاقية( من 13، 12( المواد ) 2)
 .1990 إتفاقيةمن  14( المادة / 3)
 .1990 إتفاقيةمن  15( المادة / 4)
 .1990 إتفاقيةمن  16المادة /  ( 5)
علبى هبذا الحبق أيضبًا فبي  1963العالقبات القنصبلية لعبام  إتفاقيبة. و قد نصت 1990 إتفاقيةمن  16( من المادة / 7( الفقرة )6)

 منها. 34رة )ب( من المادة/ الفق
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تتببا  لبه فرصببة البدفاع عببن نفسبه و االتصببال بالقنصببل  بشبير الشببافعي ) إن  الشبخص المطببرود يجبب أن
  .(1)الخاص لدولته(

 يتمتع العمال المهاجرين بنفس الحقوق المكفولة للمتهم في القوانين الجزائية الوطنية. -
و أ إذن  اإلقامة ال يجوز حرمانه من  إلتزام تعاقدي ولعامل المهاجر لمجرد عدم وفائه بال يجوز سجن ا -

لتزام اإل)طرده ( لمجرد عدم وفائه بالتزام ناش  عن عقد عمل إال إذا كان الوفاء بذلك   تصريح العمل أو
 .(2) يشكل  شرطا لذلك االذن أو التصريح

 يتعرض العمال المهاجرون للطرد الجماعي  و ينظر و يببت فبي كبل قضبية طبرد علبى حبدهن أ ال يجوز -

(3). 
 للقانون. رار تتخذه السلطة المختصة وفقاً ال يجوز طرد العامل المهاجر من دولة طرف إال بق -
 علببى طلبببهم و حيثمببا ال يكببون ذلببك الزاميبباً  إخطببار العامببل المهبباجر بببالقرار بلغببة يفهمهببا و يببتم بنبباءً يببتم   -

سبتثنائية اإلسباب التي أستند اليها القرار عدا  في االحوال األإخطارهم كذلك بو ، خطارهم بالقرار كتابة إ
و يبلببغ االشببخاص المعنيببون بهببذه الحقببوق قبببل صببدور القببرار أو علببى  ،الببوطني التببي يقتضببيها األمببن 

 .(4) كثر وقت صدورهاأل
سببباب المبببررة) يتقببدم باألن أيحببق للشببخص المعنببي عببدا فببي حالببة صببدور قببرار نهببائي مببن هيئببة قضببائية  -

لببوطني تقببدم السببلطة المختصببة علببى مراجعببة قضببيته مببا لببم تفببرض ضببرورات األمببن ان ألعببدم طببرده ( و 
 .(5)غير ذلك و ريثما تتم المراجعة يحق للشخص المعني طلب وقف قرار الطرد

 و ن  يطلبب تعويضباً ألغبي فبي وقبت الحبق قبرار ببالطرد يكبون قبد نفبذ بالفعبل يحق للشخص المعنبي إذا ا   -
 .(6)للقانون و ال يجوز إستخدام القرار السابق لمنعه من العودة الى الدولة المعنية  فقاً 

ة الطبرد( يمبنح الشبخص المعنبي فرصبة معقولبة قببل الرحيبل او بعبده لتسبوية ايبة مطالبب متعلقبة فبي )حالب -
 .(7)داء له و لتسوية أية مسؤوليات معلقة باإلجور و غيرها من المستحقات الواجبة األ

ن أفبراد أسبرته يخضبع لهبذا القبرار دون المساس بتنفيذ) قرار الطرد( يجوز للعامبل المهباجر أو ألي فبرد مب -
 .(8)يسعى للدخول الى دولة اخرا غير دولة منشئه أن 

                                                           

 .112، ص  نفسه( الدكتور محمد بشير الشافعي ، المصدر 1)
 .1990  إتفاقيةمن  20( المادة / 2)
 .1990 إتفاقيةمن  22( من المادة / 1( الفقرة )3)
 .1990 إتفاقيةمن  22(  من المادة /3( و )2( الفقرات)4)
 .1990 ةإتفاقيمن  22(  من المادة / 4( الفقرة )5)
 .1990 إتفاقيةمن  22( من المادة / 5( الفقرة )6)
 .1990 إتفاقيةمن  22( من المادة / 6( الفقرة )7)
 .1990 إتفاقيةمن  22( من المادة / 7الفقرة ) (8)
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ن  يطلبب مبن الشبخص المعنبي دفبع أليف سفره فبي )حالبة طبرده( و يجبوز ال يتحمل العامل المهاجر تكا -
لقبانون  و ال يمس الطرد من دولبة العمبل بأيبة حقبوق للعامبل المهباجر تكبون مكتسببة وفقباً ، تكاليف سفره 

 .(1)وغيرها من المستحقات الواجبة له اإلجور  حصول علىتلك الدولة بما في ذلك حق ال
يتمتع العمال المهاجرون بالحق في طلبب الحمايبة الدبلوماسبية و المسباعدات القنصبلية لدولبة منشبئهم أو  -

، و بصبفة اإلتفاقيبة للدولة التي تمثل مصالح تلك لدولة كلما حد  مساس بالحقوق المعترف بها في هذه
وتيسببر سببلطات الدولببة القائمببة بطبباء إفببي )حالببة الطببرد( بهببذا الحببق دون  عنببيخاصببة يخطببر الشببخص الم
 .(2)بالطرد ممارسة هذا الحق 

و يعامببل  العمبببال المهبباجرون ببببنفس المعاملبببة التببي يعامبببل بهببا العمبببال المواطنبببون مببن حيبببث اإلجبببور و  -
التبببي تبببنص عليهبببا العطبببل و لعمبببل االضبببافي و الراحبببة ...الببب  و يتمتبببع العامبببل المهببباجر بكافبببة الحقبببوق 

ضافة الى كافبة الحقبوق االخبرا التبي نصبت اإلجتماعي .باإلرنة مثل حق الضمان اتشريعات العمل المق
كبل مبا   ر المالحظبة إن  يو جبد 1990فراد أسرهم لعام أحماية حقوق العمال المهاجرون و  إتفاقيةعليها 

 .(3) سرهم ايضاً يتمتع به العامل المهاجر من الحقوق السابقة يمتد الى أفراد أ  
 :  األجنبي مستثمرال حقوق  - ب

شبباء أو إن نشببدالتببي ت نتفببع ولبلببد المسببتثمر الببى البلببد الممببوال مببن ااألرؤوس حركببة سببتثمار بوصببفه اإل          
 األجنببيالبى عبدة قيبود تمثبل حقوقبا للمسبتثمر  اإلستثمار األجنبي يخضع (4)تنمية مشروع ينت  السلع و الخدمات

 تي:اآلو هي ك

تجبباه  القيببود التببي يببنص عليهببا عقببد اإلسببتثمار : فهنبباك عقببود اسببتثمار خدمببة ال يلتببزم المسببتثمر األجنبببي- أ
مكانببات اإل و كافببة المتطلبببات بببأداء الخدمببة االنتاجيببة مقابببل التببزام البلببد المسببتفيد بتببوفيرال إ البلببد المنتفببع

فيهببا المسببتثمر مببع البلببد المسببتفيد فببي و هنبباك عقببود إسببتثمار المشبباركة التببي يشببترك  علببى نفقتببه، الماديببة
واع عقبببود اإلسبببتثمار التبببي تحبببدد طبيعبببة أنببب، البببى غيبببر ذلبببك مبببن  مسبببتلزماته رببببا  االنتببباج وأتكببباليف و 

 .(5) اإلستثمار و حقوق المستثمر
القيود التي تفرضها التشريعات المحلية : تتم اإلستثمارات وفقًا لقاعبدة تشبريعات تحبدد حقبوق المسبتثمرين - ب

 هة و التزاماتهم  من جهة أخرا ،و تقرر منحهم بعض اإلمتيازات حسب حاجة الدولة.من ج

                                                           

 .1990 إتفاقيةمن 22( من المادة /   9،  8( الفقرات ) 1)
 .1990 ةإتفاقيمن  23( المادة / 2)
 .1990 إتفاقيةمن  ( 27،  25( المواد ) 3)
محمود عبد الحميد سليمان ، الحماية الدبلوماسية لالستثمار األجنببي ، المجلبة المصبرية للقبانون البدولي ،المجلبد الثبامن  (الدكتور4)

 .390، ص  2002و الخمسون ، 
 و ما بعدها. 390، ص  نفسه( المصدر 5) 
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كالصببناعات  السببيادية الوطنيببة نشببطةاألمببن بعببض اإلسببتثمار  سببتبعادإكمببا قببد تببنص التشببريعات علببى  - ت
 المنببباجم و المصبببارف و  العمبببل فبببي و المحامببباة و الطبببب و، السبببفن و الطبببائرات  ، و صبببناعةالعسبببكرية

 (1)أمينالتنشاط 

 نبزع ما تلجأ اليه الدول مبن  الى حق السيادة ، خاصةً  تكاءباإلضها الدولة على اإلستثمار القيود التي تفر -  
  األجنبيللمستثمر  هناك حقوقاً  ن  إلكن مع ذلك ف ة التأميم أو غيره وتحت صيغ األجنبيملكية المستثمر 
ملكيتهبا أو إنتبزاع  تبأميم أمبوال المسبتثمر أوب فةفهي تتمثل بعبدم جبواز قيبام الدولبة المضبي في هذه الحالة 

 ألالمصبلحة العامبةأل عببارة  قبد تبم تفسبير العامبة ، و منفعة أو المصبلحةال تحبيقًا للإ رصيده الماليتجميد 
ال يجبببوز  و ، المجتمبببعضبببمن جتماعيبببة قتصبببادية أو اإلفع اإلاتحقيبببق المنبببالهادفبببة البببى  السياسببباتبكبببل 

ن  أو  منتفببع،ون و الدسببتور الخبباص بالبلببد اللقببانا بمببا يطببابقال إميم  أو غيببره التببأ  جببراءاتإاللجببوء  الببى 
 فبي لمسبتثمرل تاحبة الفرصبةإمبع  أي عيبب  ، و بصبورة سبليمة مبن ،المختصبة جهباتيصدر القبرار مبن ال

يكبون  نأ فيجب اً إذا كان القرار قضائي و الوطني ، داري االم القضاء اأم جراءاتى هذه اإلعتراض علاإل
جراءات علبى أسبس تمييزيبة اإلال تتخذ تلك  نأ و يجب، المختصة  الوطنية من المحاكم منطلقاً و  ئياً نها

 كمبا معتقبده الشخصبي ، دولة ما أو بسبب ينتمي الى  معين فقء ألنه ذ ال يجوز تطبيقها على مستثمرإ
 تعلق  بعدمتالمستفيد  على عاتق البلدتلقى   واجباتجراءات السابقة ألن هناك اإلالتحايل على ال يجوز 

ضببرائب  فببرض ، بببأي وسببيلة كانببت كببأن تكببون مببن خبباللذكرهببا آلنببفجببراءات الالتحايببل علببى اإل جببواز
تصدير ستيراد أو الاالالى أجل غير مسمى أو حرمانه من تراخيص  المستثمر مبالغ فيها أو تأجيل ديون 
لجبببببري نتبببباج أو البيببببع ااإلن تكلفببببة أو تسببببعير منتجاتببببه بمببببا يقببببل عبببب تنفيببببذ العقببببدالالزمببببة السببببتمراره فببببي 

ة المستثمر و هكذا يجب حماي ،رباحهأ قراضإجباره على إالتأميم الزاحف أو التدريجي( أو ستثماراته ) إل
نها حق سيادي للدولة إف ستثماراته عدا حالة المصادرة التي تتخذ بحكم قضائيإمن كافة صور المساس ب

 .(2)كما سنرا 

ديبد هبذه البيمبة تح سبتحالإفبي ذلبك الوقبت فبإذا  ساس البيمة السوقية لالسبتثمارألى سب التعويض عتو يح      
ندثار الذي لحقه ورأس المال المعاد الى اإليراعى فيها رأس المال المستثمر و  صافلمبادئ إن طبقاً فيتم تحديدها 

ن إلبغ التعبويض فبيبؤخر مب ال  أ كمبا ينبغبي للمتعاقبد األجنببي ، انب أخرا تتصبل بالسبمعة التجاريبةالمستثمر و جو 
 .(3) التأخير مترتبة عن هذاخر كفائدة آض ضافة تعويإحد  التأخير فيجب 

                                                           

 .364، ص  نفسهالدكتور عامر الكسواني ، المصدر  (1)
 .301، ص  نفسهمحمد خليل الموسى ،المصدر  الدكتور محمد يوسف علوان والدكتور (2)
 .394، ص  نفسه( المصدر 3)
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ادرج البببد إذا  للمسببتثمر الحببق فببي حمايببة دولتببه حتببى  إن   غلببب كتبباب القببانون الببدولي الببىأ و ذهببب             
مايببة دولتببه و هببو مببا يصببطلح عليببه عببن ح األجنبببيشببرطًا يقضببي بتنببازل المسببتثمر اإلسببتثمار  المسببتفيد فببي عقببد

حيبث ذهبب البدكتور جعفبر عببد بصبحة هبذا الشبرط  جانبب مبن الفقبه البدولي أ قبر لبذلك و خالفاً  (1))بشرط كالفو (
للبببدول اإلقتصبببادي  سبببتعماراالة مبببن وسبببائل األجنبيبببسبببتثمارات الحمايبببة الدبلوماسبببية لإل السبببالم البببى القبببول ) إن  

 الببرأي إن   و يبببدو (2) الببدول االسببتعمارية فببي الشببؤون السببيادية للببدول المتعاقببدة( ، ألنهببا تببؤدي الببى تببدخل الناميببة
 ألنه يعطبي لدولبة المسبتثمر الحبق فبي حمايتبه دبلوماسبيًا عمبا يحلقبه مبن ضبرر مبن دولبة عندنا هو الراجحاألول 
فببي ثمرون فببي دول أخبرا ا رعايببا يسبتو ألن البدول الناميببة نفسبها قبد يكببون لهب ،السببتثماراتاالبذي تببتم فيبه اإلقلبيم 

 وقت ال يمكن القول فيه إن دولهم استعمارية.

األجانبب بقولبه) إنهبا  الحمايبة الدبلوماسبية للمسبتثمرين قد أوضح البدكتور محمبود عببد الحميبد سبليمانو          
دا دولبة أخبرا ستثمار هيئة أو فرد ينتمي اليها بجنسبيته لبإلجأ اليه دولة سعيا لتأمين حقوق جراء الذي تاإل تعني

 .(3) (لقواعد القانون الدولي لتزاماتها وفقاً االخيرة على المساس به بالمخالفة إلقدام إعد ب

مبا اإلسبتثمار  و للمستثمر كافة الحقوق التي ينص عليها العقد و من أهم المزايبا التبي تبنص عليهبا عقبود        
تطبيبق القبانون النافبذ وقبت التعاقبد بمبا فيبه  وافبق علبىيبتم الت بمقتضباهالبذي و ،يعرف أل بشرط الثبات التشبريعي أل 

للمسببتثمر بعببدم  و يببوفر هببذا الشببرط أمانبباً  ،وضبباع التشببريعية بعببد التعاقببداألمهمببا تبببدلت  ،مببن حقببوق و التزامببات
 .(4)في المستقبل مفاجأته بقواعد تشريعية لم يتوقعها

 حق التملك : - ج

تضبمنها و تحميهبا  معينبة لحقبوق  مركبز تعنبي) القانونيبة ، فهبي العنصر المهم في الملكية هبو الحمايبة          
ختبراع أو حقبوق اإلاج القبانون كببراءة تبإن مبن يئاً قبد تكبون شب لعقبارات أواملكيبة و قد تكون الملكيبة ماديبة ك ،الدولة

مقاببببل تعبببويض عبببادل ( مبببن الحقبببوق   الإ مبببن ملكبببه األجنببببي، و تعتببببر) قاعبببدة عبببدم جبببواز تجريبببد  (5)(المؤلبببف
، و تأكدت هبذه القاعبدة فبي حكبم القضباء البدولي  األجانبلحقوق األدنى  ساسية التي تدخل ضمن قاعدة الحدألا

) نببزع ملكيببة المصببانع  إن   قببررت محكمببة العببدل الدوليببة الدائمببةحينمببا  بخصببوص النببزاع مببا بببين ألمانيببا و بولنببدا 
كببل تصبب ية مببن هببذا   إن   و ،ن الببدولي المشببتركيض يخببالف القببانو لمببان فببي بولنببدا دون تعببو األالمملوكببة للرعايببا 

مثببل هببذا  األجانببب ، و إن  تعببد خروجببًا علببى القواعببد التببي تنطبببق عمومببا  فببي شببأن معاملببة  األجانبببالنببوع ألمببوال 

                                                           

 .885، ص  نفسهالدكتور أحمد أبو الوفا ، المصدر  (1)
 .267-268، ص  نفسهالدكتور جعفر عبد السالم ، مبادئ القانون الدولي العام ، المصدر  (2)
 .394،  نفسهميد سليمان ، المصدر الدكتور محمود عبد الح (3)
 .61، ص  نفسهالدكتور عكاشة محمد عبد العال ، المصدر  (4)
 .74، ص  نفسهأس جيسون ، المصدر  .( جون 5)
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( ثم أكد القضاء الدولي و قضاء مواطنيهاإن  الدولة تطبقه أيضًا على  جراء مشروع بحجةإالى  نقلبجراء ال ياإل
ا وليبة ضبرورة االلتبزام بهبذالالحقبة ، و تأكبد فبي القبرارات و المواثيبق الد واقبفا المببدأ فبي كثيبر مبن المهبذ التحكيم
من مببادئ القبانون البدولي ، مبن ذلبك المبادة الرابعبة مبن قبرار الجمعيبة العامبة لألمبم المتحبدة رقبم  وصفه، ب المبدأ

 ، و 1962لصبادر فبي البدورة السبابعة عشبر عبام الخاص بالسيادة الدائمة للدول علبى ثرواتهبا الطبيعيبة ا 1803
المؤكبببد لحببق الببدول فبببي  1973ديسببمبر  17الصبببادر فببي  3171المببادة الثانيببة مبببن قرارهببا رقببم  فبببي نببص الببذي

 .(1)السيادة الدائمة على ثرواتها الطبيعية  

دوائبر الشبرطة ل حمايبة حتفاظ بملكه مبن خبالاإلفي  األجنبيو تتمثل الحماية القانونية هنا بحق المالك          
تم المساس بها و يحصل ذلك من خالل القضاء المدني في الدولة التي توجد إذا  عادتها اليهإ و األمن لملكيته و 

ضباعتها أو تلفهبا إون المسباس فبي الملكيبة مؤديبا البى يبة ، و لكبن قبد يكباالقليمفيها الملكية ألنها صاحبة السيادة 
 المالك ؟ جنبياألفما هو الحل القانوني أمام 

على ذلك يكون له الحق في التعويض عن الملكية التالفبة أو التبي ضباعت مبن خبالل قيمتهبا فبي  و جواباً        
السوق أو البيمة التي يحددها العرف التجاري وله الحق في المطالببة بتكباليف النبزاع القضبائي مبن جهبة اخبرا و 

لبة و لألجنببي المالبك نفبس الحبق فبي الحمايبة القانونيبة تجباه الدو ، عليبه  جميبع التشبريعات المدنيبة هذا ما اتفقبت 
مساس بملكية يحصل الو جوابا  على ذلك  األجانب؟و لكن كيف تمس الدولة بملكية التي توجد فيها ممتلكاته ،  

 تية:اآل الحاالتألجنبي با

 التأميم :  -

فهو  (2)فراد أو الشركات الى الدولةاألعين من ينقل ادارة أو استغالل مرفق أو مشروع م جراء الذياإلهو         
البى  مبن الملكيبة الفرديبة عمال السياسة العليا غايته نقل الممتلكات و الحقوق الخاصة فبي نشباط معبينأ عمل من 

غببرض ل بشببرط أن يكببون بهببدف تحقيببق الصببالح العببام و  قببانون منطلببق مببن السببلطة التشببريعية، الدولببة بمقتضببى
ويطبق التأميم على ملكيبة مشباريع بأكملهبا  (3)عينهو الرقابة عليها أو توجيهها للغرض الذي تأ ااستغالل الدولة له

يبران إمثلبة علبى التبأميم سبيطرة األومبن  (4)قتصباد الدولبة الكلبيإبنشباطها فبي  تبأثيرًا كبيبراً  صناعية و تجارية تبؤثر
 ، و ألن  يرانيةة و الحكومة اإلين الشركخالف ب فجرحيث إن 1951سنة نكليزية اال -يرانية  االعلى شركة النفء 

                                                           

 .67، ص  نفسه(الدكتور محمد الروبي ، مركز األجنبي : مركز الشخص الطبيعي ، المصدر 1)
 .60-59، ص  نفسهالمصدر  الدكتور محمد حافظ غانم ،( 2)
( الدكتور أحمد خيرت سعيد ، التأميم و ملكية األجانب ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد التاسع عشر ، السنة التاسبعة 3)

 .8، ص  1963عشر ، 
 . 9ص  نفسه( المصدر 4) 
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مبببايس  26سبببهم الشبببركة فإنهبببا وقفبببت البببى جانبببب الشبببركة و رفعبببت فبببي أ% مبببن  35حكومبببة البريطانيبببة تمتلبببك ال
ق تتعلبب قببدمتها بريطانيببا وثببائقسببتمعت الببى إ مابعببد -قضببية الببى محكمببة العببدل الدوليببة ،قببررت المحكمببة  1956

نظبببر فبببي القانونيبببة للصبببالحية النهبببا ال تتمتبببع ببأ -ة ببببين طرفبببي النبببزاع بتفسبببير معاهبببدات سبببابقة معقبببود معظمهبببا
و بالتالي وضبعت مجموعبة شبركات نفبء  ،المحكمة ختصاصإ ان ال توافق علىر يإ إن   القرار الى تكأو ا ،القضية

قديبة سبنوية و دفعت مبالغ ن،رانية ياإلدولية مشروعًا تولت بموجبه ادارة ممتلكات النفء في ايران كوكيل للحكومة 
 ح رمبتت التبي صبودرت ، ونتيجبة لبذلك صبليين تعويضبًا عبن الممتلكبااالأصحاب الشبركة على شكل دفعات الى 

تعاونبت شبركة البنفء ن أ سبواق العالميبة بعبداأليران من الناقالت الضبرورية لنقبل البنفء البذي صبار بحوزتهبا البى إ
يبران علبى إو عنبدما عملبت  سبميته مقاطعبة نباقالتيبران مبا يمكبن تإانية و شبركات المالحبة و فبرض علبى البريط

مبت بريطانيبا بقلبب نظبام ت أجنبيبة عبن طريبق اسبتئجار نباقالت أجنبيبة ،و قاااتخاذ ترتيبات لبيع نفطها البى شبرك
 (1)وضعت مكانه حكومة الجنرال زاهدي(يران الذي يراسه الدكتور محمد مصدق و إالحكم في 

 زع الملكية للمنفعة العامة : ن -

الببى نببزع عقببارات معينببة  حيبباناألغلببب أ و يهببدف فبي  ًا،و لببيس تشببريعي داري إجببراء بطببابع  ينطببع هببذا اإل     
 .(2)جراء يغلب عليه الطابع الفردي إفهو  و تحويلها الى ملكية تابعة للدولة صحابهاأمن ملكية 

 المصادرة :  -

عنببببدما تصببببادر  لطببببوارئ ة اتطبببببق فببببي ظببببروف معينببببة كحالبببب (3)القضبببباء  تنطلببببق مببببنعقوبببببة جنائيببببة هببببو    
اإلستثمار األجنبي لقبوانين الدولبة  وفي حالة السلم عند مخالفة ،خرا االستثمارات الدولة الطرف في الحرب لدا إ

 .(5)دولي  تفاق  إل تشكل خرقاً  ال  أ و لكن يشترط في المصادرة (4) نتفعةالم

 ي شببركات) رينببو للسببيارات( حيببثية فببجببراءين و هببذا مببا فعلببت الحكومببة الفرنسببإقببد تجمببع الدولببة بببين  و   
عدتهم ات مسببسببهم الببذين ثبتببلكي األلصببالح فرنسببا دون تعببويض المببالك علببى مببا الشببركة مصببادرةقامببت فرنسببا ب

                                                           

 .9، ص  نفسهالمصدر  (1)
 . 61، ص  نفسه( المصدر 2)
 .62، ص  نفسه( المصدر 3)
 .393، ص  نفسهود عبد الحميد سليمان ، المصدر ( الدكتور محم4)
 . 270، صنفسه( الدكتور جعفر عبد السالم ، 5)
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و قبببررت دفبببع  المبببالكين البببذين لبببم تثببببت علبببيهم هبببذه التهمبببة، علبببى أسبببهم لنازيبببة و طبقبببت التبببأميم ببببنفس الوقبببت ل
 .(1)التعويضات المناسبة لهم

مبا المصبادرة فبال أبتعبويض المالبك ،  التأميم و نزع الملكية لمنفعة العامة يفرض التزاماً  ن  إيتضح  تقدم مما      
 تعويض عنها.

 كمبا الحببظ مقبرر لجنببة القبانون البدولي السببيد مبوريس كببامتو األجانببكافبة صببور المسباس بملكيببة  دو تعب
قبببل طببردهم فرصببة كافيببة  األجانببباجببب مببنح و يقببع علببى الدولببة الطبباردة و  (2)غيببر مشببروع بقصببد طببردهم عمببالً 

 فاذ الطرد.إن لتسوية حقوقهم المالية و سيتم تفصيل هذه النقطة في موضوع

كبببل مبببا سببببق عرضبببه يخبببص حمايبببة المالبببك عنبببدما يحصبببل علبببى الملكيبببة ، و لكبببن هبببل توجبببد حمايبببة قانونيبببة    
 لألجانب في سعيهم للتملك؟

مبببن  17ن المواثيبببق الدوليبببة علبببى حبببق الملكيبببة لألجانبببب كالمبببادة / العديبببد مببب ذكبببرتعلبببى ذلبببك  و جوابببباً         
شتراك مع غيره( و المادة اال) لكل شخص الحق بالتملك بمفرده أو ب قررتعالمي لحقوق االنسان التي عالن الاإل
كفالبببة حبببق الملكيبببة أصبببافة البببى مببببادئ  أضبببحتلحقبببوق االنسبببان و الشبببعوب التبببي  فريقبببياالمبببن الميثببباق  14/ 

و عدم التمييبز علبى أسبس دينيبة أو سياسبية أو غيرهبا فبي تبوفير فبرص التملبك  األجانباة في الحقوق بين المساو 
سببس موضببوعية كمقببدار الرصببيد المببالي أو الخبببرة الالزمببة لملكيببة كببان التمييببز يسببتند الببى أ  إذا  الإ األجانببببببين 

 بعض المشاريع.

 :و الثقافية جتماعيةاالاحلقوق  الفرع الثاني :
 : الحقوق االجتماةية: أوالً 

نسبان االعبالن العبالمي لحقبوق اإلمبن  16المبادة /  بينبتذ إرم خصوصبيتها : وين أسبرة تحتبالحق في تكب -1
ساسبية للمجتمبع و لهبا حبق اال االسبرة هبي الوحبدة ، و إن   سان في الزواج و تأسيس أسرةإن على حق كل

المواثيببق علببى عببدم خضببوع أحببد لتببدخل  العديببد مببنضببحت و أالتمتببع بحمايببة المجتمببع و الدولببة ، و قببد 
تعسفي و غير قانوني في خصوصياته و عائلته و بيته أو مراسالته و ال الى هجمات غير قانونية على 

للحقوق من العهد الدولي  17سان الحق في الحماية من هكذا ممارسات) المادة/إن شرفه و سمعته و لكل
مد بشير الشبافعي البى القبول) فبي نطباق االسبرة، كتور محوفي هذا الصدد ذهب الد المدنية و السياسية(،

                                                           

 .393، ص نفسهالدكتور محمود عبد الحميد سليمان ، المصدر  (1)
حزيبران /يوليبه  4-ايبار / مبايو  3أعمال لجنة القانون الدولي بخصوص طرد االجانب ، الدورة الثانية و الستون ،جنيف ، (2)

 .74ص  ، Add.2/625/CN.4/A، رقم الوثيقة  2010اب / اغسطس ، 6-وز / يوليو تم 5و 
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ذ إتخاذهببا إهنبباك تببدابير يمكببن  ن  إاألجنبببي يوضببع علببى قببدم المسبباواة مببع المببواطن  ، و مببع ذلببك فبب ن  إفبب
يجببب حمايببة االسببرة باعتبارهببا الخليببة األساسببية للمجتمببع ، و مببن أجببل هببذا تتخببذ عببدة احتياطببات فيمببا 

 مبببنان البببى إن  يشبببير المتخصصبببين فبببي ميبببدان حقبببوق االنسبببو  (1)األجانبببب(يتعلبببق بنظبببام االسبببرة إزاء 
لببذلك تحببرص  (2)متطلبببات قيمببة الفببرد و كرامتببه عببدم التببدخل فببي خصوصببياته أو خصوصببيات عائلتببه 
و تفبرض العديبد  ، الدساتير و التشريعات الجزائية على صيانة حرمة العائلة و خصوصبيتها مبن المراقببة

 وهذه القيود هي:  تريد أن تطبق هذه المراقبةعندما  الدولة من القيودعلى سلطات

 الدولة.حفظ أمن مبررات ل تعود ن تكون المراقبةأ- أ

 شرافها.إمن قبل السلطات الرسمية أو تحت  ن تتمأ- ب

 ن تكون بقرار قضائي.أ- ت

 تتخذ نتيجة المراقبة كدليل إلدانة شخص دون اتاحة الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه. ال  أ-  

في ممارسة المعامالت القانونية من بيع و شراء و تقاضي  األجانب حقجتماعية كما ببية الحقوق اإلأ   -2
ستفادة من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة فتعبد و حقهم في اإل مضاربات في سوق االوراق المالية و

لألجنببي   الشبافعي ) إن  من الثوابت التبي أكبد عليهبا الفقبه البدولي و فبي ذلبك يقبول البدكتور محمبد بشبير 
جتماعيببة التببي تؤديهببا السببلطات العامببة و إن كببان عليببه المسبباهمة يسببتفيد مببن الخببدمات اإلالحببق فببي أن 

 .(3)بنفقات هذه الخدمات(

 :الحقوق الثقافية : نياً ثا

 حرية التعبير عن الرأي : -1

علبى حريبة البرأي و الفكبر و من العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية  12المادة/ ذكرتلقد        
نسبببان ، فهبببو مبببن الحقبببوق االوربيبببة لحقبببوق اال اإلتفاقية من 12المعتقد و تكرر هذا النص في المادة / 

حمايببببببببببببببببببببببة   إتفاقيةمن  13المادة / أضافت مس مهما كانت الظروف ، و ت  ن أ ساسية التي ال يجوزاأل
راء اآلعتنبباق إ العمببال و أفببراد أسببرهم فببي علببى حببق  1990حقبوق العمببال المهبباجرين و أفببراد أسببرهم لعببام 

النظبام العبام مع الرأي أو المعتقد  ق التعبير عنيتعارض ح نأ و لكن ال يجوز 13دون تدخل ، المادة /
 للدولة.

                                                           

 .110، ص نفسهالدكتور محمد بشير الشافعي ، المصدر  (1)

 .120، ص نفسهجون اس جيسون ، المصدر  (2)
 .110، ص نفسهالدكتور محمد بشير الشافعي ، المصدر  (3)
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إذا  سببتخدام السببال  بحببق المتظبباهرينإريببة التعبيببر عببن الببرأي و ال يجببوز التظبباهرات مببن مظبباهر ح و تعببد     
فبي مظباهرات سبلمية ال تمنبع دولتببه  األجنبببيمجبرد اشبتراك  ن  إفب و علبى هببذا األسباس (1)كانبت المظباهرات سبلمية

عن أي ضرر يصيبه مبن سبلطات البلبد المضبيف ألنبه يمباس حقبا قانونيبا ، و  من المطالبة بالحماية الدبلوماسية
ماًل غير مشبروع يببرر ع عدييخالف قانون الدولة الوطني  بتنظيم مظاهرة بشكل األجنبيقيام   إن   على الرغم من

 إذا )witenberger يقببول الفبيببه  بقسببوة وفببي ذلببك األجنبببيتعامببل   ال نأ الدولببة المضببيفة عليهببا ن  إفببالطببرد ، 
نها ال تبرر السجن الطويل ،و ال تطبيق عقوبة تعس ية ظالمة فبإذا كبان إعتقال فاإلتبرر  ن أ ستطاعت الجريمةإ

 . ( 2)ال يكون مسبوقًا بممارسات قاسية (أ   د من الدولة فان ذلك يجبتنظيم تظاهرة يشكل مخالفة ت برر الطر 

فبي المؤسسبات  األجانببغلب أ ألجانب الحق في التعليم و يلتحق الحق في التعليم و تلقي المعلومات : ل -2
مبم المتحبدة اال  بعضهم قبد وفبد ألغبراض الدراسبة ، و قبد عببرت  ن  إ التعليمية في البلد المضيف خاصة و

يبببدعو البببى  ال  أ والبببى تعزيبببز شخصبببية و كرامبببة الفبببرد يهبببدف  هبببداف الرئيسبببة للتعلبببيم بأنبببه يجبببباالعبببن 
خبالق و النظبام العبام فبي البلبد ، و البدعوة البى جعلبه األمع  يكون منسجماً ن أ الكراهية و العنف و يجب

، ص التعلبيم العباليبتدائية والسعي لمجانيته في  الثانوية و ضبرورة المسباواة فبي فبر اإلفي المرحلة  مجانياً 
يد حق تمتع األجانب بالتعليم و فبي ذلبك يقبول البدكتور يالدول تقكن يالحظ في كثير من االحيان إن و ل

و  جبببراءات التبببي تتخبببذها الدولبببة لحمايبببة أمنهبببا) هنببباك الكثيبببر مبببن التبببدابير و اإل محمبببد بشبببير الشبببافعي
م فببي التعلببيم خاصببة إذا كببان التعلببيم سببالمتها، و التببي ال تصببب فببي صببالح األجانببب و منهببا تقييببد حقهبب

. و مبن مسبتلزمات الحبق فبي التعلبيم الحصبول  (3) يخص المجاالت التبي تعطبي المتعلمبين قبوًة و نفبوذًا(
حمايببببببببببببببببببببببة   إتفاقيةمن  13ية هذا الحق كالمادة /االقليمعلى المعلومات ، و كفلت العديد من المواثيق 

 ، و غيرها. 1990حقوق المهاجرين و أفراد أسرهم لعام  

رتيبباد النببوادي الثقافيببة وحببق إ نتمبباءات النقابيببة واإلنتمبباء الببى التجمعببات الثقافيببة و تشببمل اإلالحببق فببي  -3
  إتفاقيةمن  26المادة / أوضحته ظ على المعتقد ، و من ذلك ماالتجمع و التعبير عن الرأي والحفا

شطة و نقاببات نأ كة في اجتماعات وحماية حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم من حقهم في المشار 
لتمبباس المسبباعدة إعيبة و الثقافيببة و جتمااإلقتصببادية و اإلالعمبال و أي جمعيببة أخببرا لحمايبة مصببالحهم 

و لكببن كثيببرًا مببا تحببرم الببدول األجانببب مببن الحببق فببي تأسببيس الجمعيببات و النببوادي بببل قببد تحظببر  منهببا.
 .(4)اية أمنها من مخاطر األجانبعليهم بعض الحريات مثل التجمع كتدابير منها لحم

                                                           

التطبيببق، منشببورات الحلبببي الحقوقيببة، الطبعببة األولىببن  الببدكتورة سببعدا محمببد الخطيببب ، حقببوق االنسببان بببين التشببريع و (1)
 39، ص 2009لبنان، –بيروت 

 .115، ص نفسهصبري محمد الخزاعي، المصددر  أستاذنا أسامة نقاًل عن  (2)
 .111، ص نفسهالدكتور محمد بشير الشافعي، المصدر  (3)
 .111المصدر نفسه، ص  (4)
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 املطلب الثاني

 الناجتة عن الطرد األجانبحقوق 
أول و حقبوق  عتبراض عليبه فبي فبرع  ار الطبرد و اإلقبر معرفبة  ذا المطلبب حبق األجنببي فبيفي ه ستعرضن       

 تي :اآل، و ك ثان   فاذ الطرد في فرع  إن عند األجنبي

 عرتاض عليه:االرار الطرد وق معرفةاألول : حقوق األجنبي يف  الفرع
مببن خاللببه تبببين عنببد اصببدار قببرار  األجنبببيو هببو واجببب يقببع علببى الدولببة التببي يبببيم فيهببا  : معرفررة القرررار : أوالً 

 مور هي:االالطرد جملة أمور  و هذه 

 سم الجهة التي أصدرت قرار الطرد.إ -1

 مغادرة الدولة فيها. األجنبيالمهلة التي يتعين على  -2

 .أسباب الطرد -3

ر الطبرد قبد ثبار جبدل فقهبي حولهبا و ظهب بأسببابخيرة المتعلقة بتضبمين قبرار الطبرد االالنقطة  ال إن  إ           
 يان:ألذلك ر 

و هبذا مبا ذهبب اليبه  (1)تسببب قبرار الطبرد إن  الدولبة لبيس مبن واجبهبا إن   ذهب الدكتور رشاد السبيد البى- أ
ن إتببروك لسببلطة الدولببة التقديريببة ، فببهببو  أمببر م سبببب الطببرد  إن   الببدكتور صببال  الببدين عببامر بقولببه) 

 إن  حبوالاالشباءت ضبيقت منهبا ، و هبي فبي كبل  إن شاءت تتوسع  في أسباب الطرد في قبرار الطبرد و
 .(2)تسبب قرار الطرد أو تتركه خاليًا من التسبيب(

البدين عبامر البى البدكتور صبال  ذهب كل من الدكتور حامد سلطان و الدكتورة عائشبة راتبب و  و قد       
شباءت  إن  ن شباءت توسبعت فيهبا وإالدولبة فب سبلطات أسبباب الطبرد متروكبة لتقبدير  إن   الرأي بقبولهم )هذا 

 .(3)تسبب قرار الطرد أو تتركه خلوًا من التسبيب( نأ ضيقت فيها كما لها

                                                           

 .201( الدكتور رشاد السيد ، المصدر نفسه ، ص 1)
 . 334، ص  نفسهلدكتور صال  الدين عامر ، المصدر (ا2)
 .370، ص  نفسه( الدكتور حامد سلطان والدكتورة عائشة راتب والدكتور صال  الدين عامر ، المصدر 3)
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قببرار الطببرد   إن   الببى األجانبببمببم المتحببدة بخصببوص طببرد اال    إتفاقيةاإلتفاقيات الدولية و مشروع  ذهبت- ب
داري االركبان القبرار أصبوب لبدينا ألن التسببيب ركبن مبن األسباب المبررة له و هذا هبو األيجب يتضمن 

تسبببببيب القببببرار يتببببيح لألجانببببب   إن   التببببي يترتببببب علبببى تخلفهببببا عببببدم مشببببروعية القببببرار، كمبببا بشبببكل  عببببام
 ق التقاضبي يبدخل ضبمن قاعبدة الحبدح  إن   عتراض  عليه أمام المحاكم المختصة ، و قد سبق القولاإل

   اإلتفاقية من 22المادة / ذكرت ، و في وجوب تسبيب قرار الطرد   األجانبلحقوق األدنى 
سببرهم خطببار المببال المهبباجرين و أفببراد   إ)يببتم  أن سببرهم علببىافببراد أة لحمايببة العمببال المهبباجرين و الدوليبب

حببوال األسببباب التببي أسببتند عليهببا القببرار عببدا فببي اإلبقببرار الطببرد بلغببة يفهمونهببا و يببتم اخطببارهم كببذلك ب
 ستثنائية( .اإل

حتى يحاط علمًا بالقرار ، و هذا يقتضبي تبوفير المتبرجمين  األجنبينفة بلغة  يفهمها اآلو تحرر البيات           
د فيهبا أو اللغبة قد يكون زائبرًا ال يعبرف لغبة الدولبة المتواجب األجنبيلتطبيق هذا الواجب من الناحية العملية ، ألن 

 .ذا يستلزم تبليغه بواسطة مترجميننجليزية ، و هاال

ال تطببببببرد الدولببببببة الجئببببببًا  -1)  1951اللجبببببوء لعببببببام   إتفاقيةمن  32المادة /  االلتزامهذا  ضحتو أو قد        
 من الوطني أو النظام العام .االها ألسباب تتعلق بإقليمموجوًد في 

جرائية التي ينص عليها القانون ، و االتطبيقًا لقرار متخذ وفقًا لألصول  الإال ينفذ طرد مثل هذا الالج   -4
من البوطني ، ببأن يقبدم بيانبات االيسمح لالج  ما لم تتطلب خالف ذلك أسباب قباهرة تتصبل بب أن يجب

ستئناف و يكون له وكيل يمثله لهذا الغبرض أمبام سبلطة مختصبة أو االإلثبات براءته و بأن يمارس حق 
 ص أو أكثر معينين خصيصًا من قبل السلطة المختصة(.أمام شخ

هببدف و ال(1)سببتثنائية كببالحرب و حالببة الطببوارئ االت االتلتببزم بهببذا القيببد فببي الحبب ال  أ و لكببن يمكببن للدولببة        
عتراض مبن اإلو يحصل هذا  ه،طردداري على قرار عتراض اإلاألجنبي من اإلتمكين لمن هذا الحق هو  المرجو

و هبذا مبا  (2) األجانببقبرارات طبرد فبي  لنظبرلهبا نظبام خباص ل إدارية خاصة ففبي مصبر توجبد لجنبة خالل لجان
 .(3)طرد األجانبعلى قرارات اإلدارية  للنظر في التظلماتذ توجد فيها لجنة إ 1999 حصل في الكويت عام

 عتراض على قرار الطرد :االثانيا : 

مثل في الطعن القضائي ، حيث يعد حق التقاضي بالنسبة لألجنببي عتراض تتاإلو الصورة الغالبة لهذا          
 األجانببفعنبدما كانبت البدول فبي السبابق تنكبر علبى  األجنببيلحقبوق األدنبى  من الحقوق التي تدخل ضبمن الحبد

                                                                                                                                                                                                 

 .289، ص  نفسهالدكتور أحمد أبو الوفا ، المصدر  (1)
 .106، ص   هنفسمحمد الروبى ، مركز األجانب : مركز الشخص الطبيعي ، المصدر  الدكتور (2)
 .132، ص  نفسه اقبال مبدر نايف ، المصدرا (3)
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ضبع العراقيبل و العببببات فبي سبببيل تمبتعهم بهبذا الحببق ، و ذلبك علببى تحبق التقاضبي أمببام محاكمهبا الوطنيببة أو و 
عتراف لألجانب بحق التقاضي من شأنه تقبويض كبل مبا يتمتعبون ببه مبن حقبوق ، حيبث ال اإلعدم  إن   نالرغم م

عتببداء عليهببا ، مببن خببالل اإلبببالحقوق مببا لببم يكفببل لهببم القببانون حمايببة تلببك الحقببوق حببال  األجانبببمعنببى لتمتببع 
مببن هببذا الحببق أمببرًا غيببر  ياألجنبببعتببراف لهببم بحببق التقاضببي أمببام المحبباكم الوطنيببة ، و مببن ثببم كببان حرمببان اال

عبببالن اإلساسبببية لألجانبببب ، و نبببص علبببى هبببذا الحبببق فبببي المبببادة الثامنبببة مبببن االمنطبيبببًا ألنبببه يتجاهبببل الحاجبببات 
ة و المببادة نسببان المدنيببة و السياسببياالالدوليببة لحقببوق   اإلتفاقية نسان و المادة الرابعة عشر مناالالعالمي لحقوق 

 نسان لألفراد الذين ليسوا من مواطني البلد المبيمين فيه.االعالن حقوق إ الخامسة فقرة )ج( من 

 نسبببان علبببى حبببق كبببل شبببخص خاضبببع للطبببرد فبببيااليبببة لحقبببوق قليماإلالمواثيبببق الدوليبببة و و قبببد قبببررت           
، و قد (1)غير ذلك وطنياال إذا اقتضت ضرورات حماية األمن الأمام سلطة مختصة ضد قرار طرده اإلنتصاف 

و ذهببب معهببد القببانون الببدولي عببام ، عتببراض علببى قببرار الطببرد بوقببف تنفيببذه اإلهامببة حببول عالقببة  ثيببرت مسببألةا  
 عتببر إ و علبى ذلبك  ،( طعنبًا ضبد ذلبك األجنبي ه يمكن تنفيذ الطرد مؤقتًا بغض النظر عن تقديمإن الى ) 1892

يكبون واقفبًا لتنفيبذ قبرار  ن أ لضبرورةالطعن الفعبال ال يسبتلزم با إن   موريس كامتومقرر لجنة القانون الدولي السيد 
حمايبببة حقبببوق العمبببال المهببباجرين و افبببراد أسبببرهم لعبببام  إتفاقيبببةمبببن  22( مبببن المبببادة / 4و لكبببن الفقبببرة ) (2)الطبببرد

يطلببب وقببف تنفيببذ قببرار  ن أ تظببار الفصببل فببي الطعببن فببي قببرار الطببرد يحببق لألجنبببيإن ه فببيإنبب ) ذكببرت 1990
الطعببن بمفهببوم هببذه  إن   نسبباناالوربيببة لحقببوق االنسببان و المحكمببة االلحقببوق وربيببة االالطببرد( و تببرا المفوضببية 

 و قببد اعتمببدت لجنببة القببانون الببدولي فببي مشببروع (3)كببان أثببره واقفببًا لتنفيببذ قببرار الطبرد ال إذا إ االً المبادة ال يكببون فعبب
 إن  ، كمبببا القبببول كمبببا سببببق مببببدًأ يقضبببي بضبببرورة كبببون الطعبببن واقفببباً  األجانببببالدوليبببة بخصبببوص طبببرد  اإلتفاقيبببة

اإلنتصببببببباف  فكبببببببرة  إن   ضبببببببد بلجيكبببببببا ذهببببببببت البببببببى conkaربيبببببببة لحقبببببببوق االنسبببببببان فبببببببي قضبببببببية و االالمحكمبببببببة 
الفعببال اإلنتصبباف  نسببان تقضببي بببأناالوربيببة لحقببوق اال اإلتفاقيببة مببن 13الفعااللمنصببوص عليهببا فببي المببادة / 

                                                           

من الميثاق األفريقبي لحقبوق االنسبان و الشبعوب و المبادة  7من االعالان العالمي لحقوق االنسان،  و المادة / 8المادة /  (1)
طني البلبد المبيمبين مبن اعبالن حقبوق االنسبان بالنسببة لغيبر مبوا 7االوربية لحقوق االنسبان و المبادة /  اإلتفاقيةمن  13/ 

 فيه.
حزيبران / يونيبه  4 –آيار / مبايو  3أعمال لجنة القانون الدولي بخصوص طرد األجانب، الدورة الثانية و الستون، جنيف  (2)

 .31، ص Add.2/625/CN.4/A، رقم الوثيقة 2010آب / أغسطس،  6 -تموز/ يوليه 5و 
 .32المصدر نفسه ، ص (3)
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ثارهببا آتببدارك   مكبباناإلبلببم يكببن إذا  اإلتفاقية فيمع الحقوق المضمونة  ةتقاطعالم  تدابير اليوقف تنفيذ  ن أ يمكن
(1). 

 فاذ الطردإن عند األجانبالفرع الثاني : حقوق 
، ففبي إجباريبة أو طواعية الطرد قد تم إنفاذه بصورة  تختلف تبعا لكون  األجنبيحقوق  ن  إإنفاذ الطرد ف عند      

فبي  نحه مهلة كافية لتسوية شؤونه أمبابلد الوجهة و مختيار إاألجنبي في حرية إحترام  نفاذ الطوعي للطرد يجبإ
اول هذه نتنسالجبرية للطرد ، و اإلعادة  عمليةل م ستلزمةالحقوق ال  جميعنفاذ الجبري للطرد فيجب إحترام اإلحالة 

 تية :الحقوق في الفقرات اآل

 في اختيار بلد الوجهة عند المغادرة الطوةية :  األجنبي: حرية  أوالً 

جتهاد القضائي في مختلف الدول االتفق عليه إإقليمها بحريتها و هذا ما الى  األجانبتنظم الدول دخول         
 األجانببمريكية  بعبد طبرد الرعايبا الصبينيين ببأن سبلطة طبرد األ، فقد قضت المحكمة العليا في الواليات المتحدة 

مبارس  3و ذهببت المحكمبة العليبا لألرجنتبين فبي مريكيبة ، االلحكومبة الواليبات المتحبدة  يةادحقوق السيالهي من 
و الهيمنببة عليهببا طبقببًا للقواعببد  األجانبببفببي تنظببيم مسببألة قبببول  التأكيببد علببى هببذه السببلطة السببياديةالببى  1956

يضببع   واألجنبببي نحوهببا اسببتبباله ،  و لهببذا فببان المشببكلة تثببور عنببدما تببرفض الدولببة التببي تببم طببرد (2)الدسببتورية
بالنسببببة  لكبببنن تسبببتقبله ، و أاألجنببببي جنسبببيتها فبببي واجببببًا علبببى الدولبببة التبببي يحمبببل  لتعاهبببدي االقبببانون البببدولي 

 العرفبي ال طرد من دولة اخرا فان القبانون البدوليإذا  نهإنة بإسقاط الجنسية منه فللشخص الذي قامت دولة معي
اللجبببببببببببببببببببببوء   إتفاقيةمن  32/ كما تنص المادة  (3) ،جنسيتها واجب استببالهحمل ييفرض على الدولة التي كان 

انوني يمبنح الفرصبة الكافيبة لطلبب البدخول القب نأ طردته دولبة معينبة ال ببد مبنإذا  الالج   إن   على 1951لعام 
خبرا فبأقروا مبنحهم االتنبهوا الى صعوبات دخبول المطبرودين البى البدول  فاقيةاإلت يفي دول أخرا و لعل واضع

 دولة أخرا. إقليم يرتبوا دخولهم فيأن  فرصة كافية الى

                                                           

ECHR,CONKA V.Belgium,February 2002. (1)        

 .108، ص نفسهالدكتور محمد بشير الشافعي ،المصدر (2)

حزيران / يونيه و  4ايار / مايو _  3أعمال لجنة القانون الدولي بخصوص طرد األجانب ، الدورة الثانية و الستين ، جنيف ، ( 3)
 .41، ص  AlCN.4l625lAdd.2، رقم الوثيقة  2010اب/ أغسطس  ،  6تموز / يوليو _  5
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قبرر معهبد  1892ختيبار دولبة الوجهبة منبذ زمبن بعيبد ففبي عبام إاألجانبب المطبرودين فبي و قد أقبر حبق         
يختببار الحببدود التببي ينببوي ن أ الدولببة لببه إقلببيمالببذي يصببدر بحقببه أمببرًا بببالخروج مببن  األجنبببي  إن   القببانون الببدولي )

فبي 1990الدولية لحماية حقوق العمال المهباجرين و أفبراد أسبرهم لعبام  اقيةاإلتف و هذا ما أكدته (1)المغادرة منها(
بقولهببا )دون المسباس بتنفيببذ قببرار الطبرد يحببق للعامبل المهبباجر أو ألي فبرد مببن أفببراد  22( مببن المبادة / 7الفقبرة )

 إتفاقيبةمبن  32لة منشئه( و قضت المبادة / ولة اخرا غير دو ن  يسعى للدخول الى دأهذا القرار أسرته يخضع ل
ألسببباب تتعلببق بحفببظ امنهببا الببوطني و الببذي ال يمكببن اإلقلببيم  بببأن الالجبب  الببذي تطببرده دولببة 1951اللجببوء لعببام 

مببنح الفرصبة الكافيببة للبحببث عببن بلببد يقبببل ي  ن أ و طبرده الببى دولببة قببد تتعببرض فيهبا حياتببه أو حريتببه للخطببر ال بببد
 دخوله.

عبن  نسبألن أختيبار بلبد الوجهبة فلنبا إالخاضبع للطبرد فبي  األجنبيكان ما سبق ذكره يتصل بحق إذا  و         
 نحوها؟ األجنبيفي اختيار الدولة التي يطرد اإلقليم  مدا أمكانية تدخل دولة

 (2):على النحو اآلتي و يعات الوطنية لمختلف الدول نجد تباينًا في التشر            

مبن رعاياهبا أو مبن مواطنيهبا )و هبذه التشبريعات هبي  األجنببيالبى الدولبة التبي يكبون  األجنببييتم طرد   -1
و  –قبببانون الهجبببرة و التجبببنس  -و الواليبببات المتحبببدة 1980و البرازيلبببي لعبببام  1998البيالروسبببي لعبببام 

( و فضلت بعض 1992و الكوري لعام  1963و النيجيري لعام  -1951مرسوم  –الفرنسي و الياباني 
الببى الدولببة التببي تكببون مسببقء  األجنبببيفببة الببذكر( طببرد إن  بببانيمريكببي و اليااالالتشببريعات ) الكببوري و 

نفبة لبالروسبيا و فرنسبا و اآلتحدد هذه الوجهة بوصفها خيارا أوليًا) التشبريعات  إن  راسه، و يجوز للدولة
و نفببة لبيالروسببيا و البرازيببل و نيجيريببا االنيجيريببا و اليابببان و كوريببا( أو خيببارًا أوليببًا بببدياًل)  التشببريعات 

 مريكي ( أو خيارًا ثانويًا بدياًل) التشريع الكوري(.االالواليات المتحدة( أو خيارًا ثانويًا) التشريع 

الببى الدولببة التببي كببان )يبببيم فيهببا ( بموجببب القببانون البيالروسببي و  األجنبببييببتم طببرد  ن أ مببن الممكببن  -2
الوجبببه كخيبببار أولبببي ) الواليبببات  تحبببدد هبببذه  أناإلقلبببيم  مريكبببي و اليابببباني و الكبببوري ، و يمكبببن لدولبببةاأل

 المتحدة ( أو ثانويًا ) البيالروسي و الكوري(.

                                                           

 .44، ص نفسهالمصدر  (1)
ظر : أعمال لجنة القانون الدولي بخصوص طرد ينة القانون الدولي موريس كامتو أشار الى هذه التشريعات مقرر لجن (2)

اب/ أغسطس   6تموز / يوليو _  5حزيران / يونيه و  4ايار / مايو _  3األجانب ، الدورة الثانية و الستين ، جنيف ، 
 و ما بعدها. 52، ص  AlCN.4l625lAdd.2 ، رقم الوثيقة 2010، 
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البببى الدولبببة التبببي أصبببدرت جبببواز سبببفره ) القبببانون  األجنببببيبعبببض التشبببريعات مبببن جبببواز طبببرد  ذكرتبببهمبببا  -3
و النيجيري  1968و التونسي  1998و البرتغالي  1998يطالي لعام االو  -األجانبقانون  –الفرنسي 
يطالي و النيجيبري( أو خيبارًا االحدد هذه الوجهة بوصفها خيارًا أوليًا) القانون ت  ن أ مكن للدولة.و ي1963
 ثانويا  

الى الدولة التي ركب منها نحبو الدولبة الطباردة و مبن  األجنبيتقضي تشريعات بعض الدول بجواز طرد  -4
المتحببببدة) خيببببارًا أوليببببًا( و و الواليببببات  1998و البرتغببببالي لعبببام  2001هبببذه التشببببريعات ) الكنببببدي لعببببام 

و  1998يطبالي لعبام اإلو  1986و الغواتيمبالي لعبام  1980و البرازيلبي لعبام  1998البيالروسي لعام 
 ) خيبباراً 1989و السبويدي لعبام  2004و الليتبواني لعبام  1967و الكينبي لعبام  2003الهندوراسبي لعبام 
) خيببارا  ثانويببًا بببدياًل يختبباره  1951( و الياببباني لعببام )خيببارًا ثانويبباً 1998يطببالي لعببام االأوليببًا بببدياًل( و 

  .(األجنبي( و الواليات المتحدة) خيارًا ثالثًا يختاره  األجنبي

 :متعلقاته االجتماةية و المالية حلحلةنح األجنبي الفرصة الكافية لم : ثانياً 

سبتقر فيهبا لبه إليم التي غالبًا ما يكون قبد اإلق في دولة األجنبين أهم هذه الشؤون ألن مو تعتبر الملكية         
لحقببوق  بمببا يتماشببى مببع القببانون الببدولي الإيقببع الطببرد  ال  أ ذمببة ماليببة تلببزم الدولببة بحمايتهببا عنببد طببرده ، فيجببب

 اإلتفاقيببةالمواثيببق الدوليببة عنببدما كفلببت حببق الملكيببة ك كثببرنصببت علببى حمايببة ملكيببة األجانببب أنسببان ، و قببد اال
) فببي حالببة الطببرد يمببنح  22فببي المببادة /  1990قببوق العمببال المهبباجرين و أفببراد أسببرهم لعببام الدوليببة لحمايببة ح

جور أو غيرها مبن المسبتحقات اإلالشخص المعني فرصة معقولة قبل الرحيل أو بعده لتسوية أية مطالب متعلقة ب
 : (2)تيةاآلت االا في الحو على ذلك يعتبر الطرد تعس ي( 1)داء له و لتسوية أية مسؤوليات معلقة(االالواجبة 

يببدمر هببذه أو   يتلببف أو الطببرد الببذي علببى مصببادرة غيببر قانونيببة للممتلكببات يشببتملطببرد األجانببب الببذي  -1
 األجانبببالتببي تجبببر ختصببرة لكيتهببا ، و عمليببات الطببرد الم  نببزع غيببر قببانوني لم الببى الممتلكببات أو المببؤدي
علبى تبرك ممتلكباتهم  األجانببأو الطبرد البذي يجببر  ،ناسب قيمتها ت ال زهيدة  ناثمأبعلى بيع ممتلكاتهم 

 عرضة للنهب و التخريب.
                                                           

من االعالن العالمي لحقوق االنسان على ) ال يجبوز تجريبد أحبد مبن ممتلكاتبه تعسبفًا( ، و نصبت المبادة /  17نصت المادة /  (1)
االمريكيبة لحقبوق االنسبان علبى ) ال يجبوز تجريبد شبخص مبن أمالكبه اال بعبد دفبع تعبويض عبادل و ألسبباب  اإلتفاقيةمن  21

من الميثاق األفريقبي لحقبوق االنسبان و الشبعوب علبى  14تعلق بالمنفعة العامة أو بمصلحة المجتمع ...( و نصت المادة  / ت
 إن  ) حق الملكية مكفول...(.

حزيبران/ يونيبو و  4-اايبار/ مبايو  3أعمال لجنة القانون الدولي بخصوص طرد األجانب ، الدورة الثانية و السبتون ، جنيبف،   (2)
 و ما بعدها. 75، ص  AlCN.4l 625lAdd.2  ، رقم الوثيقة 2010اب / اغسطس ،  6 -/يوليوتموز 5
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أو البذي يقبع دون  ماليبة حقبوق  مبا لبه  مبن تتبا  لألجنببي فرصبة معقولبة لحمايبة ن أ الطرد الذي ينفبذ دون  -2
ن و في ذلك قال معهد القبانو  ، إن  يتم منح األجنبي الفرصة الكافية لتهيئة و تسوية متعلقاته االجتماعية

على نحو ال يخبون  الإاإلقليم  الذين لهم مصلحة تجارية في األجانب) ال يصدر طرد 1892الدولي عام 
 –عطاء الفرصة الكافيبة لهبم أو لطبرف ثالبث يمبثلهم إ من ثقتهم بالدولة التي وظفوا أموالهم فيها ، و ال بد 

  األجنببببي إن   وريس كبببامتو البببىمبببالسبببيد و يبببذهب مقبببرر لجنبببة القبببانون البببدولي  (1)لتسبببوية شبببؤونهم الماليبببة(
ت الحبرب و التهديبد الوشبيك ألمبن االال يمنح الفرصة الكافية لتسوية شؤونه أو ممتلكاته في حب ن أ يجوز

لحقبوق األدنبى  في الملكية  يدخل ضمن قاعدة الحبد األجانبو ال نتفق مع هذا الرأي ألن حق  (2)الدولة 
الذي فريقي األ حقوق االنسان و الشعوب  ميثاقق الدولية عدا الفقه و المواثي كما ذهب الى ذلك األجانب
هبذه الحالبة على جواز المساس بالملكية لضرورة عامة أو خاصة ، و لكن حتبى فبي  14المادة / ذكر في

حيث يقبر العبرف الدوليبة قاعبدة عبدم جبواز أل  األجنبيالقانون الدولي العرفي يكمل هذا النص لصالح  ن  إف
 تهكت.إن قد األجنبيلقاء تعويض عادل ، و في هذه الحالة ال نعتبر حقوق  الإنزع الملكية أل 

 الكافيببة فرصببةال األجانبببن الطببرد الواقببع بسببلوك حكببومي مباشببر دون أمهببال إيضبباف الببى مببا سبببق فبب           
لعببدل ،و قببد نظببرت محكمببة اكمببا سبببق القببول يكببون طببردًا غيببر مشببروع ن أ الإلترتيببب أوضبباعهم الماليببة ال يمكببن 

بتعببويض غينيببا عببن طببرد مواطنهببا السببيد ديببالو مببن الكونغببو بخصببوص مببا رافببق الطببرد مببن  2012الدوليببة عببام 
مسباس بممتلكاتبه و عبدم منحبه الفرصبة لتسبوية شبؤونه الماليبة ، و ال حاجبة  لبذكر الحكبم البذي أصبدرته محكمببة 

 كاته ألننبا سنفصبلهر و شبريكًا لشبًا بخصوص حماية حقوق المبواطن الغينبي بصبفته فبرد 2007العدل الدولية عام 
و  2010كمبا ال حاجبة إلعبادة مضبامين الحكبم الصبادر عبام  فبي موضبوع الحمايبة الدبلوماسبية ، سبنبحث حينما

تهباك الكونغبو للمبادة إن هم و الذي قررت المحكمبة فيبهز و احتجا األجانبالذي عرضناه في موضوع الببض على 
نصبببلية العالقببات الق إتفاقيةمن  34و الفقرة )ب( من المادة / ة و السياسية من العهد الدولي للحقوق المدني 13/ 

 و مبببا سبببواها مبببناإلنتهاكبببات  مبببن الكونغبببو عبببن هبببذه اتتعويضببب تلقبببي ، و قبببررت بحبببق غينيبببا فبببي 1963عبببام 
ا عبن فقبدان مواطنهب التي ذكرها الحكم ، و من بين و جوه التعويض التي أثارتها غينيبا هبي التعبويضاإلنتهاكات 

النهبوض لبى السبيد ديبالو قبد منعبه مبن الطبرد المفباج  ا إن   ممتلكات شخصية عند طرده ، و تشير المحكمة البىل

                                                           

 .75، نفسهالمصدر  (1)
 .75،  نفسهالمصدر  (2)
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التبببي  نهببا وهبببذه الممتلكبباتع خلبببيته أو التالترتيبببات الالزمبببة لنقببل الممتلكبببات الشخصببية التبببي كانببت فبببي شببق فببي
 (1)تتوزع الى ثال  محاور هي :  ناقشتها القضية

 12فبي القائمبة المعروضبة علبى المحكمبة و التبي أعبدت بعبد  دونهبافي شقة ديبالو و  كائنةت كانت أوال  : ممتلكا
 شببياءن األأببب طرفببي النببزاع سببلم ا علببى الببرغم مببن إن   هإنبب الطببرد ، و أشببارت المحكمببة الببىواقعببة يببوم مببن تبباري  

 وقع ه ليس من المؤكد ما الذيال إنإفي الشقة في الوقت الذي أ عدت فيه القائمة  كائنةالمذكورة في القائمة كانت 
بالسبببيد ديبببالو و مبببدا تسببببب جمهوريبببة  التصبببقتالتبببي  ئرثببببات مقبببدار الخسببباإينيبببا فشبببلت فبببي لتلبببك الممتلكبببات فغ

دة فببي القائمببة شببياء الموجببو األ  إن   لببو أفتببرض حتببى هإنبب بهببذه الخسببارة ، و أضببافت المحكمببة الديمقراطيببة الكونغببو
غينيا لم تقدم دلياًل على قيمة هذه المواد   إن   الإالسلطات الكونغولية  اتتصرف لىألسباب تعزا اكانت قد فقدت 

ديالو كان قد أقبام فبي   إن   الممتلكات تذكر المحكمة أقيام على دلةألرغم من جوانب التقصير في تقديم ،و على ا
  إن   ، و حتبى لبو افتبرض ه جمع ممتلكات شخصبية خبالل هبذه السبنةإن سنة و من المؤكد 30الكونغو ألكثر من 

الممتلكات بعد طبرد ديبالو  تلكفي موقف يمكنهم من التصرف في  أقارب ديالو كانوا إن  الكونغو محقة في قولها
ه كببان ينبغببي تمكببين ديببالو مببن نقببل ممتلكاتببه الببى غينيببا أو التصببرف فيهببا فببي الكونغببو ، لببذلك إنبب تعتبببر المحكمببة

الضرر المادي و قبدرت لهبذا الضبرر تعويضبًا  نم اً شروع الحق بديالو قدر ف غير الماقتنعت المحكمة بان التصر 
 ف دوالر(.االدوالر) عشرة  10000مقداره 

شبقة ديبالو كانبت تحتبوي علبى   إن   ثانيًا : التعويض عن بنود ذات قيمة عالية : نظرت المحكمة في ادعاء غينيا
  كببان ديببالو  إن   دعم قولهببا بتفاصببيل أو تقببدم دليببل علببىأشببياء ذات قيمببة عاليببة لببم تببذكر فببي القائمببة ، لكنهببا ال تبب

اهبا الكونغبو عنبد هبا فقبدت نتيجبة المعاملبة التبي عاملتبه أي  إن شياء وقت طبرده ،أوااليمتلك أو يحوز في شقته هذه 
 طرده ، لذلك رفضت دفع الكونغو الى غينيا ألي تعويضات عن هذا المحور.

أي تفاصبيل و ال دليبل علبى غينيبا لبم تقبدم  إن   فية : الحظت المحكمبةلتعويض عن فقدان حسابات مصر اثالثًا : 
،  اآلنفببة الحسببابات الببذي توجببد فيببه أو مقببدار المبلببغ الموجببود فيهببا و ال أسببم المصببرف المببذكورة الحسببابات وجببود

، فلبم حتجازات السيد ديالو و طرده قبد تسبببت بفقبدان حسبابات مصبرفية إ إن   على يس ثمة دليلذلك ل فضاًل عن
لبذلك  الديمقراطيبة تفسر المحكمة لماذا لم يستطيع ديالو الوصول البى هبذه الحسبابات بعبد تركبه جمهوريبة الكونغبو

تصرفات السلطات الكونغولية قد  إن   ديالو فقد أموال في حسابات مصرفية أو  إن   لم يثبت لمحكمة العدل الدولية
 ر.نيا بأي تعويض عن هذا المحو تسببت في ضياع هذه الحسابات ،لذلك لم تحكم لغي

                                                           

ملخصات أحكام محكمة العدل الدولية ، القضية المتعلقة بأحمد صاديو ديالو ) جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو  (1)
 و ما بعدها. 297، ص  55 – 18، الفقرات  2012حزيران / يونيه  19الديمقراطية ( ، الحكم الصادر في 
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 نفاذ الجبري للطرد :اال عند  األجنبيثالثًا : حقوق 

رادتبه بإبدائبه مقاومبة بدنيبة أو إالدولة بمحبض  مقاليامغادرة  األجنبيو يحصل الطرد الجبري عندما يرفض    
ما تكون  و غالباً  شخاص الذين يقاومون مقاومة واضحة و متواصلة ،ألااختيار وجهة غير مقبولة ، فهو يخص 

طوكيببببو لعببببام  إتفاقيببببةو  1944شببببيكاغو للطيببببران المببببدني لعببببام   تفاقيةاألجانب جوية و تخضع إلرحالت نقل  
لنقببل الجبوي حيببث تجببري الرحلبة بشببكل مسببتمر دون توقبف كلمببا أمكببن ذلبك ، و يجببب تبليببغ مخصصبة لال 1963

الرحلببة برفقبة حببراس أم ال و مببدا  إن   م ال و هبلببدا مقاومببة أأإنببه  هببل الوجهببة بحالبة المطببرود الصبحية و دولبة
فاذ الطرد جبريبًا  الحقبوق إن عدوانية سلوك الشخص أم سالمته و أسماء الحراس و مشغلي الطائرة وللمطرود عند

 : (1)تيةاآل

 ثناء الرحلة .حق األجنبي المطرود بالكرامة أإحترام  وجوب -1

هبببا نإإذا رفضبببت ذلببك ف يهببا خاصببة وثبببائق السببفر ألنببهمواطنلوسببائل عبببودة  تبببولى تهيئببةن  تأعلببى الدولببة  -2
البى إنبه ال  1892 ، و قد ذهب معهد القانون الدولي في هذا الصدد عامستجعلهم بمثابة عديمي الجنسية

 .(2)تحظر على رعاياها دخول إقليمها( يجوز لدولة أن 

صبدر منبه سبلوك يعبرض ذا إ الإتبدابير ضبده  تتخبذ ن أمبن الرحلبة أو  تجلبي األجنببيللدولبة أن  ال يجوز -3
 الرحلة أو نظام و أمن الطائرة للخطر. 

مببن القتببل و  محيببث ال بببد مببن حمببايته لألجانببب الخاضببعين للطببرد ، ساسببيةإحتببرام الحقببوق األ ال بببد مببن  -4
كببان هببذا الخيببار إذا  الإ ضببهم القوة الماديببةسببتعانة بببجببوز االيبحيببث ال   ،سببوء المعاملببة حيببثالعنببف و 

 تمبارس فبي أدنبىن  أفيجب  ة لذلكضروري ستعانة بالقوةو حينما تكون اإلك األجنبي و بسبب سل ضرورياً 
علبى اسبتقالل  جببارهمل معينة أو ألسيلة نقو ل همة األجانب بالقوة لعدم استقاللذ ال يجوز معاقبإ ممكن حد
من  بد حرص، و القين بأقصى قدر من الساس ال بد من اختيار المرافاألسيلة نقل معينة ، و على هذا و 

و بصبببدد هبببذا االلتبببزام الواقبببع علبببى الدولبببة ، سبببوء المعاملبببة ظبببروفلهبببم لتالفبببي  ةالمالئمببب اتالتبببدريب تهيئبببة
تطرد الجئًا موجودًا فبي إقليمهبا  دولة أنذا كان من حق الإلسيد رنا سالم أمانة الى القول )الطاردة ذهبت ا

متحببذ وفببق االصبول االجرائيببة عليهببا عنببد  ألسبباب تتعلببق ببباالمن البوطني أو النظببام العببام و بموجببب قبرار

                                                           

حزيبران / يونيبة  4 –ايبار / مبايو  3( أعمال لجنة القانون الدولي بخصوص طرد األجانب ، الدورة الثانية و السنتون ، جنيف ، 1)
 .14-12، ص  Add.2/625/CN.4/A، 2010اب / اغسطس  6 -تموز/ يوليو 5و 
 .52، ص  نفسه( المصدر 2)
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د مهمبا تكبن ن  تضمن إحترام الحقوق االساسبية للشبخص المطبرود فالبذي يتعبرض للطبر تخاذ هكذا قرار أإ
 .(1)( ساسيةلصفة يظل متمتعًا بجميع حقوقه األهذه ااالسباب يظل إنسانًا ، و بوجب 

 اللصباقاتأو  الوسبائدختنباق مبن قبيبل تسببب اإلالتبي شياء االحظر من المتحتم على الدولة الطاردة أن ت  -5
الحقن  دوية أواالحظر استخدام الغازات الخطرة و  عليها أيضًا واجب و ،خوذالأو  اتكمامالأو  ةمشمعال

 قالع و الهبوط .إلاثناء أاالصفاد ستخدام ادون قرار طبي ، كما يحظر 

 و فبي ذلبك تقبول  عادتهم البى دول معينبة،إ ب و عند طرد األجان مبدأ عدم اإلعادة القسريةب االلتزاموجوب  -6
عادتببه مببن إ او يببتم ال يسببتطيع الببدخول الببى أي بلببد آخببر الشببخص المطببرود  رنببا سببالم أمانببة) إذا تبببين إن  

سبامح مبع وجبود الالجئبين هناك الى الدولة المضطهدة فال يجوز اللجوء الى اعادته قسرًا، بل ال بد مبن الت
تباعهبا أثنباء بقبائهم إمبون بز جبراءات التبي يلسب تشريعاتها الوطنية بعض اإلن  تفرض عليهم حو للدولة أ
تبببيم موازنببة بببين مصببالحها فببي الحفبباظ علببى األمببن العببام و  هبباو بهببذا تسببتطيع الدولببة الطبباردة أنفبي إقليم

 .(2)(النظام العام و بين التزاماتها الدولية المفروضة عليها بموجب اإلتفاقيات و الصكوك الدولية

 سببانية و نزاهببة ، و يجبببة و إنشببفافيبو  مببان لالجنبببي،هيئببة تحقببق األالطببرد بتنفيببذ قببرار يكببون ن أ يجببب  -7
عملية تنفيبذ  تمت إن   و ال بد أيضًا من الرحلة ، قابلهاتقد  طر التي ظروف الخكافة   جنبت الحرص على

تحصبل عمليبة الطبرد  إن  ب، كمبا يجب لحقبوق االنسبان مبع معبايير القبانون البدوليبأشبكال متسبايرة الطرد 
  .(3) لألجنبي الجاري اعادته بمعرفة الدولة المستقبلة

كس تع ممارسة الدولية ال فإن  نفة التي اقرها القانون الدولي لألجانب المطرودين االبالرغم من الحقوق و          
من  كثيرتشهد عمليات اإلعادة ال ذ إهاالقانون الدولي لحقوق االنسان، خرق فيالكثير من الحاالت التي يتم  فيها 

 .(4)لخاضعين للطرد الذين يتعرضوا لالعادة الجبريةلحاالت التي يموت فيها األجانب اا

                                                           

 .191-190، نفسهرنا سالم أمانة ، المصدر  (1)

 .193،  المصدر نفسه (2)
(3  (  Expulsion of aliens in international human rights law , Discussion paper of the Commission on   
Human Rights , Geneva ,   September , 2006 , p 17.           

   Ibid. p 18.                                                                                                          (4)   
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 املبحث الثاني

 األجانباملسؤولية الدولية عن طرد 
ة تقببوم بأعمبال معينبب ن أ ذا نظرنبا الببى الطبرد نجببده عمليبة مركبببة تفبرض علببى الدولبة واجبببات ايجابيبة أيإ       
متنباع الدولبة بمختلبف سبلطاتها إقرار ، و واجبات سلبية تتمثل في المشمولين بالطرد كتبليغهم بال األجانبلصالح 

نسبان ، و امبام كثبرة هبذه الواجببات التبي االلحقبوق   األجانبب أو تخبالف القبانون البدولي عن البيام بأنشطة تضبر
ن الدول كثيبرًا مبا تتجاهبل التزاماتهبا إالقانون الدولي العام ف د أساسها فيجلتزام فيها و التي تااليتعين على الدولة 

األجانببب المشببمولين بببالطرد ، كببأن فتببأتي بأفعببال أو تمتنببع عببن أفعبال بشببكل ينتهببك حقببوق  األجانبببالدوليبة تجبباه 
ء أو جبرااإلفي أماكن غيبر الئقبة و لفتبرات طويلبة تمهيبدًا لطبردهم دون مببرر قبانوني لهبذا  األجانبحتجاز إتقوم ب

 األجانببأو عنبدما يبأتي الطبرد بسبلوك غيبر رسبمي  أو عنبدما يتعبرض  األجانببعندما تقوم بإنكبار العدالبة تجباه 
ت االعتبداءات... الب  مبن الحبإلاعتداء من قبل رعايا الدولة المبيمين فيهبا و تجاهبل سبلطات تلبك الدولبة لهبذه لإل

 ساءة لألجانب.االالتي يتم من خاللها 

بإثببارة المسببؤولية الدوليببة علببى الدولببة  األجانبببحقببوق  العببدوان علببىحبباالت  التعبباطي الببدولي مببعيتجسببد و        
تمببي اليهببا األجنبببي اليهببا ، و تباشببر دعببوا المسببؤولية الدوليببة الدولببة التببي ين األجانبببتهبباك حقببوق إن التببي ينسببب
 .ةلمباشرة نظام الحماية الدبلوماسيالجنسية و يصطلح على هذه ا وثاقالمتضرر ب

ث في المسؤولية الدولية عن للبحاألول  هذا المبحث الى مطلبين  ،صنيف ما سبق فقد تم ت بحسب  و       
 :تي على اآلي للتطرق الى الحماية الدبلوماسية عن طرد األجانب. و الثان و الطرد

                                                     

 ولاالاملطلب                                                     

 األجانباملسؤولية الدولية عن طرد 
و التعببويض عببن  قيببام المسببؤولية الدوليببة فببي فببرع  اول  علببى كي يببة فببي هببذا المطلببب نبسببء أوراق البحببث  

 تي : على النحو اآلو  الطرد في فرع  ثان  

 ولاالالفرع 

 قيام املسؤولية الدولية
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م دولي بين الشخص القانوني خالل بالتزااإلعن  متولدةالقانونية ال صلةال  الإما هي  ة الدوليةالمسؤولي ن  إ       
، فالنظام القانوني  (1)ضدهلتزام في اإلخالل باإلو بين الشخص القانوني الدولي الذي حد   الم خل دوليال

) تفاقيًا إحكمًا  نبعهااذ سواء كان ماإللتزامات واجبة النف و هذه الدوليين، الدولي يفرض التزامات على أشخاصه
ًا قررته المبادئ العامة في أو حكم ) نابعًا من القاننون الدولي العرفي( أم حكمًا عرفياً م قر في معاهدة دولية ( 

بحكم  ماته ترتب على تخلفهالقانونية المختلفة ، فإذا تخلف الشخص القانوني الدولي عن البيام بالتزا نظمةاأل
و بخصوص المسؤولية الدولية عن الطرد  (2)متناعه عن الوفاء به المسؤولية الدولية إل وزرتحمل  دوليالقانون ال

من القانون الدولي فيما يخص الوضع القانوني  حددةا كانت الدولة ملزمة بقواعد مزيلوتي ) لمأن يقول الفبيه
يرتب ن أ اًل مخالفًا للقانون الدولي ، من شأنهتهاك تلك القواعد قد يشكل بالفعل عمإن ن  إها ، فإقليملألجانب في 

 .(3)المسؤولية الدولية (

 (4)تية :في الحاالت اآل األجانب طردأوجه المسؤولية الدولية عن  جسدو تت      

 .غير قانوني في حد ذاته الذي طرد األجانب -1

ة حباالت منهبا عبدم تبليبغ فباذ الطبرد ، و ذلبك فبي عبدعند إن جرائية الواجبة التطبيقاالالشروط تباع إعدم  -2
 .األجنبي بقرار طرده بالصيغة القانونية

تببباع قواعببد القببانون الببدولي لحقببوق االنسببان المنطويببة علببى الحقببوق الموضببوعية المتمثلببة بحقببوق إعببدم  -3
 جرائية على نحو حقه في عدم طرده الى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب.انب غير اإلاألج

 قانونية. ة  بصور  األجانب طرد تنفيذعدم   -4

                                                           

 .157، نفسه(الدكتور عبد الكريم علوان خضير ، المصدر 1)
 . 157، ص  نفسه( المصدر 2)
 5حزيبران/ يونيبو و  4-ايبار/ مبايو 3، جنيبف، ( أعمال لجنة القانون الدولي بخصوص طرد األجانب ، الدورة الثانية و السبتون 3)

 .88، ص  AlCN.4l 625lAdd.2   ، رقم الوثيقة 2010اب / اغسطس ،  6 -تموز/ يوليو

 .88، ص  نفسهالمصدر ( 4)
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عبن ر مبن الناحيبة الدوليبة بغبض النظب اً مشبروع لبيس المسؤولية الدولية تثار عنبدما ترتكبب الدولبة فعبالً  و
سببتناد الببى قببانون وطنببي ال اإلتببم الطببرد بإذا  ، بعبببارة أخببرا (1)فببي نظببر القببانون المحلببيمببدا مشببروعيته 

 ولبة مسبؤولة دوليباً الدوليبة فهنبا تكبون الد عهبود و المواثيبقعنبد الطبرد التبي أقرتهبا ال األجانبيحترم حقوق 
 عن ذلك.

 (2)هي : شروط  ةالمسؤولية الدولية توافر ثالث نهوضيقتضي         

 يكون هناك ضرر قد لحق بدولة  ما :ن أ أواًل :

عتببداء اإلك كببان نببوع هببذا الضببرر) ماديبباً  ،ب دولببة مببا ضببرر أصببا قيببام عنببد  الإ لمسببؤولية الدوليببةتقببرر اال ت     
ممثليهببا فببي الخببارج أو إهانببة ب ضببراركاإل ًا )أو معنويبب، (هبباإقليمعلببى سببفن  الدولببة أو طائراتهببا أو أموالهببا داخببل 

، و لكببن يشببترط  مواطنيهببالضبرر الدولببة نفسببها أو أحبد يصببيب هببذا ا ن أ ، و يسبتوي  أو شببعارها الببوطني( علمهبا
الضبرر غيبر المباشبر   ذ إن  إ  ن الضبرر مباشبراً ن  يكبو أ الدول االخبرا لدولة عن االضرار التي تصيب لمسائلة ا

 المسؤولية الدولية. ولدال ي

غير يكون الضرر نتيجة أن ًا :  ثاني  (3)من جانب الدولة المشكو منها : ةمشروعألفعال  

 اتلتزامببمببل غيببر المشببروع علببى كببل مخالفببة لإلصببطال  العالقببانون الببدولي علببى إطببالق إلقببد توافببق فقهبباء       
 فر عنصبرين األول إن االعمل غير المشروع تبو  عنصر و يشترط في ، قواعد القانون الدولي اضهالذي تفر  ةالدولي

 .قواعد القانون الدولي حد  بما يخالفيكون قد ن أ و الثاني ،يكون التصرف منسوبًا الى الدولة

 توقع اهإن أي ةروعغير مش كانت الدولة اتتصرف ن  إ ثباتبلورة اإل ئل طرد األجانب ال بد منوفي مسا- أ
عببدم مشببروعية الطببرد  إلثبببات الببدالئلاالنسببان ، و مببن الصببعب تقببديم  لحقببوق  بالمخالفببة للقببانون الببدولي

يسببتند الببى سبببب  ن أ ، فببالطرد يجببب فببي القببانون الببدولي ليسببت بالواضببحة هكببذا عمليببة تعببد مسببألة ،ألن
ثبببات وقببائع إو قبد تناولببت مسبألة  انببب،المعنببي بطبرد األج قرارهببا تعلبلن أالطبباردة مشبروع و علببى الدولبة 

علببى  يطببالي فببي اللجنببة وض اإلالمفبب ألقببىة أوليفببا ، يالتحكببيم ففببي قضبب طببرد األجانببب الكثيببر مببن قضببايا
السيد أوليفا  إن   يرا المفوض الفنزويلي   إن   ، فقال ) لطردا تي تسوغثبات الوقائع الإردة عب  طاالدولة ال

                                                           

 .859،  نفسه(الدكتور أحمد أبو الوفا ، المصدر 1)
 . 166  - 158، ص  نفسه( الدكتور عبد الكريم علوان خضير ،المصدر 2) 
( يوجد في القانون الدولي ما يعرف بالمسؤولية الدولية عن أنشطة ال يحظرها القانون الدولي أي عن أفعال مشروعة و لم يتم 3)

 تفصيل هذا لموضوع حيث ظهر للباحث ان موضوع دراسته يتعلق بالمسؤولية عن األفعال غير المشروعة دوليًا.
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يقام الدليل على عكس ذلك ،  ن أ بريئًا الى سان يعتبرإن يثبت براءته فكل ن أ لم يثبت براءته و ليس له
، و هبذا بالتحديبد مبا لبم  اً مبذنب كبان المبدعي  إن   ت ثببت ن أيتعين على الحكومة الفنزويلية  و بالتالي كان
لمجبردة دلبة متاحبة، و قبد تكبون الشببهة ااأليطاليبا تكبون إ دما يصار البى الطبرد فبي فرنسبا أوتفعله، و عن

الرجببل  يمنبعالصبرامة  صببل البى حبد مببني جبراءً إ أببداً  راقبببة أمنيبة ، و لكنهبا ال تبببررمببررًا مقببواًل ألجبراء م
 هإنب البى المفبوض الفنزويلبي مبا ينباقض ذلبك ذهبب و علبى (1)في بلد له فيه مصبالح هامبة ( اإلقامة  من

ثبوري ، فقبال  هو شبخص المعني ألجنبيا ن  بأ للقناعةتكون لدا الدولة الطاردة أسباب وجيهة  ن أ يكفي
تكببون ثمببة أسببباب ن أ كببان أوليفببا ثوريببًا ليسببت مسببألة موضببوع نقببا  ، فيكفببيإذا  مسببألة صببحة مببا إن   )

و لبم يقتصبر تنباول  (2)(اتهباأ ثب تبم قبد هبذه األسبباب مبر و يببدو إن  فنزولية بهبذا األوجيهة تقنع الحكومة ال
وليبببة تناولبببت هبببذا دهيئبببات التحكبببيم الدوليبببة ألن المحببباكم ال موضبببوع اثببببات الطبببرد غيبببر المشبببروع علبببى

بخصبببوص طبببرد  2010الموضبببوع أيضبببًا ومبببن ذلبببك محكمبببة العبببدل الدوليبببة فبببي حكمهبببا الصبببادر عبببام 
 (3)المواطن الغيني من الكونغو : 

الطرفين يسلمان ببعض الوقائع )وقائع البببض  إن   في سياق عرضها لوقائع القضيةفقد ذكرت المحكمة 
، و يختلفان في   1996و كانون الثاني  1995/ أكتوبر  األول  و الطرد في الفترة بين تشريناإلحتجاز  و

 1995األول  تشببرين 5خبر مبن الوقبائع و تخبص الوقبائع المختلبف عليهبا وضبع السبيد ديبالو ببين اآلالببعض 
مبن جهبة أخبرا وضبعه عنبدما أ فبرج عنبه ، و تخبص  1996يناير  10لقي عليه الببض ألول مره و أ  عندما 

فترة ، و فيمبا يتعلبق ببال 1996ينباير   31ي  البى تباري  طبرده الفعلبي فبي الل الفتبرة الفاصبلة مبن هبذا التبار خ
ه لبم إنب نهبا تبدعي ًا مستمرة ، و من جانبب الكبانغو فإيوم 66 ظل محتجزًا لمدة ديالو االولى زعمت غينيا إن  

 10ال تزيببد عببن ثمانيببة أيببام فيمببا بعببد ، و فيمببا يتعلببق  بببالفترة ولببى ثببم لمببدة االيببومين فببي الحالببة  الإيحتجببز 
كانون الثاني  14لقي الببض عليه من جديد في أ  ه نإ تؤكد غينيا 1996كانون الثاني  31كانون الثاني الى 

تبببم ترحيلبببه مبببن مطبببار ن أ البببى ببببأمر مبببن رئبببيس البببوزراء الكونغبببولي لتنفيبببذ مرسبببوم الطبببرد ،  و ظبببل محتجبببزاً 
ديالو ظل طليقًا من   إن   يومًا  و من جهة اخرا تدعي  الكونغو 17كانون الثاني أي لمدة  31ي كينشاسا ف

و هو التاري  الذي القي عليه الببض قبل طبرده بعبد ذلبك بأيبام قالئبل ،  1996يناير  25يناير الى  10من 
                                                           

حزيران/ يونيو  4-ايار / مايو  3انب، الدورة الثانية و الستون ، جنيف، اعمال لجنة القانون الدولي بخصوص طرد األج (1)
 .95 -94، ص Add.2/625/CN.4/A،رقم الوثيقة  2010آب / أغسطس،  6تموز / يوليو _  5و 

 .95، ص  نفسهالمصدر  (2)
ضد جمهورية  ملخصات أحكام محكمة العدل الدولية ، القضية المتعلقة بطرد أحمد صاديو ديالو، ) جمهورية غينيا (3)

 .168، ص 74 -64، الفقرات 2010تشرين الثاني/ نوفمبر  30الكونغو الديمقراطية( الحكم الصار في 
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التببي عومببل فيهببا ديببالو  طريقببةن الطببرفين يختلفببان بشببأن البببأالمحكمببة مببا تببذكره  يضبباف الببى مببا أنببف ذكببرهو 
الوقبائع ذات  ة هذا الخالف بين الطرفين بشأن وجبودهخالل الفترات التي سلبت فيها حرية ديالو  و في مواج

ثبببات و تببذكر المحكمببة بأنببه اإلتتنبباول أواًل مسببألة عببب   أن الصببلة بالبببت فببي القضببية يتعببين علببى المحكمببة
يثببت وجبود تلبك الواقعبة و لكنهبا تبرا مبن الخطبأ ن أ دعواه كقاعدة عامة على الطرف المبدعي لواقعبة مؤيبدة لب

مبدًأ مطلقًا يسري على جميع الظبروف و يتوقبف  دة الى مقولة البينة على المدعي هذه القاعدة المستن عتبارإ 
ثباتهبا ألغبراض الببت فبي إتبعبًا لنبوع الوقبائع التبي يلبزم  ثبات على موضوع و طبيعبة كبل نبزاع االتحديد عب  

مبر فبي هبذه األغبرار مبا عليبه  لبىشخصبًا ع  ببأنعنبدما يبدعى  هإنب و تمضي المحكمة فبي القبول (1)القضية 
مكببن كقاعببدة عامببة نببه ال يإجرائيببة المكفولببة لببه   فاإلالببدعوا قببد حرمتببه سببلطة عامببة  مببن بعببض الضببمانات 

تبعببت إنهببا إ تثبببت ن أ ن يثبببت الواقعببة السببلبية التببي يببدعيها و السببلطة العامببة قببادرة علببىأمطالبببة المببدعي ببب
دالء بادلة مستندية تثببت ذلبك ، اإلجراءات المالئمة و طبقت الضمانات التي يستوجبها القانون من خالل اإل

ببه  ه لبم يبف  إنب ثببات التبزام اجرائبيلمبدعى عليبه فبي إال حالبة يعجبز فيهبا يسبتنت  فبي كبأن  ه ال يمكبنإن غير
ثائق محررة و بعضها ال يسبتلزم اإللتزامات تستلزم ضمنًا و  فبعض لتزام المعنيااليتعلق بطبيعة  ثباتاإلألن 

ثباتهبا فببي الحسبببان ، و إمن الببذي مبر علببى الوقبائع المطلببوب مببن المتعبين أخببذ البز  إن   ذلبك  و تببرا المحكمبة
خضباعها للتببدقيق حتبى تسبتخلص نتائجهببا و إبببا الطرفبان و  دلببة التبي يبدلياأليعبود للمحكمبة أمببر تقيبيم كافبة 

 ن  إن قبيبل تلبك التبي هبي موضبوع نقبا  فبمبر بإثببات وقبائع مباأله عندما يتعلق إن نت  المحكمةباختصار تست
 دعببباء جمهوريبببة الكونغبببوفين لوحبببده  و لبببم تقتنبببع المحكمبببة بإثببببات ال يتحملبببه أي طبببرف مبببن الطبببر االعبببب  

البببض عليبه  ق  ثم لم يل 1995تشرين الثاني  7فرج عن المواطن الغيني في وقت مبكر في أ  إنه  الديمقراطية
أوضببحت  نأ و بعببد 1996ينبباير  10يفببرج عنببه مببرة اخببرا فببي  ن أ قبببل 1996فببي بدايببة ينبباير  الإمجببددًا 

 666لمبدة اإلحتجباز  ديبالو ظبل رهبن إن  سباب التي شكلت على أساسها هذا الموقف أستنتجت المحكمبةاأل
دعاء الغيني بأن ديالو كبان اإلت و من ثم رفض 1996يناير  10الى  1995تشرين الثاني الى  5يومًا من 

ألن   1996ينباير  31طبرد فبي  إن   البىاإلحتجباز  و ظبل رهبن 1996ينباير  14قد القبي عليبه البببض فبي 
  إن   الكونغبو لمبا كانبت قبد أقبرت  إن   غيبر إلثباتبهتقدم دلبياًل  ن أ الجانب الكونغولي رفضه و لم تستطع غينيا

اإلحتجباز  ه ظبل قيبدإن فأنها ستعتبر في حكم الثابت لديها  1996يناير   25ديالو قد أ حتجز آلخر مرة في 
 .(2)1996يناير   31يناير الى  25للفترة من 

ثببببات الوقببببائع إعتببببارات فبببي مسبببألة إ يبببة تراعبببي عبببدة محكمبببة العبببدل الدول  إن   تقبببدم ذكبببره ينجلبببي عمبببا و        
ات الغينيبة التبي لبم االدعباءالمحكمبة رفضبت  إن   ضحتإزمن الذي  مضى على الوقعة ، كما المصاحبة للطرد كال

                                                           

ملخصات أحكام محكمة العدل الدولية ، القضية المتعلقة بطرد أحمد صاديو ديالو، ) جمهورية غينيا ضد جمهورية  (1)
 .167، ص 62 -49، الفقرات 2010/ نوفمبر  تشرين الثاني 30الكونغو الديمقراطية( الحكم الصادر في 

 .168، ص نفسهالمصدر  (2)
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 ةو غيبر الماديب ةر الماديباضبر االقرتبه المحكمبة فبي مسبألة الحكبم فبي التعبويض عبن أتؤيد بأدلة ، و هذا نفبس مبا 
 كما سنرا. 2012حزيران  19عن طرد ديالو الذي أصدرته المحكمة في 

جببود مخالفببة  للقببانون الببدولي مببن جهببة و عنببدما تكببون هببذه  المسببؤولية الدوليببة تثببار عنببد و ن  و هكببذا فببإ        
صبدر عبن إذا  المخالفة مسندة الى الدولة من جهبة ثانيبة ، و يكبون العمبل غيبر المشبروع دوليبًا مسبندًا البى الدولبة

 تي:اآللى من رعاياها في بعض االحول و كسلطتها التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو ا

 تصرفات السلطة التشريعية : مسؤولية الدولة عن  -1

سلطتها التشبريعية  عنعن كل فعل  غير مشروع دوليًا يصدر الدولة مسؤولة  إن   من المسلم به فقهًا و قضاءً 
لمعنبببي و هبببو مبببا يشبببتهر  ببببالقرار صبببراحًة مبببن الجانبببب ا التصبببرف أو العمبببل غيبببر المشبببروع طلبببق هبببذا، سبببواء إن

ضبمنًا و  أبرمتهبا( أو  نإو  ة قانونًا يتعارض مع معاهدة سببق للدولبة)كما لو أصدرت السلطة التشريعييجابي اإل
عتمادات ماليبة معينبة ال ببد منهبا لتنفيبذ التزامبات )كما لو إمتنع البرلمان عن الموافقة على إ  يشتهر بالقرار السلبي

ة التشبريعية فبي الدول في المجال الدولي( ، و قد طبق القضاء الدولي مببدأ مسبؤولية الدولبة عبن تصبرفات السبلط
بصببدد  122األول  تشببرين 13ت عديببدة مببن ذلببك القببرار الببذي أصببدرته محكمببة العببدل الدوليببة الدائمببة فببي االحبب

هبذا القبرار  ولبى و قبد جباء فبياالمصادرة الواليات المتحدة بعض السفن النرويجية المحايدة أثناء الحبرب العالميبة 
 لقاء دفع تعويض عادل تحدده محكمة عادلة (.  الإبها  تتصرفأن ال  أموال األجانب وأن تحترم  ) على الدولة

 طببالقإ نون الببدولي أو تمتنببع الدولببة عببنو يتعببارض مببع القببا األجانبببو قببد  يصببدر تشببريع يمببس بحقببوق    
 ال بببد مببن التفريببق بببين حببالتين تشببريع لتنفيببذ التزاماتهببا الدوليببة ، و لتحديببد المسببؤولية الدوليببة عببن هببذه التشببريعات

 هما:

يبببتم تنفيبببذ هبببذه  نأ عمبببا تصبببدره مبببن تشبببريعات البببى الدولبببة ليسبببت مسبببؤولة دوليببباً  إن   عتببببرإ البببرأي األول - أ
، ألن الضرر لم يقع بمجرد صدور هذا التشريع بل إنه قد دولياً الدولة مسؤلة  التشريعات فهنا فقء  تكون 

نون بقضبي بتجريبد األجانبب يقع فيما لو تم تنفيذه ، و شاهد ذلك ما يصدر من السلطة التشريعية مبن قبا
الموجودين في الدولة من حقوقهم التي تدخل ضمن قاعبدة الحبد األدنبى لحقبوق األجانبب، او حينمبا تبأمم 

نببه فببي اللحظببة التببي ي نفببذ فيهببا هببذا التشببريع إدون مببنحهم مقبباباًل عبباداًل لببذلك فالدولببة المضببيفة ممتلكبباتهم 
 .(1)تتفجر المسؤولية الدولية ضد هذه الدولة 

حالببة التشببريعات التببي تببؤدي الببى ضببرر مباشببر دون حاجببة إلجببراءات تنفيذيببة    فببيخص الببرأي الثببانيأمببا - ب
لغبببببي الحصبببببانات ي تضبببببع السبببببلطة التشبببببريعية قانونببببباً ن أ فهنبببببا تثبببببار المسبببببؤولية الدوليبببببة ، و مثبببببال ذلبببببك

هنبا يعبد الضبرر ف ائبات الدوليبة الموجبودين فبي إقليمهبة و أعضباء الهياألجنبيالدول  ندوبيالدبلوماسية  لم
                                                           

 .291، ص  نفسهالدكتور صال  الدين عامر ، المصدر  (1)
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متيبازات و المصبالح اإل،  أما القوانين التي تصبدرها الدولبة بتبأميم  (1)نتظار تنفيذه ،دون حاجة إل ناهضاً 
كانت هذه القوانين تتضمن نصوصبًا إذا  ة فال تترتب على الدولة مسؤولية تجاه الدول المتضررة ،األجنبي

الضببرر يتحقببق بمجببرد صببدور  مببن الحببق أن  يقببال إن    لنببا إن   بببدفع تعويضببات عادلببة و فوريببة . و يبببدو
ببة ببالتعويض بالمطال يسبمحدة الضبرر الوشبيك الوقبوع البذي طبقبا لقاعب و لو لم تنفبذ بعبد، هذه التشريعات

و تخبببويفهم ممبببا يضبببر  األجانببببربببباك ألن صبببدور هبببذه التشبببريعات مبببن شبببأنه إ حقوقيبببة،أمبببام المحببباكم ال
ثبر ألافقد يجبر بعضهم على بيع ممتلكاته بسعر زهيبد حتبى يتجنبب  جتماعيةو اإل قتصاديةاإلبشؤونهم  
الدولبة تسبأل عبن الطبرد و  و قبد قلنبا فبي مباحبث سبابقة إن   ذ التشريعات التبي أصبدرتها الدولبةالقريب لنفا

  وضببحنا فببي حينهببا إن  ة للمكببو  فببي الدولببة المضببيفة ، و ألببو وقببع بسببلوك لببم يتببيح لألجنبببي حريببة كافيبب
ال يقتصر على ما ينطلق  من الحكومة التنفيذية بل يشمل ما يتأتى من مختلف سلطاتها و  سلوك الطرد

 بضمنها سلطة التشريع.

 غالبباً و  ا أيضباً مبا تمتبد البى أحكبام دسبتورهإن يصدر منها مبن قبوانين ونحصر فيما و مسؤولية الدولة ال ت       
مبببن السبببلطة  األجانببببب لتصبببقضبببرار التبببي تاأل ن  إة ،  وهكبببذا فبببمبببن صبببنع الجمعيبببة التأسيسبببية الوطنيببب مبببا تكبببون 

 بل دولة اإلقليم لهؤالء األجانب.ها تعد بمثابة طرد من قإقليمو التي تدفعهم على مغادرة  اإلقليم  التشريعية لدولة

 مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة التنفيذية : -2

 مرآتهبببار عبببن مبببوظفي الدولبببة بوصبببفهم دالتصبببرفات التبببي تصببب هبببو إن   فبببي القبببانون البببدوليالراسببب  مبببن          
 هبايلمثبتالى الدولة التي يقومون  تعزا ما و إن موظفين،سب الى أشخاص هؤالء التال تنرادتها القانونية إل العاكسة

التصرف لنسبة  الذي يتطلبه القانون الدولي ساساأل قيديشغلونها فيها ، و ال بحكم وظائفهم أو بحكم المراكز التي
من أعضاء الدولة بوصفه ممثاًل للدولة ، ال بوصفه فردًا  التصرف عن عضو   وجوب إنطالق ذلكو الى الدولة ه

بوظيفتبه أو  نهوضبهعبن عضبو الدولبة بحكبم  نابعباً ن  يكبون التصبرف أخر يجبب آن أو بمعنى يد العاديافر األمن 
 مببن وأو المحببافظين  بببهنواو الببوزراء مجلببس كببرئيس  كببان كبببار المببوظفين مببنالببذي يشببغله فيهببا ،بحكببم المركببز 

و ألفعببل عببن مببوظفي الحكومببة المركزيببة انطببالق يسببتوي إالجببيف و الشببرطة ، كمببا  مثببل جنببود صببغار المببوظفين
رف عضببو تصببإذا  صببدوره عببن الهيئببات المحليببة أو صببدوره عببن مببوظفي الواليببات فببي حالببة الببدول الفدراليببة ، و

ن كبان البى الدولبة مباشبرة فبإ كبون منسبوباً تصبرفه ي ن  فبإ دولتبهتسمح بها القوانين الوطنية  لالدولة في الحدود التي 
بمببا يخببالف قببوانين صببدر السببلوك إذا  المسببؤولية الدوليببة ، أمببا جريببرةمبباًل غيببر مشببروع تحملببت الدولببة التصببرف ع

 ،(2) تبعبة المسبؤولية الدوليبة نتيجة يلقبى علبى دولتبهينسب تصرفه الى دولته و بال فهنا حسب العرف الدوليدولته 
بع هو المتت الطرد في الممارسة الدولية ألن االالتنفيذية هي أكثر ح حكومةمن ال طرد األجانب النابعحالة  تعدو 

                                                           

 .610، ص نفسهالدكتور أحمد محمد رفعت ، المصدر  (1)

 .277، ص نفسهعصام العطية ، المصدر  الدكتور ( 2)
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حبوال األ مطلبقالسبلطة التنفيذيبة فبي  ، كمبا إن  فيذيبة ندارية من السبلطة الترد صادرة بقرارات إطتكون قرارات ال أن
بإجراء غير رسمي كما فبي  األجانبها قد تقوم أحيانًا بطرد إن الىباإلضافة  هي التي تتولى تنفيذ قرارات الطرد ،

 .(1)جراءإلعتراض على هذا اإلللكافية تتا  لهم الفرصة ان أ دون  طردهمادهم مباشرة الى المطار و قتيحالة إ

هببا تشببرف علي التببي دارة فببي الدولببة أواإل تببي تضببطلع بمهببامالتنفيذيببة جميببع  الجهببات ال يقصببد بالسببلطةو       
مبن أو مبن كببار المبوظفين  أتبت و حتبى و لبو ،سبلطات المركزيبة أو المحليبةمبن اليستوي في ذلك كونها منطلقبة 

مببن وزارات معينبببة كبببالقرار  صبببادرةالقبببرارات الفببي هبببذا المقبببام نببذكر  و مبببن أوجببه المسبببؤولية الدوليبببة  (2)صببغارهم 
غيبر مشبروع فبي حبد ذاتبه و تترتبب  عمبالً  القبرار يعبدفهبذا  لدولبة معينبة ستيالء على دار سفارة أجنبيةاإلالوزاري ب

تسأل  و، غير القانونية  األجانبو نفس الشيء يطبق على قرارات طرد  (3)عليه المسؤولية الدولية بمجرد صدوره
كبأن يلقبي  خارجبًا عنبهختصاصبهم أم ضبمن إ در عنهم داخبالً عمال موظفيها سواء  كان ما يصأ عن الدولة دوليًا 

  (4)قضائي دون أمر   مزلهامن دون وجه حق أو يفتف األجانبالببض على  في دولة ما رجال الشرطة

النظر عبن طبيعبة العالقبة التبي تربطبه بصرف  ،الدولة يتلقى األوامر منيعد موظفًا كل شخص يعمل  و        
كل مخببالف ضببرار التببي تنسببب الببى الدولببة مببن موظفيهببا حالببة تصببرف المببوظفين فببي الخببارج بشبباألبالدولببة و مببن 

 . (5)لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة

 مسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة القضائية : -3

 القواعد الدولية ، و ال تتقاطع معأحكامًا تقدم تصبح الدولة مسؤولة عن تصرفات السلطة القضائية عندما        
متنبباع عببن التببدخل فببي وب اإلوجبب و أسببتقالل السببلطة القضببائية ، إفببي  تذرعببةتببدفع عنهببا المسببؤولية من أيجببوز 

فبي صبحة الحكبم أو  خبوضمتناع عبن الاإلستوجب ي ذيبقوة الشيء المحكوم فيه ال توسلة، او م شؤونها الوطنية
النظام القانوني وحده ،و ال  خصانة الشيء المحكوم فيه أمران يالسلطة القضائية و قو  اللستقإألن قيمته الذاتية 
متبى  عد مخالفًا لقواعد القانون البدوليالسلطة القضائية الداخلية ي طلقهو الحكم الذي ت لدولي بهما ،شأن للقانون ا

 أو مببع قواعببد القببانون البببدولي سببايرةهببا متخطببأ القضبباء فببي تفسببير أو تطبيببق قاعببدة قانونيببة داخليبببة هببي بطبيعتأ

                                                           

 .275، ص  نفسه( المصدر 1)
 .614، ص  نفسهدر ( الدكتور أحمد محمد رفعت ، المص2)
 .614، ص  نفسه( المصدر 3)
 .615، ص  نفسه( المصدر 4)
 .491،  نفسهسهيل حسين الفتالوي ، القانون الدولي العام  في السلم ، المصدر الدكتور  (5)
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كبان القضباء قبد إذا  ع أيضباً تعهبدت بهبا و يكبون الحكبم عمباًل غيبر مشبرو ن أ الدوليبة التبي سببق للدولبةاإللتزامات 
 .(1)أخطأ في تفسيرها أو في تطبيقها  طبق قاعدة قانونية دولية و لكنه

عببام ال الببدوليالقببانون  و قبباطعحكببام التببي تتاألسببتقالل القضبباء فببي إحتجبباج بمبببدأ اإلو ال تسببتطيع الدولببة         
داخل الدولبة و لبيس فبي نطباق  السلطات عالقة السلطة القضائية بغيرها من ضمن نطاقألن هذه القاعدة تطبق 
كار إن منها تاالحو تكون الدولة مسؤولة دوليًا بسبب ما نسب الى قضائها في عدة  (2) عالقات الدول فيما بينها

ذات الطبيعبة اآلمبرة و  نون البدوليالقبا واعبدثل مخالفة القضاء المحلي لقم ،ت أخرا االح على األجانب والعدالة 
و لكببن ال تسببأل عببن  ،بعيببب جسببيم و جببوهري  معيببوبو صببدور حكببم قضببائي  انببب و حقببوقهم،التببي تتعلببق باألج

 األن األجنببي يسبتطيع فبي هبذ رلتقبديأو فبي ا الماديبة فبي الوقبائعكالخطبأ حكبام الصبادرة بحسبن نيبة االالخطأ في 
 لببببك حببببالحالببببه فبببي ذسببببتئناف و التمييبببز اإلك علومبببةطبببرق الطعببببن المكافببببة الطعببببن فبببي الحكببببم الخببباط  ب الحبببال

 .(3)المواطنين

 لعدالة ؟القضاء ل كارإن ذا يعني مصطلحو لكن ما     

 تي: حسب اآلو سنعرضه ب،  في الفقه الدولي خر خاصآالعدالة معنى عام و  إلنكارن إو جوابًا على ذلك ف

من  أي وأصل الدولة تتن حينما تأتىإنكار العدالة في معناه الواسع ي إن   ) Hyde ال يه يقول :: المعنى العام أوالً 
أو المعاهبدات التبي  ،القبانون البدوليبمبا يفرضبه  إحتبرام األجانبب وجبباتتنفيبذ م منهيئاتها أو أي من مؤسساتها 

.(4)(األجانبأبرمتها الدولة مع دولة 
 

هببذا المصببطلح عببادة بمعنيببين  عملهببوم إنكببار العدالببة بقولببه ) يسببت( الببى مف Bochardو يشببير الفبيببه ) 
خاصبة مؤسسباتها جهبزة الدولبة إأو خاط  مبن أي مبن  مستبدسع و الذي يتضمن كل تصرف عنى الواأحدهما الم

هيئات الدولة ،و يشبمل  توجه بهيجابي تإكل تصرف سلبي أو  هذا المصطلح يتضمن  إن   الدستورية الثال  ، و
،  مالقانونيببة أو حمببايتهفببي المعاملببة  تقصببيرهاأو  دولببة اإلقلببيم المضببيفة محبباكمذللببك عببدم تعببويض األجانببب مببن 
قضبائية اللتشبكيالت عدم الفاعلية من قبل احالة من هناك سوء تصرف او  إن   بينما المعنى الضيق و الشائع هو

تهبباك نإ مببن الوسبائل المقببررة فببي القبانون و ذلببك مبن خببالل سبتفادةمببن اإل األجنبببيحرمبان للدولبة ،ممببا يبؤدي الببى 
كببار العدالببة إن سببتعمال الوسببائل القضببائية ، و يظهببررتكببب بسببوء إت اءً خطببف أقتببراإ الحقببوق فببي ادارة العدالببة ،او 

.(5)لتجاء لمحاكم الدولة  أو من الدفاع عن حقوقهم أمامها(اإلمن حق  األجانبمن خالل حرمان 
 

                                                           

.611،صنفسه(الدكتورأحمدمحمدرفعت،المصدر1)

.277،صنفسه(الدكتورعصامالعطية،المصدر2)

.277،صنفسهصدر(الم3)

.112،صنفسهصبريمحمدالخزاعي،المصدرأستاذناأسامة(4)

 ومابعدها112لمصدرنفسه،ص(ا5)
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عبن حباالت  مسؤولة دوليباً فيها تكون الدولة يذكر الفقه الدولي ممثاًل بالدكتور عصام العطية عدة حاالت  و 
  (1): هي و على األجانب ها للعدالةئكار قضاإن

 .   األجنبيعن النظر بقضية  اكم الوطنيةمتناع المحإ -1

بمببا يببؤدي الببى أو  ،دون مبببررببباسببتعجالها بشببكل غيببر طبيعببي فببي الفصببل بالببدعوا  أو كماتببأخر المحبب -2
 من حقوقه . األجنبيحرمان 

 . األجانبية ضد ئمشاعر عدواة من ما يسود  في الدولبسبب  األجنبيضد  الموجه لحكم التعسفيأ -3

 ستثنائية للنظر في دعواه.إاألجنبي على محكمة  توجيه -4

 .نفيذ الحكم الصادر لصالح األجنبيعدم ت -5

يبببه ، أو تسبببهيل للبلبببد المبيمبببين ف األجانبببببسبببلوك يتسببببب بمغبببادرة  قبببائمينشبببخاص الجاهبببل محاكمبببة األت -6
ن أجرموا بحق األجانب يثير المسبؤلية الدوليبة بحبق العفو عن األشخاص الذي ، كما إن  فرارهم من العقاب
 الدولة المضيفة.

 .(2)بشكل يخل بحقه في الدفاع األجنبيالسرعة في معاقبة  -7

 .(3)شيوع جرائم الرشوة بين القضاة  -8

طالع علبى اإلببلهبؤالء المحبامين القضباء سبما  أو عبدم  ،ستعانة بالمحاميناإلحقه في  من األجنبيمنع  -9
 الكافية لإلطالع عليها. فرصةأو عدم منحهم ال جنبياأل دعوا  تفاصيل

 لقضاء.اعلى  الال قانوني تدخل الحكومة للتأثير-10

و  ، (4)المعببادي لألجانببب  قببوميحالببة صببدور أحكببام ظالمببة بشببكل فبباحف لألجنبببي بسبببب الشببعور ال-11      
 (5(: تيةاآلفي الحاالت  ول كما يق حكام الجائرة بشكل فاضح و يحصل ذلكاأليسميها االستاذ شارل روسو 

                                                           

 .277، ص  نفسه( الدكتور عصام العطية ، المصدر 1)
 .114، ص  نفسهصبري محمد الخزاعي ، المصدر  أستاذنا أسامة ( 2)
دكتور مصطفى سالمة حسن ، القانون الدولي العام ، الدار الجامعية للطباعة و النشر ( الدكتور محمد سامي عبد الحميد و ال3)

 .167 -166، ص 1988مصر ،  –و التوزيع ، الطبعة األولى ، القاهرة 
 .167 -166، ص  نفسه( المصدر 4)
 .124نفسه ، ص روسو ،المصدر  شارل( 5)
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المحكمبة مبن  شبف  حيبث تستبسبوء النيبة  الذي يكون منطلقبهح على األجنبي كالقرار عند التحامل الصري)- أ
 .(جراءات الحكمبالرغم من المحافظة الصورية على إعتبار وحده في اصدار الحكم اإلهذا 

ثباتببه ، و يضببيف إيببار يصببعب ا المعفببي حالببة تفسببير القببوانين الوطنيببة تفسببيرًا خاطئببًا و عببن قصببد و هببذ- ب
تصبال بالسبلطات اإلو منع المتهمبين مبن اإلقليم  ستثنائي لمحاكم دولةاإلالطابع  إن   شارل ورسو ) فبيهال

دلببة االالدبلوماسببية و القنصببلية لببدولهم و فببرض محببام للببدفاع عببنهم بصببورة متكببررة و قصببور أو ضببعف 
حكبام الصبادرة فبي ظبل هكببذا االكثيبر مببن التحفظبات علبى  يببدين أ الثبوتيبة و البيانبات تهيبب بالمحبامي

 (1)أوضاع(

 مسؤولية الدولة عن أعمال رعاياها : -4

عتببداء حبباالت اإل، ك و األجانببب ةاألجنبيببالدولببة بشببكل يضببر بالببدول  ون  يتصببرف مواطنببيحببد  أ قببد و   
الموجبودين فيهبا ، و حسبب  نبباألجاعتبداء علبى اإلأو  هانبة علمهباإ ممثلها الرسبمي او  أو تلك الدولة على رئيس

مسؤولية دولية مباشرة ألنها  في هذه االحوال تسألاإلقليم  الدولة صاحبة ن  إالراجح في فقه القانون الدولي ف الرأي
ذ لتببزام ذو وجهببين إاال،و هببذا  (2)و النظببام العببام فيهببااألمببن  علببىحفبباظ الساسببية و هببو األأخلببت بأحببد التزاماتهببا 
 :وسنوضح هذين الواجبين كاآلتي الحيطة قبل وقوع الضرر و واجب القمع بعد وقوعه يشمل واجب المنع أو

مببن  قبببل وقوعهببا األجانبببالتصببرفات الضببارة ب قببف بوجببهن  تأمببن واجببب الدولببة  ن  إ :  واجررب المنرر - أ
المهببددين فيهببا ، و واجببب المنببع هببذا  قتضبباء األجانبببن  تحمببي عنببد اإلأفببراد و ألامواطنيهببا جانببب 

مكنبة األتحتاط لكل أمر و تتخذ بصورة دائمة التدابير الالزمة لحمايبة بعبض  إن  الدولة يفرض على
) كببببببرئيس الدولببببببة او وزرائهببببببا أو ممثليهببببببا  األجانبببببببمنبببببباطق الحببببببدود( أو بعببببببض  و) كالسببببببفارات 

الواقبع ، لكبن  أو تبوتر داخلبي كحدو  تظاهرات أو اضطرابات)الدبلوماسيين( و في بعض الظروف 
ذلبك يعبرف   إن   الببعض عتبرإفواجبها في حماية األجانب ، الدولة لم تقم ب إن   ثباتإ يعكس صعوبة

و مقببدار العنايببة يتحببدد مببن خببالل ظببروف الزمببان و  األجانبببمببن مقببدار العنايببة التببي بببذلتها لحمايببة 
لحمايببببة  متوجبببببةال العنايبببةئببببيس دولببببة أكثبببر مببببن لحمايبببة ر  سببببتلزمةشببببخاص فالعنايبببة الممكبببان و األال

فبببي هبببذه ن تتخبببذ كمعيبببار أيمكبببن ضبببافة البببى ذلبببك توجبببد بعبببض التصبببرفات إ،(3)شبببخاص العبببادييناال
 (4):  منها ، النقطة

                                                           

 .124، ص  نفسهالمصدر  (1)
 .147، ص  نفسهالمصدر الدكتور محمد بشير الشافعي ،  (2)
 .249، ص  نفسهالدكتور جعفر عبد السالم ،المصدر  (3)
 .147، ص نفسهالدكتور محمد بشير الشافعي ، المصدر  (4)
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االشبببخاص التبببدابير الالزمبببة علبببى البببرغم مبببن مطالببببة الممثلبببين الدبلوماسبببيين أو ب النهبببوضرفبببض الدولبببة  -
 خطرة.ال ةاطق ذات الصفمنالفي  األجانبرسال قوة مسلحة لحماية إالمعنيين بذلك كرفضها 

 .األجانبعمال العنف الموجهة ضد أ في  المحليين شتراك الجنود أو الشرطة أو الموظفينإ -

 متبورطين إنهبم أو عاينونه،عمل غير مشروع ي بالمسؤولية القانونية تجاه موميينالموظفين الع شعورعدم  -
 بالمشاركة فيه .

عفي الدولة من المسؤولية الدولية أو تخفف ت نأ توجد تصرفات من شأنها على طرف نبيض من ذلكو          
 مسؤوليتها و هي : ن مقدارم

 .مبتحريض منه تو تمأ األجانب اشترك فيهإ أعمالحصول الضرر من  -

و كثيببرًا مببا   غببادرة إقلببيم الدولببة المبببيم فيهببام تحضببهم علببىالتببي  هببمدول توجيهبباتاألجانببب العمببل ب رفببض -
هليببة أو فببي حالببة األة لمواطنيهببا فببي حالببة الحببرب نبيبباألججانببب الحكومببات  نتعطببى هببذه النصببيحة مبب

 .الواقعة في الدولة اتالتوتر 

كبل جهبد  دخبارإعبدم  يتعبين علبى الدولبة الحبال هبذاالضرر و في تحقق : و يكون بعد  واجب القم - ب
دوليببة إذا للمتضببررين ، و تتحمببل الدولببة مسببؤولية  قبببة المجببرمين ، و تببأمين التعببويض المناسبببلمعا

 (1)تية :ا التصرفات اآلصدرت عنه

 المجرمين. األشخاص اذا أهملت أو رفضت مالحقة -

 .وضعهم تحت طائلة العقاب اذا  رفضت  -

 . دولة اإلقليم أن تحاكمهماذا رفضت  -

ر  في مراقبتهم مما  السلطات الوطنية اذا تهاونت -  لهم الفرار. يس 

 (2)منحهم عفوًا عاجاًل.  أو عتداءات ضد األجانبإ في  فراط  في منح الرعاية للمتهميناإل  -

 في النزاع المسلح الداخلي : األجانبالضرر الذي يصيب عن  المسؤولية الدولية  -5

 حيبث ثناء القتالأاألجانب  طالضرار التي تاأل في حالة النزاع المسلح الداخلي يفرق الفقه الدولي مابين         
 تسأل عنها الدولة ، فلو حيثجانب خارج نطاق القتال يب األالتي تص ، و ما بين االضرارة عنها ال تسأل الدول

                                                           

 و ما بعدها. 278، ص  نفسهالدكتور عصام العطية ، المصدر  (1)
 .124، ص  نفسهروسو ، المصدر  شارل( 2)
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ثناء القتال فهنا ال تسأل الدولة عبن الضبرر و لكبن تسبأل قذيفة وقعت عليه أنزل أجنبي تعرض للهدم بسبب م إن  
مببن خببالل مببا  ، و يمكببن لنببا(1)سببتيالء علببى هببذا المنببزل دون ضببرورة عسببكرية إلاقامببت بإذا  عبن تعببويض المالببك

من مفهوم الهدف العسكري في  نستفيدن أ 1949ربع لعام االتفاقيات جنيف إاألول الملحق ب وتوكولجاء في البر 
 ، رغبم تعلبق هبذا البروتكبول بالنزاعبات المسبلحة الدوليبة القتبال دائبرة طارإ ضرار التي تدخل ضمناألمفهوم  بلورة 

اهمة فعالبة فبي العمبل العسبكري  بحكبم عيبان التبي تسبهم مسباألب طبقبًا لهبذا البروتوكبول) فيعرف الهبدف العسبكري 
عمبببال العسبببكرية و التبببي يبببؤدي تبببدميرها الكلبببي أو الجزئبببي أو تعطيلهبببا أو األطبيعتهبببا أو موقعهبببا أو غايتهبببا فبببي 

 سباس فلبو كانبت ممتلكباتاألو علبى هبذا  (2)(للخصبم وملموسة ستيالء عليها الى تحقيق فائدة عسكرية حبيبيةاإل
ضبرار التبي تصبيبهم األن فسهم يعملون فبي هكبذا أعيبان فبإأناألجانب أو كان  نفةاآل عياناألضمن هذه  األجانب

 .تكون الدولة مسؤولة عنها ال و ال تعويض عنها

 نقالبات:و اإل أثناء الثورات األجانبصيب تذي ال المسؤولية عن االضرار  -6

صببابهم مببن أب عمببا األجانببمببن يتحمببل تعببويض  الحكببم فهببمتبباج الثببوار فببي الوصببول الببى  أفلببحإذا  فهنببا  
عن الضرر البذي  األجانبفي ذلك فأن الحكومة الشرعية ال تسأل عن تعويض  لم يفلحواأما إذا  ،ضرر
ي إنبه يبؤدي الثوار و لكن يعباب علبى هبذا البرأإزاء  خلت بواجبي المنع و القمعكانت قد أإذا  الإبهم يصي

 .(3)صابهم من ضررأعما وار لضمان حصولهم على تعويض الث الى صفالى إنحياز األجانب 

ضبرار التبي األعبن كافبة  األجانببالبى تعبويض  نبدعو خالق الدوليبة فإننبااأل نطلقات قواعدوتماشيًا مع م         
طبال األجانبب عنبد إنبدالع ثبورة أو و التبي تأ في حالة النزاع المسلح ثناء القتالأي  تحد  الت تلك تصيبهم خاصة

مببام القضبباء بببين أالمسبباواة  ادئت مبببو هببذا مببن مقتضببيا،  فببي تببولي الحكببم فشببل الثببوار إنقببالب حتببى فببي حالببة 
ضبرار العسبكرية و أعمبال األو المواطنين ألن الدول تحرص على سن تشريعات لتعويض مواطنيها عن  األجانب

 تمد هذا الحق الى ضيوفها.ن أ رهاب العشوائية فمن باب أولىاال

  الفرع الثاني 

 (عن طرد األجانب ) نتيجة املسؤولية الدولية التعويض                 

                                                           

 ما بعدها.و  278، ص  نفسه( الدكتور عصام العطية ، المصدر 1)
 .117، ص   نفسه( فريتس كالسهوفن و الزابيث النغسفيلد ، المصدر 2)
 و ما بعدها. 278الدكتور عصام العطية ، المصدر ، ص (3)
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الى  –ليها الفعل غير المشروع سب إالدولة التي ن   -تتمثل نتيجة المسؤولية الدولية بالجبر الذي تقدمه        
 (1)ت هي : االالدولة المتضررة ، و يتحقق جبر الضرر في ثال  ح

 : األجانب المطرودين الى الدولة الطاردة ردأواًل : 

عبادة وضبع األجنببي البى مبا كبان إ ، )(2)وضاع الى الحالبة كانبت عليهبا قببل وقبوع الضبرراألعادة بإو يتمثل      
 نفبببإ  المطبببرود تعسبببفاً  األجنببببي،  و بخصبببوص  يبببة و الموضبببوعية(جرائاإل قببببل طبببرده أو المسببباس بحقوقبببهعليبببه 
عليبه مبن  األجنببي عتبراضإ رار الطبرد بعبد لغبي قبأ  يبد متبى مبا الرد يتمثل بالسما  له بدخول الببالد مبن جدب الجبر

 إن   عتببراض علببى الطببرد قببد يكببون لببه أثببر واقببف علببى قببرار الطببرد أياإل  إن   ، و ممببا يجببدر ذكببره هنببا األجنبببي
الدوليبببة  اإلتفاقيبببة مشبببروعذكبببره القضببباء فبببي قانونيبببة قبببرار الطبببرد و هبببذا مبببا ن يفصبببل أدارة ال تنفبببذ الطبببرد البببى اإل

ليبة ال تجعببل لالعتببراض علببى القانونيببة المح نظمببةبعبض األ  ، إال إن   ا سببلف القببولمبك األجانببببخصبوص طببرد 
عببن طبببرد بوصببفه جبببرًا و يكببون البببرد  (3)ثببر ايقببافي علبببى تنفيببذ قببرار الطببرد ، كالنظبببام القببانوني الجزائببري أالطببرد 

 هما: حاليناألجانب مناسبًا في 

جبببراءات غيبببر الطبببرد المسبببتند البببى إك ، و ال يشبببمل ذلبببصبببحيحة  ليسبببتالطبببرد لمسبببوغات حينمبببا يكبببون   -1
 قانونية.

اإلمببور مثلبة علبى رد إلاضبرار بهبا .و مبن اإلبتجريبد الشبخص مببن ممتلكاتبه أو  رفقباً مالطبرد حينمبا يكبون   -2
فالضرر  (4)موال التي تمت مصادرتهااألعادة و إ  المحتجز تعسفاً  األجنبيطالق سرا  الى ما كانت عليه إ

و لكن قد تطرأ  (5)األجنبيمن األموال المجبية  صالحه  بإعادة دفع إ يكون المتمثل بدفع ضرائب معينة ، 

                                                           

حزيبران / يونيبو  4 –ايبار / مبايو  3( أعمال لجنة القانون الدولي بخصوص طرد األجانب ، الدورة الثانيبة و السبتون ، جنيبف ، 1)
 و ما بعدها. 96، ص  Add.2 /625/CN.4/Aرقم الوثيقة  2010اب / اغسطس  6-ليو تموز / يو   5و 
 .126، ص  نفسه( الدكتور محمد طلعت الغنيمي ، المصدر 2)
 و ما بعدها. 50، ص  نفسه( العيد الغريب ، المصدر 3)

 .617، ص المصدر نفسه لدكتور أحمد محمد رفعت ، ا (4)

 . 916، ص  نفسهالمصدر  ( الدكتور محمد طلعت الغنيمي ،5)
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اذ  فهنبا يصبار البى التعويضبات الماليبةتبي صبودرت د مستحيال كبأن تتلبف االمبوال الظروف تجعل من الر 
 (1)ال بديل عنها

 : عن طرد األجانب : التعويض ثانياً 

مبلبببغ مبببن المبببال للتعبببويض عبببن تقبببديم ويعنبببي  ،لتعسبببفي ر تطبيقبببا فبببي مجبببال الطبببرد اكثببباالنمبببوذج و هبببو اإل     
ضببرار الماديببة عببادة األالتببزام بجبببر  يتبلببورو  (2)عببن الفعببل غيببر المشببروع يببوازي مقببدار الضببررمتولببد رر الالضبب

لالحقبة يغطبي مبلبغ التعبويض الخسبارة ا نأ التعسفي أو بسببب الطبرد غيبر القبانوني ، و يفتبرضاإلحتجاز  بسبب
 .والكسب الفائت

 هي : الضررتخص  واعأنو يتعلق بثال           

هبي  )ضبرار الماديبة األ  إن   البى نسباناالمريكية لحقوق االمحكمة البلدان  مضت: و قد  الضرر المادي -1
بسبببب وقببائع القضبية و النتببائ  ذات الطببابع المببالي التببي  أهببدرهاسببب للضببحية و التكبباليف التبي فبوات الك

الخسبارة الالحقبة و  حتوي علىي يفترض أن التعويض أي إن   ، مؤاخذ عليها(للها عالقة مباشرة بالوقائع ا
فبي حكمهبا الخباص ليبة فبي قضبية طبرد المبواطن الغينبي و قد نظرت محكمة العدل الدو  (3)الكسب الفائت

لتعويض عببن الكسببب الفائببت ) فببي مطالببب غينيببا بببا 2012بببالتعويض عببن الطببرد الببذي أصببدرته عببام  
 (4)على النحو اآلتي:  الحقة ) فقدان ايرادات ( وة للمواطن الغيني( و الخسارة اليرادت محتملإفقدان 

 التعويض عن الخسارة الاحقة ) فقدان ايرادات ( : - أ

ضبرار التببي األتعويضبًا عبن   6430148غينيبا طالببت بتعويضبها بمبلبغ قبدره  إن  أشبارت المحكمبة البى          
دوالر عن  80000عويض قدره غينيا طالبت ببيان مستقل بت  إن   ده ، غيرحتجازه و بعد طر صابت ديالو أثناء إأً 

( تعويضبًا 6430148حتجازه و هذه المطالببة مسبتقلة عبن المطالببة بتعبويض يبلبغ) ثناء إأفقدان إيرادات محتملة 
                                                           

 .917، ص  نفسهالمصدر  (1)
الدكتور علي حميد العبيدي  ، مبدخل لدراسبة القبانون البدولي العبام و القبانون البدولي االنسباني، دار السبنهوري للطباعبة و  (2)

 .170، ص 2006النشر و التوزيع، الطبعة األولى، بغداد، 
 .303، ص نفسهالدكتور رشاد السيد ، المصدر  (3)
ت أحكببام محكمببة العببدل الدوليببة ، القضببية المتعلقببة بأحمببد صبباديو ديببالو ) جمهوريببة غينيببا ضببد جمهوريببة الكونغببو ملخصببا (4)

 .300 -299، ص  55 – 18، الفقرات  2012حزيران / يونيه  19الديمقراطية ( ، الحكم الصادر في 
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ديبالو منببذ   إن   غينيبا تصبر علبى إن   تالحبظ المحكمببةاإلحتجباز  ثنباءأيبرادات اإلعبن طبرده ،و فيمبا يتعلبق بفقببدان 
عتببباره مببديرًا إدوالر شببهريًا ب 25000اجببرًا قببدره كببان يتقاضببى  1995تشببرين الثبباني/ نببوفمبر  5عتقالببه فببي يببوم إ 

ديببالو لحقتببه خسببارة يقببدر   إن   علببى هببذا الببرقم تقببر غينيببا زائيببر و بنبباءً  -ر و أفركببونتينرززائيبب –لشببركتي أفريكببوم 
هبببذا البببرقم يأخبببذ فبببي الحسببببان التضبببخم المبببالي ، و تشبببير  إن   دوالر امريكبببي و تقبببول غينيبببا 80000مجموعهبببا 

جببر ، و تببرا االلببم تقببدم أي دليببل وثببائقي لببدعم مطالبتهببا بخسببارة  الديمقراطيببة جمهوريببة الكونغببو ن  إ المحكمببة الببى
ه لألجبر قبد سببب خسبارت ةحجبز السبيد ديبالو لأليبام المبذكور   إن   غينيبا لبم تببين  إن   الديمقراطيبة جمهورية الكونغبو

غينيبا لبم تفسبر لمباذا لبم   إن   و تؤكبد جمهوريبة الكونغبو علبى وجبه الخصبوصاإلحتجباز  الذي كان يتلقاه لوال هبذا
السيد ديالو كان يتلقى  إن   كانت غينيا قد أثبتت فيما إذا المحكمة و نظرتيأمر بدفع أجره اليه  ن أ يستطع ديالو

  إن   غينيبببا لبببم تثببببت إن   دوالر أمريكبببي ، و تالحبببظ المحكمبببة 25000جبببر قبببدره االهبببذا  إن  أجبببرًا قببببل احتجبببازه و
دوالر  و ال توجد حسابات مصرفية أو سجالت ضريبية أو سجالت  25000السيد ديالو كان يتقاضى أجرًا قدره 

دلبياًل  ثمبة  إن   الشبركتين المبذكورتين كانبت تبدفع المبلبغ المبذكور لبديالو ، كمبا تالحبظ المحكمبة إن   محاسبية تؤكبد
زائيبببر و –كبببل مبببن شبببركة أفريكبببوم   إن   دوالر و هبببو 25000لبببم يكبببن يحصبببل علبببى راتبببب قبببدره   ديبببالو إن   يؤكبببد

شببغالها بجمببع ديببون لهببا تعببود الببى فتببرات قبببل احتجبباز إن س نشبباطًا تجاريببًا عببدار زائيببر لببم تكببن تمببا -أفريكببونتينرز
هببذا البيببان يتفببق مببع   إن   ، و اً كببان فقيببر  1995سببنة ديببالو فببي  إن  غينيببا أقببرت أمببام المحكمببة إن  ديببالو ، كمببا

ه م عببدم مؤقتببًا ليتجنببب صببرف إنبب ديببالو كببان قببد طلببب مببن السببلطات الكونغوليببة أل شببهادة عببوزأل تعلببن  إن   حبيقببة
ديالو كان يتقاضى   إن   ثباتإغينيا فشلت في  إن   المحكمة  مدفوعات مالية تخص أحدا شركاته ، لذلك تستنت 

جبببر هبببو األذلبببك  إن  زائيبببر فبببي الفتبببرة السبببابقة الحتجبببازه أو -زايبببر و أفريكبببونتينرز –شبببركتي أفريكبببوم أجبببرًا مبببن 
 احتجببازات ديببالو تسببببت فببي  إن   غينيببا لببم تفسببر كيببف  إن   كمببا تشببير المحكمببة الببى (1)دوالر أمريكببي  25000

تبدفعان فيبه  راتببًا البى ديبالو فمببن  قطباع أجبر ربمبا كبان  يتقاضباه بصببفته مبديرًا فبإذا كانبت الشبركتان فبي موقببفنإ
يناير  10الى  1995ناير ي 5ديالو احتجز من  إن  يواصل الموظفين تقديم الراتب الى ديالو ، كما إن  المعقول
يناير و بذلك كان لديالو فترة أسبوعين أتيحت  31يناير الى  25حتجز مرة ثانية من إطلق سراحه و ا  ثم  1996

 يببوم، و هكببذا تصببل المحكمببة 66البالغببة األول  حتجببازهلببديالو إلسببتعادة أجببوره خببالل فتببرة إا الفرصببة الكافيببة فيهمبب
 .(2)حتجازه غير المشروع ديالو لحقت به خسارة نتيجة إ  إن   غينيا لم تثبت إن  الى 

 1996 ينبباير 31ديلببو بعببد طببرده فببي   إن   يببرادات بعببد طببرد ديببالو تؤكببد غينيببااإلو فيمببا يتعلببق بفقببدان          
لبببه علبببى  ع مببباو مريكبببي ن و يكبببون ببببذلك مجمبببأدوالر  25000يتلقببباه و الببببالغ  البببذي كبببانجبببر الشبببهري خسبببر األ
 و تشير المحكمة الى 6430148يكون مجموع المبلغ  عتبارو مع أخذ التضخم المالي باإل 4755500الكونغو 

                                                           

 .300، ص  نفسهالمصدر  (1)
 .300 -299، ص نفسهالمصدر  (2)
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فتبرة احتجباز السبيد ديبالو ال سبيما عبدم وجبود دعاء بأجر غير مدفوع منذ إزاء اال الكونغو تؤكد موقفها مجدداً   إن  
حتجببازه مببرتين و طببرده إدوالر فببي الشببهر قبببل  25000قببداره دعبباء بببان ديببالو كببان يتقاضببى أجببرًا ماإلدليببل لببدعم 

(1). 

 يرادات المحتملة ( :االالتعويض عن الكسب الفائت ) فقدان  - ب

 رادات محتملة للمبواطن الغينبي ، و تشبير غينيبايخسارة إ قدمت غينيا الى المحكمة مطالبة للتعويض عن        
خفبباض قيمببة الشببركتين و إن حتجببازين الببذين تعببرض لهمببا ديببالو و الطببرد الببذي تعببرض لببه تسبببب فببيالاان أ الببى

خسببارته فببي   إن   ديببالو لببم يببتمكن مببن تحويببل أسببهمه الببى أطببراف ثالثببة و  إن   تشببتيت أصببولهما، و تؤكببد غينيببا
دعباء الغينبي اال% من قيمة أسبهمهأل بأسبعار البورصبة أل البالغبة قيمتهبا علبى حبد 50ر ب سهم التي يملكها تقداأل

جمهورية الكونغو تعتبر خسارة السيد ديالو تعود الى أصول   إن   دوالر أمريكي  و تشير المحكمة الى 436000
  هورية الكونغبو إن  ة على ذلك تدعي جمالى اصول تخص السيد ديالو بصفته الفردية ،عالو ال  تخص الشركتين ،

صبول خاصبة للشبركتين ال يمكبن بيعهبا إ  إن   صول الشبركتين قبد فقبدت فعباًل أوإ  إن   تقدم أي دليل علىغينيا لم 
هببا راجعببة إن محتملببة بمثابببة خسببارة فببي قيمببة الشببركتين ي ببزعم بببإيراداتدعبباء اإل إن   سببواق ، و تببرا المحكمببةاألفببي 
جببراءات القانونيببة نظببرًا الببى قببرار المحكمببة اإلطببار إاالدعبباء خببارج عببن هببذا  إن   حتجببازات ديببالو و طببرده وإالببى 

سببباب ال األهببا لحقببت بالشببركتين غيببر مقبولببة ، لهببذه إن ضببرار التببي يببزعماألدعبباءات غينيببا المتصببلة بإ إن   السببابق
 .(2)  يرادات محتملة ) كسب فائت(إلمحكمة غينيا أي تعويض عن فقدان تمنح ا

عتبداء عانباة و اإللم  اكمبا الحبظ مقبرر لجنبة القبانون البدولي مبوريس كبامتو ب : و يبرتبء  الضرر المعنوي   -2
المعيشبة  و الصبدمات المتصبلة ببالحزن و المهانبة و التهديبدات التبي يتعبرض لهبا  و ضبنكالكرامبة  على

 تبببدهور  ذهب السبببيد مبببوريس كبببامتو البببى إن  إنعبببدام األمبببن ، و يببب الشبببخص و الخبببوف و تقييبببد الحريبببة و

                                                           

 .300 ، صنفسهالمصدر  (1)
 .301 - 300،  نفسهالمصدر  (2)
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حببوال المعيشببة بسبببب أرتباطهببا األ  إن   ، و يبببدو لنببا (1)حببوال المعيشببية يببدخل ضببمن الضببرر المعنببوي األ
 فهي جزءًا من الضرر المادي و ليس المعنوي.اإلقتصادي  بالجانب

ثبببات الضببرر المعنببوي فببي إإنببه يمكببن  )الببىنفببة الببذكر اآلمحكمببة العببدل الدوليببة  فببي القضببية إعتبببرت  و قببد
حتببى مببن دون الحاجببة الببى دليببل محببدد ، و قببد تحققببت المحكمببة مببن قبببل فببي حالببة السببيد  جانببباألت طببرد االحبب

ه نتيجببة حتميببة لألفعببال غيببر المشببروعة التببي قامببت بهببا إنبب ه لحببق بببه ضببرر غيببر مببادي وإنبب ديببالو مببن حبيقببة
عتقالبه و مبن دون إ المواطن الغيني أ عتقل من دون إبالغه عن أسباب   إن   ت المحكمةر جمهورية الكونغو ، و قر 

تهامبات لبم إوجهت اليبه  هإن ه أحتجز لفترة طويلة ال مبرر لها ريثما يتم طرده وإن لتماس جبر وأمكانية إ إعطاءه
  إن   سنة ، لذلك تعتبر المحكمة 30ه طرد بصورة غير مشروعة من البلد الذي أقام فيه ألكثر من إن ثباتها وإيتم 

 رف السبببلطات الكونغوليببة غيببر المشببروع سببببب لببديالو معانبباة نفسببية و ضبببررتصبب  إن   تسببتنت  ن أ مببن المعقببول
يبام التبي أحتجبز فيهبا ديبالو بصبورة متصبلة األعتبارهبا عبدد كمبا أخبذت المحكمبة فبي إ  (2)على شهرته  معنوي وقع

ينبببباير مببببن عببببام  31ينبببباير الببببى  25، و أحتجببببز مببببرة ثانيببببة بببببين  1996ينبببباير  10الببببى  1995ينبببباير  5مببببن 
 ه لم يوجد دليل على اساءة معاملبة ديبالوإن في موضوع الدعوا  –ستنتاجها إيوم  و  72وعه ما مجم ،أي1996

ن أ ، كمببا الحظببت المحكمببة وجببود ظببروف فببي القضببية مببن شببأنهااإلتفاقيببة مببن 10( مببن المببادة 1تهاكببًا للفقببرة )إن
مببن العهببد الخبباص  9/ًا للمببادة تهاكببإن حتجببازات المتواصببلة و طببردهاإلتفبباقم الضببرر النفسببي الببذي أصبباب ديببالو ك

أشبارت فبي حكمهبا  نلهبا أهبا سببق إن و تذكر المحكمة فبي هبذه القضبية 1966لعام  بالحقوق المدنية و السياسية
سبترداد ديببون و و محاولتببه إلثمببة صبلة بببين طبرد السببيد ديبا ف إن  يعبر  ال  أ ه مبن الصببعبإ  الببى 2010الصبار عبام 

تحديبد مقبدار  إن  تملبك فيهبا دولبة الكونغبو رأس مبال ضبخم ، و الحظبتيدعي بها ديالو على شركات كونغوليبة 
  85000نصبباف و قببررت الحكببم لغينيببا بتعببويض قببدره  اإلعتبببارات إ عببويض عببن الضببرر النفسببي يتوقببف علببى الت

 (3)دوالر أمريكي(

                                                           

حزيران / يونيو  4 –ايار / مايو  3أعمال لجنة القانون الدولي بخصوص طرد األجانب ، الدورة الثانية و الستون ، جنيف ،  (1)
 .99ص  Add.2 /625/CN.4/Aرقم الوثيقة  2010اب / اغسطس  6-تموز / يوليو   5و 

، القضببية المتعلقببة بطببرد أحمببد صبباديو ديببالو ) جمهوريببة غينيببا ضببد جمهوريببة الكونغببو ( ملخصبات أحكببام محكمببة العببدل الدوليببة 2)
 .298، ص  55 – 18، الفقرات  2012حزيران / يونيه  19الديمقراطية ( ، الحكم الصادر في 

 .298، ص  نفسه(  المصدر 3)
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ضببرار األعببن  نبوعو يختلببف هببذا ال الضبرر المحببدد )تعطيبل مشببروع الحيبباة ( و هبو أحببد أشببكال الضبرر، -3
موضوعية ،  و نشأ من اجتهاد محكمبة البلبدان  اقتصادية و لمادية التي يمكن قياسها كميًا وفقًا لمعاييرا

قتصبببادية و الحيببباة اإلنشبببطة األنسبببان ، و يشبببمل مشبببروع الحيببباة متابعبببة الدراسبببة و االمريكيبببة لحقبببوق اال
)  إن   مريكيببةاالالبلببدان  محكمببةإعتبببرت  سببرية فببي الدولببة الطبباردة  ، و فببي قضببية لببويس البرتببو كببونتياال

رر مببن خببالل وقببائع القضببية التببي حرمببت السببيد البرتببو مببن اكمببال دراسببته و مهنتببه تسببتوجب جبببر الضبب
( (Loayza Tamayoستئناف تعليمه فبي البلبد البذي طبرد منبه(. و فبي قضبية  إعطاءه منحة دراسية إل
مفهببوم التنميببة الشخصببية ، و مببع رتبء مفهببوم مشببروع الحيبباة )يبب ى إن  مريكيببة البباالذهبببت محكمببة البلببدان 

تكببون متاحببة للفببرد لكببي يعببيف حياتببه و يحقببق أهدافببه ،  إن  الببذي يسببتند بببدوره الببى الخيببارات التببي يمكببن
حتجببازًا تعسبب يًا و إحتجببزت المدعيببة و فببي هببذه القضببية إوهببذه الخيببارات هببي مظهببر الحريببة و ضببمانها( 

أمرت بمغادرة بالدها و العيف فبي الخبارج فبي ظبروف  سانية و أطلق سراحها وإن تعرضت لمعاملة غير
، بشببكل حببال دون تحقيببق )  و البدنيببة النفسببيةهببا ى تببدهور شببديد فببي حالتاقتصببادية صببعبة ممببا أدا البب

سببببرية و المهنيببببة التببببي كانببببت حببببددتها لنفسببببها بصببببورة معقولببببة ( و دون تحديببببد االأهببببدافها الشخصببببية و 
 إن   لضرر أكتفت المحكمة بمبنح الضبحية تعويضبًا رمزيبًا ، معتببرة ً لهذا النوع من ا ةالمستحق اتالتعويض

اإلنتهاكببات   إن   اعتببارعلبى الصبعيد العملبي علبى  قيكبون معقبواًل و قباباًل للتحقب نأ مشبروع الحيباة يجبب
 .(1)التي تمس به يصعب جبرها لطبيعتها الخاصة 

 : الترضية : ثالثاً 

مقببرر لجنببة القببانون الببدولي حببول المسببؤولية كمببا عبببر  األجانبببرد الترضببية فببي مسببائل طببب شببخصو تت         
( كمببا تطبببق  الببى الدولببة الطبباردة األجانبببغراسببيا أمببادور ) بإلغبباء قببرارات الطببرد و السببما  بعببودة السببيد الدوليببة 
 مبنان أو بيبعبالن إ بعد  فتبأتي الترضبية فبي شبكل  لم يجر  تنفيذ الطرد فيها ية عن الطرد في الحاالت التيالترض

ترضبية القضبائية فبي . و ال(2)بعدم قانونية الطرد فبي حالبة تنفيبذهالتي تنظر في وقائع طرد األجنبي  المحكمة قبل
محكمبة  خلصبتفقبد  ؛لبيس مسبائل الطبرد فحسبب تنطبق علبى كافبة مسبائل القبانون البدولي العبام و اآلنفةالصورة 

بيانببًا أو  مببم المتحببدةاالأكبببر جهبباز قضببائي فببي  صببدارإ ن  إ الببى 1949العببدل الدوليببة فببي قضببية مضببيق كورفببو 
لغام االقوة إلزالة بالخالل تدخلها من  ةبانيلاأل قليميةاإل مياهال)قيام بريطانيا بتدخلها غير المشروع في عن  عالناً إ 

ضبية أل أل تر  بحبد ذاتبه عبالناإلهبذا ( يعدلبانيبةاالسبيادة لتهاك لإن خيرة يعتبر مخالفة أواالمن المضيق دون موافقة 

                                                           

حزيبران / يونيبو  4 –ايبار / مبايو  3ن ، جنيبف ، أعمال لجنة القانون الدولي بخصوص طرد األجانب ، الدورة الثانية و السبتو  (1)
 .100ص ، Add.2 /625/CN.4/Aرقم الوثيقة  2010اب / اغسطس  6-تموز / يوليو   5و 

 106 -105، ص  نفسهالمصدر  (2)
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مبا تبذكر الحقبوق فقبء و هبو إن   نبف البذكر والمثبال اآلفبي  خطاء كمبان المحكمة األو قد ال تعل (1)مالئمة أللبانيا 
عالنها عبن سبالمة إ مجرد   إعتبرت  إن   متياز مافروماتس حيثإالعدل الدولية الدائمة في قضية  ما أقرته محكمة

 (2)يعد كافيًا لتحقيق الجبرمتياز و مشروعيته اإل

 املطلب الثاني                                               

 لألجانب اخلاضعني للطرد احلماية الدبلوماسية

الحمايبة الدبلوماسبية ليسبت  أن يعود سبب دراسة الحماية الدبلوماسية ضمن موضوع المسؤولية الدوليبة البى      
 .(3)دعوا عملية للمسؤولية الدولية الإ

، و أشبببكال الحمايبببة أول فبببرع  فبببي  عبببن طبببرد األجنبببب فهبببوم الحمايبببة الدبلوماسبببيةل فبببي هبببذا المطلبببب منتنببباو       
 الدبلوماسية في فرع  ثان ، و على النحو اآلتي :

 :عن الطرد الفرع األول : نظرية احلماية الدبلوماسية
تحمبببيهم ن أ ا مبببن دولهبببميطلببببو  ن أ عنبببد قيبببام المسبببؤولية الدوليبببة  بالصبببورة السبببابقة يكبببون لألجانبببب الحبببق فبببي 

ن البدولي تعنبي :) دبلوماسيا من خالل نظام الحماية الدبلوماسية ، و الحماية الدبلوماسية كما عرفتها لجنبة القبانو 
جراء دبلوماسي أو غيره من وسائل التسوية السلمية بطر  مسؤولية دولة أخبرا عبن ضبرر ناشب  قيام دولة عبر إ

عمببال تلببك إ ولبى و ذلببك بغيببة اإلعتبباري مببن رعايببا الدولببة طبيعببي أو إ  لحببق بشببخص عبن فعببل غيببر مشببروع دوليباً 
 (. 4)المسؤولية (

 إن  تببوفر لببه الحمايببة الدبلوماسببية ( و علببى الببرغم مببن ن أ ن يطلببب مببن دولببة جنسببيتهأو لألجنبببي) الحببق ( فببي )
يطلب مبن دولتبه ن أ رد حقًا فيللف إن  نجد فإنناللدولة و ليست حقا للفرد كقاعدة عامة   الحماية الدبلوماسية حقاً 

 تية : اآلمباشرة الحماية الدبلوماسية لصالحه  لألسباب 

                                                           

 .889، ص  نفسهالدكتور أحمد أبو الوفا ، المصدر  (1)
 .918، ص  نفسهالدكتور محمد طلعت الغنيمي ، المصدر  (2)
 .303، ص  نفسهيد ، المصدر الدكتور رشاد الس (3)
 .2006المادة األولى من القراءة الثانية من مشروع االمم المتحدة بخصوص الحماية الدبلوماسية لعام  (4)
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سببجامًا مببع التطببورات التببي إن للفببرد و ذلببك تكببون الحمايببة الدبلوماسببية حقبباً  ن أ الحببديث الببىاإلتجبباه  يميببل أواًل :
الوطنيبببة نصوصبببًا تجعبببل  نسبببان ،خاصبببة فبببي البببدول التبببي تتضبببمن تشبببريعاتهاااليشبببهدها القبببانون البببدولي لحقبببوق 
 .(1)الحماية الدبلوماسية حقًا لرعاياها

لبه بغبض  ثابتباً  بأن توفر له الحماية الدبلوماسبية يعتببر حقباً  لها الفرد لدولته و مطالبته أل تنبيهأل مجرد ثانيًا : إن  
ا يمنع الفرد من هذه النظر عن الكتابات القانونية في هذا المجال فالحق هنا )للمطالبة بحد ذاتها حيث ال يوجد م

ستجابة لها كونها حسب القاعدة العامة صاحبة الحق الكامل في منح االالمطالبة كما ال يوجد ما يمنع الدولة من 
 (.منح الحماية الدبلوماسية لهم لألفراد أو رفضها الحماية الدبلوماسية

 :(2)ما يأتي تالوي كما يقول الدكتور سهيل الف الحماية الدبلوماسيةنظرية و يشترط لتطبيق 

و يالحببظ فببي الجنسببية  اً ريببد حمايتببه دبلوماسببيتين الفببرد المتضببرر و الدولببة التببي الجنسببية ببب وثبباقأواًل : و جببود 
 (3): 2006الدولية للحماية الدبلوماسية لعام   اإلتفاقيةالتي صيفت في مشروع  تيةاالحكام اآل

ستمرارية اإلالدبلوماسية و يفترض تحقق هذه  ستمرار الجنسية من وقت الضرر الى وقت المطالبةإيجب  -1
 ما لم يقم الدليل على خالف ذلك.

يجببوز تقببديم الحمايببة الدبلوماسببية لفببرد لببم يكببن متمتعببا بجنسببية دولببة الحمايببة الدبلوماسببية وقببت الضببرر و  -2
يكببون مببن رعايببا دولببة سببلف أ يكببون فقببد  ن أ لكببن حصببل عليهببا فببي تبباري  المطالبببة الدبلوماسببية بشببرط

 ولى.االسيته السابقة و اكتسب لسبب ال يتصل بالمطالبة الدبلوماسية جنسية الدولة جن

ال يجببوز لدولببة الجنسببية الحاليببة ممارسببة الحمايببة الدبلوماسببية لشببخص ضببد دولببة الجنسببية السببابقة عببن  -3
 ثناء تمتعه بجنسية الدولة السابقة.أاألجنبي ضرر أصاب 

دولبببببة يكتسبببببب الشبببببخص جنسبببببيتها بعبببببد تببببباري  المطالببببببة ال يجبببببوز ممارسبببببة الحمايبببببة الدبلوماسبببببية ضبببببد  -4
 الدبلوماسية.

                                                           

 . 9، ص  نفسهصبري الخزاعي ، المصدر  أستاذنا أسامة  (1)
 .497، ص  نفسه( الدكتور سهيل حسين الفتالوي ، القانون الدولي في السلم ، المصدر 2)
 2006من مشروع القراءة الثانية من مشروع االمم المتحدة بخصوص الحماية الدبلوماسية لعام  8 -1(  المواد من 3)     

 
 
 

 



 وسائل محاية حقوق االجانب اخلاضعني للطرد يف القانون الدويل..................................................... الثالثلفصل ا
 

192

تمبارس الحمايبة الدبلوماسبية لصبالحه ضبد دولبة ن أ الشخص المتعدد الجنسيات يمكبن ألي دولبة جنسبية  -5
 ال يتمتع بجنسيتها.

ق العامبة و السياسبية يجوز للدولة صاحبة الجنسية الغالبة) الجنسية التي مارس الشبخص بموجبهبا الحقبو  -6
تمارس الحماية الدبلوماسبية ن أ (1)لفترة طويلة( اإلقامة  نتخابات و تولي الوظائف العامة أوكالترشيح لإل

كبببان متمتعبببا بالجنسبببية الغالببببة وقبببت الضبببرر و وقبببت إذا  يضببباً أدولبببة أخبببرا يتمتبببع الفبببرد بجنسبببيتها ضبببد 
 المطالبة الدبلوماسية .

كبببانوا وقبببت الضبببرر و المطالببببة إذا  لعبببديمي الجنسبببيةتمبببارس الدولبببة الحمايبببة الدبلوماسبببية لمواطنيهبببا و   -7
يمي الجنسبية ينطببق علبى عتيادية فيها ، و ما ينطبق على عبدإ مبيمين بصفة قانونية و  الدبلوماسية معاً 

 تكون الحماية الدبلوماسية ضد دولة لجنسية السابقة لالج  . ال  أ على يضاً أالالجئين 

 ة :ستنفاد طرق التقاضي الداخليإ ثانيًا :

تحرك المسؤولية الدولية لحماية الشخص المتمتبع بجنسبيتها مبا لبم يسبتنفد كافبة طبرق  ن أ ال يجوز للدولة        
سببببتجابة فببببال تجببببوز الحمايببببة إن  يلببببق أ يحصببببل علببببى حقوقببببه أو دون  ن أ داري و القضببببائي دون اإلعتببببراض اإل

 :(2)تيةاالت االفي الح الإالدبلوماسية هنا 

 اليها. تجهن  يأيمكن للفرد  طعنلل طرق أو  منافذعدم وجود  -1

الفائبدة مبن ذلبك اليهبا األجنببي و لكبن  اتجبهيوفرها القبانون البداخلي و   طعنلل طرق أو  منافذإذا وجدت   -2
 .كانت معدومة

 شببببتهرإ القضبببباء قببببد أو إن   ،بسبببببب الفسبببباد ،الثقببببة يعكببببس حالببببة مببببنكببببان قضبببباء الدولببببة الببببداخلي ال  إذا -3
 ضطهاده لألجانب.إب

                                                           

  .372،  نفسهالدكتور عصام العطية ، المصدر  (1)
. و شبارل روسبو ، المصبدر 498، ص  نفسبهالدكتور سهيل حسين الفتالوي ، القانون الدولي العام فبي السبلم ، المصبدر  (2)

 .118 – 117، ص  سهنف
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إنببه أسببتقر علببى  أو األجانبببلتجبباء الببى القضبباء الببداخلي معروفببة سببابقا بأنببه ال يحمببي اإل ثمببرةانببت إذا ك -4
 .شابهةرفض الدعاوا الم

إذا وجببببد اتفبببباق دولببببي بببببين دولببببة الشببببخص و الدولببببة التببببي حصببببل بهببببا الضببببرر بإقامببببة دعببببوا الحمايببببة  -5
 كان القانون الداخلي يقرر الحماية لألجانب.إن  الدبلوماسية و

طبرد قد نظرت محكمة العدل الدولية في مسألة الحماية الدبلوماسية لألجانبب الخاضبعين للطبرد فبي قضبية  و    
قببل السببيد احمببد ديببالو الغينببي تإن 1964ه) عببام إنبب ديببالو مببن الكونغببو ، و خالصببة القضببية دحمببأالمببواطن الغينببي 

زائير( وهي شركة خاصبة  -) أفريكوم ستيراد و التصديرنشأ شركة لإلأ 1974الجنسية الى الكونغو ، و في عام 
ذات مسؤولية محدودة قيدت في السجل التجاري لمدينة كينشاسا و تولى منصب المدير فيهبا ، و بعبد ذلبك أسبس 

زائيببر، و دخلببت الشببركتان فببي منازعببات محليببة مببع  -شببركة أخببرا لنقببل البضببائع بالحاويببات  أسببمها افريكببونتنرز
ديبالو شبكل  بطبرد ديبالو معتببراً  اً راء زائير )  الكونغبو سبابقا( أمبر ئيس وز اصدر ر  1995شركات اخرا ، في عام 

لنقديبببببة ، و فبببببي قتصبببببادية و الماليبببببة و ااإلت االللنظبببببام العبببببام فبببببي زائيبببببر خاصبببببة فبببببي المجببببب و مبببببا يبببببزال تهديبببببداً 
مبن  و سبلم البى ديبالو فبي صبيغة منبع عتقال من زائير البى غينيبا جبواً اإلديالو و هو رهن  طردتم  31/1/1996

كونغوليبة الطبرد نتيجبة لسياسبة  نيبا إن  غيإعتببرت  الخاصة بالسيد ديبالو، اإلقامة  الدخول تحت مبرر عدم قانونية
طببرد ديببالو لببه مببا يبببرره كونببه يهببدد النظببام إعتبببرت إن  مببا الكونغببو فقببدأسببترداد ديونببه ، إهببدفها تجريببد ديببالو مببن 

 .(1)الكونغولي العام (

المببواطن الغينببي لببم  إن   منهببا :(عتراضببات علببى مقبوليببة حمايببة حقببوق ديببالو كفببردإ عببدة ثببارت الكونغببو أو قببد      
  إن   الكونغببو أكببدت  إن   المحليببة الفعالببة المتاحببة فببي الكونغببو ، و تشببير المحكمببة الببىاإلنتصبباف  يسببتنفد وسببائل

اإلقلببيم  طببرده مببن إن ا ويسببتنفده ن أ تصبباف فعالببة كببان علببى السببيد ديببالوإن نظامهببا القببانوني المحلببي يتببيح سبببل
شعار الذي وقعه موظف الهجرة يشبير دون اإلجرا بصورة قانونية ، و تعترف جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن 

 قصد الى أل المنع من الدخول أل بداًل من أل الطرد أل و ال تنازع في ادعاء غينيا بأن القبانون الكونغبولي يبنص علبى
جراء كان بالفعل اإلذلك   إن   ستئناف و تؤكد رغم هذا الخطأ ال جدال فياإلتقبل أوامر المنع من الدخول ال   إن  

جراء بالمنع من البدخول لبم يكبن بقصبد حرمبان اإلوصف هذا  إن  طردًا و ليس منعًا من الدخول و تؤكد الكونغو
بل لكونغبولي بأنبه لبم تكبن ااإلقلبيم  ،و ردت غينيبا فيمبا يتعلبق بطبرد السبيد ديبالو مبناإلنتصباف  السيد ديالو من س 

ستنفادها في زائير أواًل أو في جمهورية الكونغو الديمقراطية الحقًا و إجراء يمكن اإلتصاف فعالة ضد ذلك إن سبل
 مكانيةإول ألو تضيف غينيا أل مما حال دون جراء يسمى  أل المنع من الدخإإن  أمر الطرد نفذ بواسطة  تشير الى

اإلنتصبباف  المحليببة ال تشببملاإلنتصبباف  سببتنفاد سبببلإى ذلببك بببأن قاعببدة غينيببا عببالوة علبب و تضببيفاإلنتصبباف 

                                                           

ملخصببات أحكببام محكمببة العببدل الدوليببة ، القضببية المتعلقببة بأحمببد صبباديو ديببالو ) جمهوريببة غينيببا ضببد جمهوريببة الكونغببو  (1)
 .215، ص  25 – 13، الفقرات  2012حزيران / يونيه  19الديمقراطية (، الحكم الصادر في 
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خببرا التببي ال تكتسببي طابعببًا قضببائيًا أو شبببه قضببائي و تتسببم بطببابع تقببديري أل  و اإلنتصبباف اال داري أو أوجببهاإل
ديبالو الكونغولي نظريًا للسبيد  تصاف يتيحها النظام القانونيإن ه حتى على فرض وجود أوجهإن تدعي غينيا كذلك

نهبا لبم تكبن لتنطبوي فبي أيبة حبال علبى أمكانيبة معقولبة للحصبول علبى الحمايبة فبي ذلبك الوقبت ألن القصبد مبن إف
 .جراءات القانونيةمن متابعة اإل طرد السيد ديالو هو منعه تحديداً 

م الدولببة لوماسببية أل تعنببي قيبباالحمايببة الدب إن القببانون الببدولي العرفببي يببنص علببىإن  و تشببير المحكمببة الببى       
جراء دبلوماسي أو وسيلة أخرا من وسائل التسوية السلمية ، بطر  مسؤولية دولة أخبرا عبن ضبرر ناشب  إعبر 

عمببال تلببك ولبى و ذلببك بغيببة إ االعتبباري مببن رعايببا الدولببة إ عببي أو طبي شببخص  بحببق ل اً عبن فعببل غيببر مشببروع دوليب
فقد ضية تتعلق بالطرد وليس بالمنع من الدخول هذه الق إن  ه حتى فرضإن المسؤولية أل و تالحظ المحكمة أيضاً 

ضبد اإلنتصباف  نظامهبا القبانوني المحلبي يتبيح سببلإن  تثببتن أ أيضبًا فبي لديمقراطيبة أخفقت جمهوريبة الكونغبو
المختصبة ، و مبع اإلداريبة  عادة النظر من جانبب السبلطةإ مكانية طلب إإن الكونغو ذكرت  صحيح دقرارات الطر 

 سببتنفادها تشببمل جميببع سببببلإاإلنتصبباف المحليببة التببي يجبببب  سببببلإن  ه بببالرغم مببنإنبب ىذلببك تشببير المحكمببة الببب
 ن سببلإاإلداريبة ، فب لبدا الهيئباتاإلنتصباف  القضبائي فضباًل عبناإلنتصاف  ذات الطابع القانوني واإلنتصاف 

ال إذا كبان إيبة  المحلاإلنتصاف  ستنفاد سبلإعتبار ألغراض قاعدة اإلتؤخذ في  ن أ ال يمكناإلنتصاف اإلدارية 
الحقبة. و ستجداء منة ، مبا لبم تشبكل شبرطًا أساسبيًا لقببول منازعبات قضبائية إثبات حق و ليس إالهدف منها هو 

اإلداريبة  عبادة النظبر فبي قبرار الطبرد البى السبلطةإ ة للسيد ديالو من أجبل تقبديم طلبب مكانية المتاحاالن إبالتالي ف
 ستعطافي و ال يمكناإليتراجع عن قراره هو من باب التظلم  ن أ أمل التي أصدرته أي الى رئيس الوزراء ، على

الكونغبو لبم تثببت ببأن نظامهبا  إن   ظهبر للمحكمبة  ن أ سبتنفادها . و بعبدإإنتصاف محلية يتعبين  يعتبر وسيلةن أ
دفبع  ن  إ تصاف فعالة تسمح للسيد ديالو ببالطعن فبي قبرار طبرده فإنهبا تخلبص البىإن  القانوني المحلي يتيح سبل

 .(1)المحلية ال يمكن تأييده فيما يتعلق بهذا الطرد(اإلنتصاف  الكونغو بشأن عدم استنفاد المواطن الغيني لسبل

سببتنفاذ ، همببا شببرط الجنسببية مببن جهببة و شببرط الحمايببة الدبلوماسببية تتطلببب شببرطين  محكمببة إن و رأت ال      
اذ سبببل ينببي الجنسببية فهببذا الشببرط مسببتوفى أمببا اسببتنفديببالو غ إن  المحليببة مببن جهببة ثانيببة وتببرا اإلنتصبباف  سبببل

جراءات  فتعد قاعدة راسبخة فبي القبانون البدولي ، و فبي مسبائل الحمايبة الدبلوماسبية يجبب اإل ءاإلنتصاف قبل بد
ستثنائية تحول دون ذلك إإن هناك ظروف  نفدت أوست  إاإلنتصاف  المحلية قد  طرق  إن  يثبت ن أ على المدعي

 تصاف فعالة لم تستنفذ.إن  نظامه القضائي يتيح سبل إن  يثبتن أ لمدعي عليهو يتعين على ا

 و ال يمكبنغالكون  اف ، و تمضي بالقول الى إن  ستئناإلالمنع من الدخول يمنع  إن و تجد المحكمة ايضا       
حتبى  ول فبي حبق ديبالورتكبتبه وقبت تنفيبذ المنبع مبن البدخإاإلداريبة قبد  تهااالوك  إن   تستظهر بخطأ تزعم فيه ن أ

                                                           

 .217- 216، ص  نفسهالمصدر  (1)
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يتمسببك بببالتكييف  ن أ ، و علببى ذلببك كببان مببن حببق السببيد ديببالوبمثابببة طببردخول تببدعي إنببه كببان المنببع مببن الببد
 المحلية.اإلنتصاف  ستنفاد سبلإات الزائيرية بما في ذلك ألغراض القانوني الذي حددته السلط

لطرد و لبيس المنبع مبن البدخول ببا هبذه القضبية تتعلبق إن   ه حتى على فبرضإن يضاأو تالحظ  المحكمة 
إن   ضبببد قبببرارات الطبببرد ببببالرغم مبببناإلنتصببباف  نظامهبببا القضبببائي يتبببيح سببببلإن  ثبببباتإخفقبببت الكونغبببو فبببي أفقبببد 

ه إنبب المختصببة ، و مببع ذلببك تشببير المحكمببة الببىاإلداريببة  عببادة النظببر مببن قبببل السببلطاتإ مكانيببة إالكونغببو ذكببرت 
اإلنتصباف  ن طبرق دارية) فبإاالالطريق القانوني و القضائي و الهيئات المحلية تشمل اإلنتصاف  بالرغم من سبل
ثببات حبق و لبيس طلبب منبة ) منحبة أو إال إذا كبان الغبرض منهبا إعتبار االتؤخذ في نظر  إن  المحلية ال يمكن

ديببالو مكانيبة المتاحبة للسبيد اإلن إنازعبات قضبائية الحقبة و بالتبالي فبلقببول م اساسبياً  رخصبة( مبا لبم تشبكل شبرطاً 
 عتببباره وسببيلةإ سببتعطاف و ال يمكببن اإلعببادة النظببر فببي قببرار الطببرد الببى رئببيس الببوزراء هببو مببن ببباب إ جببل أمببن 

 تصاف محلية.إن

يشببترط فببي يببدي النظيفببة( حيببث ) األ قاعببدةيمًا و هببو مببا يعببرف فببي الفقببه بسببل األجنبببييكببون سببلوك ن أ ثالثًببا :
سبببلوكه  أي إن   ) ينتبببنظيف  ه تكبببون يبببدا  ن ببببي الخاضبببع للطبببرد ألصبببالح األجن إلقامبببة الحمايبببة الدبلوماسبببية الغالبببب

 : (1)تيةاآلت االغير سليم في الح هسليم(  و يكون سلوك

ن يمارس أعمال تخريب أو إكالداخلي للدولة التي يبيم فيها  أخل بالقانون إذا  خالل بالقانون الداخلي :اإل -1
أخفبى جنسبيته و ظهبر بمظهبر المتمتبع إذا  وقبالب ، أإن شبترك فبي محاولبةأو إاإلقامة  تجسس ضد دولة

 حماية الدولة التي يبيم فيها.  بنفسه ختارإإنه  بجنسية الدولة التي يبيم فيها ألن إخفاء الجنسية يدل على

بالمخببدرات أو  تجبباراإلكبعمببل يتعببارض مببع القببانون الببدولي األجنبببي قببام إذا  خببالل بالقببانون الببدولي :اإل -2
 ب جريمة حرب.ارهاب الدولي أو أرتكاإل

لممارسبة  مسببقاً  شبرطاً  اعتبارهبإ مبدا ختلبف الكتباب فيإااليبدي النظيفبة قبد  قاعبدة و مما يجدر ذكره إن             
و ذلبك علبى رأيبين األول يقبول إنهبا شبرطًا لممارسبة الحمايبة الدبلوماسبية و الثباني ال يعتبرهبا  الحماية الدبلوماسبية

المحاكم في مسألة تقدير الوقائع و  بها إنما تأخذ ممارسة الحماية الدبلوماسية ول عد شرطاً تال ا هنإ و يبدو كذلك،
 .على الدولة الطاردة في تحديد مقدار التعويض و المسؤولية الدولية

 ما يأتي :الى  شرطا للحماية الدبلوماسية  هذه القاعدة عدم اعتبار دعوتنا أسباب ترجع و         

الذي رفض القضاء - األجنبيسليم شرطا لممارسة الحماية يؤدي الى تجريد ألن اعتبار سلوك المدعي ال -1
كانببت يببداه غيببر نظيفتببين ، حيببث تببرفض المحكمببة أو إذا  مببن كببل فرصببة لالنتصبباف -المحلببي مطالبتببه 

                                                           

 .117، ص  نفسهبري محمد الخزاعي ، المصدر ص أستاذنا أسامة ( 1)
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و هبببذا يضبببيع  مبببن قببببل المبببدعي اً سبببليم لبببيسات المطالببببة لمجبببرد و جبببود سبببلوك اللجنبببة النظبببر فبببي حيثيببب
 الذي يبحث عمن ينصفه من الضرر الضرر الذي وقع عليه. ألجنبياالفرصة نهائيًا على 

 ؛ المسببتوا العملببيائ  غيببر مقبولببة علببى يببدي شببرطا للحمايببة الدبلوماسببية الببى نتبباألعتبببار نظافببة إ يببؤدي  -2
بخطئه  األجنبيو الدولة الطاردة ، كأن يشترك  األجنبيت توزيع المسؤولية الدولية على االخاصة في ح

المضببيفة ، الن رفببض المحكمببة النظببر بببالنزاع لمجببرد وجببود سببلوك غيببر سببليم مببن قبببل مببع خطببأ الدولببة 
و تحميله وحده نتيجة الضرر الذي أصابه بالرغم من اشبتراك  األجنبيالمدعي سيؤدي الى رفض دعوا 

 في هذا الضرر.   الطاردة اإلقليم دولة

لحقهبا فبي  اإلقامة الى عدم ممارسة دولةالقاعدة تقضي بأن) السلوك غير السليم يؤدي  إن و على الرغم من
هببذه القاعببدة تتعطببل فببي  ن  إفبب (1)( األجنبببي، حيببث يببتم رفببض طلببب دولببة  األجنبببيالحمايببة الدبلوماسببية لصببالح 

و لبو كانبت يبداه غيبر نظيفتبين  األجنببيالحماية الدبلوماسية لصالح  األجنبيالحالتين التاليتين حيث تمارس دولة 
 ، و هما : 

  ، حيث تعطي لدولته الحق في حمايتبه دبلوماسبياً  األجنبيضد اإلقليم  القاسية من جانب دولة المعاملة  -1
جريمبببببة داخليبببببة أو دوليبببببة و فبببببي ذلبببببك يقبببببول  األجنببببببيرتكببببباب إو يظهبببببر السبببببلوك غيبببببر السبببببليم عنبببببد 

shwarzenberger  لدوليبة غيبر سبليم فبأن دولتبه تسبتطيع اسلوك مرتكب الجبرائم  كون  )   بالرغم من
نسباني االتقاس بالحبدود البدنيا التبي يسبتلزمها القبانون ن أ تعرض لعقوبات ال يمكنإذا  يته دبلوماسياً حما

 .(2)نسانية االو المعاملة 

 كار العدالة.إن انكار العدالة : سبق شر  موضوع -2

 

  الفرع الثاني 

 أشكال احلماية الدبلوماسية 

                                                           

 .117، ص  نفسهروسو ، المصدر  شارل( 1)

 .115، ص   نفسهصبري محمد الخزاعي ، المصدر أستاذنا أسامة ( نقاًل عن 2)
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 :  (1)ل تسوية المنازعات الدولية و هيوماسية عدة أشكال هي نفس وسائلللحماية الدب       

  أواًل : المفاوضات :

التبي تهبدف البى جببر الضبرر البذي لحبق  األجنببيبالمباحثات الثنائية بين الدولة الطباردة و دولبة تتحقق و       
ح تتببولى البعثببات الدبلوماسببية حمايببة مصببال 1961فينببا للعالقببات الدبلوماسببية لعببام  إتفاقيببةاألجنبي ، و حسببب ببب

في القبانون البدولي ، حيبث ما يسمح حدود ي الدولة الموفدة و مصالح مواطنيها في الدولة التي تعمل بها وذلك ف
ت الدبلوماسببية المناسبببة بحكومببة الدولببة المعتمببد لببديها ، و قببد بقببوم االتصبباإليكلببف المبعببو  الدبلوماسببي بببإجراء 

دبلوماسببييها تحببدد فيهببا موقفهببا مببن التصببرف الببذي عكببر  حتجبباج  بواسببطةإبتبليببغ الدولببة المقابلببة بمببذكرة  الدولببة
 صفو العالقات القائمة بينهما.

 ثانيًا : المساعي الحميدة :

ث تتبدخل احيانبا دولبة صبديقة تبرز المساعي الحميدة في حالة توقف المفاوضات القائمة ببين دولتبين  حيب       
عببادة جمعهببم الببى طاولببة إ و  مفاوضببات بببين الطببرفينال تكمالسببإالنببزاع تهببدف مببن وراء تببدخلها الببى طببراف أألحببد 
 .النقا 

 ًا : الوساطة :ثالث

فببي النببزاع القببائم بببين  ليسببت طرفبباً  عي الحميببدة مببن حيببث إن  الببذي يقببوم بهببا دولببةالوسبباطة مببع المسببا تتفبق      
و لبيس فقبء  نبزاعال مبا يقبوم ببه الوسبيء  هبو تقبديم مقترحبات لتسبويةإن  دولتين ،و لكنهبا تختلبف عنهبا مبن  زاويبة

 ستئناف المفاوضات بينهما .إمع الطرفين على طاولة التحاور و ج

 رابعًا : التحقيق :

جببراء تحبيقببات  بخصببوص الموضببوع محببل النببزاع ، و تتببولى لجببان إن  تلجببأ الببى طلببب أاألجنبببي لدولببة        
مبور التبي تخبص الطبرد ، و اإل الطبرد و غيرهبا مبن تطبالع علبى قبرار االو اإلحتجباز  التحقيق عبادة زيبارة أمباكن

 ما تكتفي بعرض الوقائع المجسدة للنزاع.إن لجان التحقيق ال تقدم مقتر  لحل النزاع و

  خامسًا : التوفيق :

                                                           

 و ما بعدها. 303، ص نفسهعصام العطية ، المصدر  ( الدكتور1)

 

 



 وسائل محاية حقوق االجانب اخلاضعني للطرد يف القانون الدويل..................................................... الثالثلفصل ا
 

198

قتبرا  صبيغة لحسبم إخر يتمثل في آضافي إبه لجان التحقيق ، مع  دور  نهضالدور الذي ت بعينو تقوم        
 التحقيق.النزاع ، و هو ما يجعلها أفضل من 

 سادسًا :التحكيم :

طراف النزاع الى لجنة محايدة إلصدار قرار حاسم للنزاع الثائر بين الطرفين و تكون هذه أو يتم من خالل لجوء  
 اللجان مؤقتة و تتشكل من عدد فردي ثالثة أو خمسة ... ال .

 : سابعًا : التقاضي

محكمببة ستراسبببوغ االوربيببة  محكمببة العببدل الدوليببة والنببزاع الببى محكمببة مختصببة دائمببة ك نقببل موضببوعو يببتم ب    
 .(1) لحقوق االنسان

 املبحث الثالث

 اخلاضعني للطرد األجانباحلماية املؤسساتية حلقوق 
، و الحمايبببة الدبلوماسبببية  األجانببببستعرضبببنا فبببي المبحبببث السبببابق نظبببام المسبببؤولية الدوليبببة عبببن طبببرد إ

ذ علببى الببرغم مببن وجببود ممارسببات دوليببة عديببدة إلقببرار إعلببى ين للطببرد ، و هببو نظببام نظببري فلألجانببب الخاضببع
ه حالبة نظريبة و تمبارس كنشباط ببين البدول ، فالمسبؤولية الدوليبة ليسبت هيكبل ال إنبإالمسؤولية الدوليبة ببين البدول 

نسببان ،وسببيتم التركيببز فببي هببذا المبحببث علببى دور االمؤسسبباتي مثببل المنظمببات الدوليببة أو اللجببان الدوليببة لحقببوق 
مم المتحبدة االالى دور الخاضعين للطرد ، و لن نتطرق  األجانبنسان في حماية حقوق االن الدولية لحقوق الجا

الخاضبعين  األجانببسبت فاعلبة فبي مجبال حمايبة حقبوق يالهجرة الدولية ألنهبا لخرا مثل منظمة االو المنظمات 
ت البدول ، فبال يمكبن لألجنببي الخاضبع للطرد ألن تلبك المنظمبات ال تقببل الشبكاوا الفرديبة ببل تنظبر فبي مطالببا

 مامها ، و يستثنى من ذلك ما يأتي:أنتصاف اإليطالب  بن أ للطرد

فبراد الخاضبعين للطبرد االمم المتحدة في شكاوا اال  : تنظر محكمة العدل الدولية التي هي أحد أجهزة منظمة  أوالً 
عببوام االختصبباص عمليببًا اال، و تأكببد هببذا  (2)المنتمببين لهببا بوثبباق الجنسببية بطريببق غيببر مباشببر مببن خببالل دولهببم

 في ثال  احكام أصدرتها المحكمة بخصوص طرد مواطن غيني من الكونغو. 2012و  2010و  2007

                                                           

ديببالو ( التببي نظرتهببا محكمببة العببدل الدوليببة مببن أصببدق القضببايا التببي  تعببد قضببية طببرد المببواطن الغينببي ) السببيد أحمببد صبباديو( 1)
 تعكس أحالة مسائل الطرد الى القضاء الدولي و قد أستعرضت هذه الدراسة تفاصيل القضية المذكورة بشكل موسع.

 .283ص  المصدر نفسه، سالفة طارق الشعالن ، صال  عبد الرحمن الحديثي و (الدكتور2)
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من خالل ما صدر عنها من إعالنات في  األجانبثانيًا : قامت الجمعية العامة بدور رائد في مجال أقرار حقوق 
 12/  13مبين فيبه الصبادر فبي ن بالنسببة لغيبر مبواطني البلبد المبينسبااالهذا الخصبوص كبإعالن حمايبة حقبوق 

أي لم يحد  في الناحيبة الواقعيبة علبى حبد  األجانبكما للجمعية العامة دور افتراضي في مجال حقوق  1985/
ية عبن حباالت طبرد علمنا ولكنبه ممكبن الحبدو  فبي المسبتقبل و  يتمثبل هبذا البدور مبن خبالل أمكانيبة أدراج قضب

 من جدول أعمال الجمعية حتى تتخذ توصيًة في هذا الموضوع بقرار يصدر بأغلبية عادية.لألجانب ضتعسفي 

 ن أ ن ذلببك ال يمنعببه مببنإحفببظ السببلم و األمببن الببدوليين ، فبب هببواألمببن  ختصبباص مجلببسإثالثببًا : علببى الببرغم مببن 
نسبان ،  االاكات حقبوق تهإن  ، ألن األجانبنسان و منها حقوق االيصدر قرارات أو توصيات بخصوص حقوق 

األمببن  فببي بعببض قببرارات مجلببس نصببوعمببا يظهببر بو السببلم الببدوليين و هببو األمببن  صببارت تببدخل ضببمن مفهببوم
التببي يتعببرض لهببا المببدنيون اإلنتهاكببات  عتبببرضببد العببراق ، الببذي إ  1991/  4/ 5ي فبب 688الببدولي كقببراره رقببم 
نتباه  فبي د  هذا الموقف تطورًا جاذبًا لإل، و قد ع   لدوليينااألمن  كراد تشكل تهديدًا للسلم واألالعراقيون و خاصة 

 األجانبببهبباك حقببوق تإن وعلببى حببد علمنببا لببم يصببدر المجلببس قببرارًا يببدين (1)نظببام الحمايببة الدوليببة لحقببوق االنسببان
 2240المهبباجرين و منهببا قببراره رقببم  األجانبببالمرتبطببة بببالطرد ، و لكنببه أصببدر العديببد مببن القببرارات التببي تخببص 

أكببد علببى القببرار الببذي  2017لعببام  2380حببول منببع تهريببب المهبباجرين مببن ليبيببا ، و قببراره رقببم  (2)2015لعببام 
ت االيببة الببى تفتببيف المراكببب البحريببة للتأكببد مببن عببدم وجببود حببقليماإلالببدول و المنظمببات  حببض  نببف الببذكر و اآل

المجلببس قضببية بببين دولتببين تتعلببق  ينبباقف إن  ، ومببن  الممكببن(3)تهريببب للمهبباجرين مببن قبببل أي تنظببيم أجرامببي
اإلنتهاكبببات  و مبببن األفبببراد كانبببت أعمبببال الطبببرد تخبببص عبببدد كبيبببرإذا  تهببباك حقبببوقهم خاصبببةإن و األجانبببببطبببرد 

 و السلم الدوليين ، ولكن ذلك شيء مفترض فلم يحد  عمليًا على حد علمنا.األمن  رة بشكل يهدديخطال

ي تعنى بحقوق الالجئين و المهاجرين مثل منظمة الهجرة الدولية و رابعا  : على العكس من المنظمات الدولية الت
 نسباناالالمفوضية السامية لشؤون الالجئين تستطيع المنظمات الدولية غير الحكوميبة مثبل منظمبة مراقببة حقبوق 

ليببة فببي دولببة  مببا ، حيببث تعببد المنظمببات الدو  األجانبببالتببي تصببيب اإلنتهاكببات  تلفببت الببرأي العببام العببالمي الببىن أ

                                                           

 .114، ص  نفسهيوسف الشكري ، المصدر الدكتور علي  (1)
 .2015تشرين األول عام  9و الصادر في  5731: نص قرار مجلس األمن الدولي في جلسته المرقمة ينظر( 2)
 .2017تشرين األول  5في  8061: نص قرار مجلس األمن الدولي جلسة ينظر( 3)
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، و هبو دور فاعبل بالمقارنبة مبع  األجانببغير الحكومية أدوات ضغء  على حكومات البدول التبي تنتهبك حقبوق 
 األجانببالتي ال تملك التبأثير علبى سياسبات البدول فبي معاملبة  –مم المتحدة األ  عدا -خرا االالمنظمات الدولية 

طيع النظر في شكاوا فرد ضد دولة   على العكس من ها ال تستإن رغم الرعاية الفاعلة التي تقدمها لألجانب .كما
 .ختصاصن الدولية التي لها هذا اإلنساااللجان حقوق 

نسببان الدوليببة فببي االضببواء فببي هبذا المبحببث علببى دور لجببان حقبوق األفإننبا سنسببلء  ءعلببى ذي بببد اً و عبود      
ختصبباص إاألول لببه  علببى نببوعينهببا إن الخاضببعين للطببرد ،  و نالحببظ علببى هببذه اللجببان األجانبببحمايببة حقببوق 
نسان و قد أسمينا هذه اللجان )اللجان العامة تعبيرًا عن عمومية اختصاصها( االتهاكات حقوق إن النظر في كافة

ختفبباء القسببري و قببد اإلنسببان كحقببوق ضببحايا التعببذيب و االتهاكببات حقببوق إن ، و الثبباني يخببتص بنببوع معببين مببن
شببئت بمقتضببى نأ   ًا عببن خصوصببية اختصاصببها(. و لكببون هببذه اللجببان قببدأطلقنببا عليهببا ) اللجببان الخاصببة تعبيببر 

 نسان(.االليات التعاقدية لحماية حقوق اآلنسان صار يصطلح عليها )االتفاقيات حقوق إ

يخببص األول  و فببي ضببوء تقسببيم تلببك اللجببان الببى عامببة و خاصببة ، سببيتم توزيببع هببذا المبحببث الببى مطلبببين     
 تي :اآلعلى النحو ق باللجان الخاصة و للجان العامة و الثاني يتعل

 

 ولاالاملطلب 

 نساناالختصاص العام يف حقوق االاللجان ذات 

(  و اللجنببة نسببان حاليبباً االنسببان ) المجلببس الببدولي  لحقببوق االو هببي كببل مببن اللجنببة الدوليببة لحقببوق           
يخبص المجلبس البدولي األول  ب الى فرعينالدولية للحقوق المدنية و السياسية ، و على ذلك تم توزيع هذا المطل

  :  تياآلة ، و حسب بلجنة الحقوق المدنية و السياس  نسان و الثاني يتعلقااللحقوق 

 الفرع األول :اجمللس الدويل حلقوق االنسان

ة فبي جنيبف ليحبل محبل لجنبة حقبوق االنسبان دالمجلس الدولي لحقوق االنسان و يقع مقره في قصر األمم المتح 
عضببو ينتخبببون مببن قبببل الجمعيببة العامببة وفقببًا 47االنتقببادات التببي واجهببت اللجنببة و تشببكل المجلببس مببن  بسبببب

ور اضببافة الببى المنظمببات الدوليببة و ممثلببي ضببر جلسببات المجلببس كببل دولببة تريببد الحضببللتوزيببع الجغرافببي و يح
سببتمرار إورات المجلببس بو تعقببد د ون التصببويتحركببات التحببرر لتقببديم االقتراحببات و المشبباركة فببي المناقشببات د
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نائية ال تزيببد مببن شببرة أسببابيع و يمكببن عقببد جلسببة اسببتثحيببث تضببم ثببال  دورات سببنوية منهببا دورة رئيسببة تمتببد لع
 .(1) حيث االصل عن ثالثة أيام

 (2)تية:اآلختصاصات إلاالمجلس  تولىو ي 

عبن المبؤتمرات الدوليبة الناشبئة ت اإللتزاماهداف و األيتابع اإللتزامات المتعلقة بحقوق االنسان و  ينفذ و يعزز -1
األجانبب  كبرهمكافحبة شبار البى مسبائل تتصبل بأو الذي  2009نعقد في جنيف نيسان يربان المدمثل مؤتمر 

بعبد البى البدول االعضباء  عونبةستشبارية و تقبديم المدمات اإلتعزيبز الخب المجلبس نشدو بالتعصب ، و كذلك ي
فببي تقببديم مشبباريع  يقببدم العببون و  ، حببامين و مببوظفي المحبباكمز مهببارات القضبباة و الميعببز و أخببذ مشببورتها ، 

 القوانين .

 بهيئبةنسبان فبي مجبال حقبوق اإلستعراض الدوري الشامل حيث يستعرض مدا وفاء الدول اإلب نهض بمهمةي -2
كببل اربببع سببنوات باسببتعراض تقببارير  الببدوري الشببامل سببتعراضاإل ذ يببتمإلتطبيببق و المسبباواة بببين الببدول كفببل ات

 دولة كل دورة وثال  دورات في السنة الواحدة. 16بمعدل دولة  40

االت فبي الحب فبوراً  يسبتجيبق االنسبان و اكبات حقبو نتهنإ منبعيفي الشكاوا المقدمبة ضبد كافبة البدول و  ينظر -3
 .التي يعقدها لذلك المطلب ستثنائيةاإلمن خالل الدورات  هيئة بعيدة عن المزاجية الطارئة على

لتوصبيات البى الجمعيبة ا يعبرضبحقبوق االنسبان و  الماسبةن القضبايا المواضبيعية كمنتبدا للحبوار بشبأ يعمل -4
 نسان .االر القانون الدولي لحقوق تطويالعامة ل

لمؤسسببات الوطنيبببة يبببة و اقليماإلنسببان مبببع الببدول و المنظمببات االفببي تعببباون وثيببق فببي مجبببال حقببوق  يعمببل -5
 نسان.االتحسين حالة حقوق ألجل لحقوق االنسان 

 نسان.االالتعليم في مجال حقوق  التثبيف والنهوض ب -6

ان نسبباالحببق التوصببيات غيببر الملزمببة  فببي مسببائل حقببوق سببوا  لببه  لببيس المجلببس إن   و لكببن يالحببظ       
 (3)لزام مما يضر بفعاليته في مجال حماية حقوق االنسانصدار قرارات تتخذ طابع األإدون 

 
                                                           

 130-127، ص  نفسهرضوا سيد أحمد محمود عمار ، المصدر   (1)
 و ما بعدها. 127، ص  نفسهلمصدر ا (2)
 .130، صنفسهالمصدر  (3)
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 (1) :1503راء نسان تعمل وفقًا لإلجاالو قد كانت لجنة حقوق 

جببراء جنببة بهببذا اإلمببم المتحببدة ، وتناولببت اللاالنسببان فببي االة للشببكوا فببي مجببال حقببوق يببلآقببدم أالببذي هببو        
فببراد ، حيببث يقببوم فريببق عامببل تببابع للجنببة الفرعيببة لتعزيببز و حمايببة االفببي الببدول و لببيس شببكاوا  بببارزةالحبباالت ال

نتهاكبات إل مسبتمراً  نمطباً  ظهبرالفردية لتحديد ما إذا كان بلد مبا يالعرائض  من فاالنسان سنويا بدراسة االحقوق 
ت القطريببة الببى فريببق عامببل سببابق للببدورة ثببم تحببال فببي االنسببان الجسببيمة و الموثقببة ، و تحببال هببذه الحبباإلحقببوق 

و لبة اهاء بحبث الحاإن تقرر ن أ نساناالالنهاية الى اجتماع اللجنة في جلستها العامة ، وكان يجوز للجنة حقوق 
 عونببةالبيببام بتحقيببق كامببل و سببري بمو ،ألعببدة سببنوات  و أحيانببًا تمتببد المراقبببة مراقبتهبباقبباء البلببد المعنببي تحببت بإب

ومبة المعنيبة و رفبض الحكأفي حالة عدم تحسن الحالبة  خيرأو لجنة مخصصة او قد تقرر كتدبير مقرر خاص ا
ببه  جراء كان معموالً اإلهذا  إن   الحالة القطرية ، يالحظو هو ما يعني متابعة دراسة  ،الحالة عالنالتعاون معها إ 

 نسان.االنسان و ليس مجلس حقوق االفي ظل لجنة حقوق 

 (2)تية :ساليب اآلوفق األعلى ما المجلس فيعمل أ      

سبتعراض إاالنسان من خالل تهاكات حقوق إن الكشف عن نشدوري الشامل : و هو عملية تستعراض الداإلأواًل : 
وفائهبببا مقبببدار  البببدول مبببن خبببالل االسبببتعراض  ظهبببرالبببدول ، و ت مختلبببفحقبببوق االنسبببان لب الخاصبببة جالتسبببال
 .لتزاماتها الدولية في هذا المجالبا

معالجبة  ألجبل 2007لعبام  5/1لجمعيبة العامبة نظام الشكاوا بموجب قبرار ا شكلانيًا : نظام تلقي الشكاوا : تث
جراء معالجبة اإلبأدلة موثقة ، و يشمل هذا  سنودةحقوق االنسان إذا كانت ميمة لنماط الثابتة لالنتهاكات الجساأل

 فراد و منظمات غير حكومية.أ من الشكاوا و البالغات المقدمة

 البيببام بالتحبيقببات فببي بلببد يببدعى وجببود لببى ذمتببه مسببؤوليةع المجلببس أخببذجببراءات الخاصببة : حيببث ي: اإل ثالثبباً 
نسبان و االاء زيبارات ميدانيبة فبي مختلبف البدول ألجبل بحبث قضبايا حقبوق تهاكات جسيمة فيه ، كما يقبوم ببإجر إن

و غالببًا مببا اإلنتهاكبات  تباههبا عبن مختلبفإن للفبت البدول و غيرهبا مببن الجهباتالبى  معينبة يوجبه المجلبس رسبائل
 جراءات الخاصة عن تقارير تقدم الى الجمعية العامة لألمم المتحدة .اإلتسفر هذه 

جبببراءات الخاصببببة االبببببرز أمبببن ضبببوعات المحببببددة ين الخبببببراء المسبببتقلين حببببول بعبببض المو و  يعتببببر تعيببب       
نسببان ، و االنسبان مبن خببالل تعيبين خببراء مسببتقلين حبول مواضبيع محببددة مبن حقبوق االللمجلبس البدولي لحقببوق 

الخبببراء  مثلبة علبى هبؤالءاأل، و مببن  يبة الخاصبة ببالهجرة و المهباجرينيصبطلح عليهبا الواليبات الخاصبة مثببل الوال

                                                           

 .130، ص  نفسهالمصدر  (1)
خير الدين الياس ، المجلس الدولي لحقوق االنسان كآلية للرقابة على تنفيذ القانون البدولي االنسباني ، مجلبة الكليبة االسبالمية  ( 2)

 و ما بعدها. 439، ص  2015، 36، العدد  10الجامعة ، م  
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باشبر لي 1999االنسبان فبي عبام البذي عينبه مجلبس حقبوق  (المقرر الخاص في قضايا الهجبرة و المهباجرين )هو
حمايببة حقببوق العمببال المهبباجرين و افببراد أسببرهم لعببام   تفاقيةالوالية الخاصة بالهجرة لكل الدول المنظمة إل مهام

المحليبة مبن قببل المهباجر اإلنتصباف  قنبواتستنفاد  ينتظر المقرر الخاص ااو غيرها على حد سواء و ال 1990
 ، بل يعمل دون ذلك.تهكت حقوقه في دولة ماإن  الذي

 

 :(1)هي عدة جوانبفي ة المقرر الخاص  المعني بمسائل الهجرة و المهاجرين ظيفو تتشخص و 

 مام الحماية الفاعلة لحقوق المهاجرين.أ طرق تجاوز العراقيل  الكائنةيدرس  -1

 قنوات.فراد اسرهم من مختلف الو أين تهاكات حقوق المهاجر إن المعلومات عن تقبلسيلتمس و ي -2

 فراد اسرهم.أتهاك حقوق المهاجرين و إن دون  ؤولتوصيات مناسبة للح كتبي -3

 التطبيق الفعال للقواعد و المعايير الدولة بشأن معاملة المهاجرين. حفز علىي -4

 علببببىألجبببل القضببباء  ،ي و البببدولياالقليمبببلبببوطني و ا مسببببتوا جبببراءات علبببى الإو ذ تبببدابير تخببباإب يوجبببه -5
 نسان للمهاجرين.االتهاكات حقوق إن

 تي:اآل على المنواللمقرر الخاص بمسائل الهجرة و المهجرين أن يتصرف ل  و

 تبباهسبترعاء إنإلسبتغاثات عاجلبة إ ات اوإرسبال مناشبد يأخبذ علبى عاتقبهاليه  قادمةالمعلومات ال من نافذة -1
 الخاصة بها. و توضيح الحالة حكومات المعنيةال

علببى  لتقصببي الحقببائق بنبباءً  ات معينببةخاصببة او بعثبب اتبزيببار  للهجببرة و المهبباجرين  المقببرر الخبباصقببوم ي -2
البى  و يقبدم تقريبراً  ةمعينب دولبةة حالبة حمايبة حقبوق االنسبان فبي جبل دراسبأنة مبن طلب حكومة دولة معي

 زيارة.نسان عن زياراته ونتائ  و توصيات الاالمجلس حقوق 

 حقوق المهاجرين. شؤون ب متعلقةالمعنية و الدراسات ال يشارك المقرر الخاص بالمؤتمرات و الفرق  -3
                                                           

موقع االلكتروني للمفوضية السامية لحقوق االنسان متا  على الرابء :   ( ال1)
https://www.ohchr.org/ar/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx   أط لع عليه

  25l1l2019 .تاري ب
 
 
 
 

https://www.ohchr.org/ar/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx
https://www.ohchr.org/ar/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx
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العالميبة نسبان بشبأن الحالبة االالبى مجلبس حقبوق  تقريبراً سنويا  للهجرة و المهاجرين  يقدم المقرر الخاص -4
مقببرر الخبباص المجلببس بجميببع التببي الحظهببا و يحببيء ال بيببةااليجا النقبباط  و ومتطلباتهببالحقببوق االنسببان 

توصببيات تهببدف الببى تعزيببز  يقببوم بصببياغة ومببات و الببردود التببي رافقتهببا والرسببائل التببي تلقاهببا مببن الحك
يرسبل التقببارير الببى الجمعيبة العامببة لألمبم المتحببدة بطلبب مببن مجلببس ن أ و لببه ،حمايبة حقببوق المهباجرين

 نسان.االحقوق 

هميبة أ بشأن وجبوب تكبريس المقبرر الخباص  4/5نسان قراره اال صدر مجلس حقوق أ 2008يلول أو في         
التعسبببفي للمهببباجرين و رحبببب ببببالجهود المبذولبببة لبيبببان العبببببات التبببي تعتبببرض حقبببوق اإلحتجببباز  تاالبالغبببة لحببب

 بالبشر و تهريب المهاجرين. تجاراإلكالمهاجرين 

 (1): 1977الفرع الثاني :جلنة احلقوق املدنية والسياسية لعام 
، تتبألف  19966لعبام  حقبوق المدنيبة و السياسبيةالعهد الدولي للمن  28لى تأسيسها المادة / عونصت 

راسببة التقببارير عببن خببالق و الكفبباءة القانونيببة و يعملببون بصببفتهم الشخصببية مهمتهببا داألعضببو مببن ذوي  18مببن 
لعهد و عن التقدم المحبرز بهبذه للحقوق المعترف بها في ا االً عمإ طراف التي تمثل األتخذتها الدول التدابير التي إ

 طراف بها.االالحقوق و صياغة ما تراه من المالحظات وموافاة الدول 

و دراسبة بالغبات  ستالمإختصاص اللجنة في إعترافها بإ ن  تعلن أ من العهد لكل دولة 41فقا للمادة و و 
فبي العهبد و فبي حالبة ورود ببالغ لتزامات التي يرتبها عليها اإلدعاء طرف بأن دولة اخرا ال تفي بإتنطوي على 

كهبذا يكبون بوسبع اللجنبة بعبد اعتبراف الطبرفين تأديبة وظبائف معينبة بغيبة تسبوية النزاعبات و البيبام عنبد الضبرورة  
الى حبل ودي للمسبألة   بتعيين هيئة توفيق خاصة تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين  الطرفين وصوالً 

نسببان خببالل مهلببة ال االالببى رئببيس لجنببة حقببوق  تقببدم تقريببراً  ن أ لببى اللجنببةالعهببد و يجببب عإحتببرام  علببى أسبباس
البببى البببدولتين  لبببى رئبببيس اللجنبببة إلنهائبببه اوابعبببد عبببرض لمسبببألة عليهبببا بتقبببديم  تقريبببر  ثنبببي عشبببر شبببهراً أتتجببباوز 

 .الطرفين المعنيتين

فبراد البذين يبدعون ياسبية ببأن لأللحقبوق المدنيبة و السالملحق بعهد ااألول  ختياري االضي البروتوكول تو يق      
تقديم رسالة فذوا جميع سبل اإلنتصاف المحلية تهكت و الذين يكونون قد استنإن بأن حقوقهم المذكورة في العهد قد

                                                           

زيبع ، عبد الكريم علوان خضير ، موسوعة القانون الدولي ، الكتباب الثالبث ، حقبوق االنسبان ، دار الثقافبة للنشبر و التو  (الدكتور1)
 .115-113 ، ص 1997االردن ،  -عمان 
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 ستالم اية رسالة تتعلق بأية دولة طبرف فبي العهبد ال تكبون طرفباً و ال يجوز للجنة إ كتابية الى اللجنة لتنظر فيها
 .(1) في هذا البروتوكول

يكبببون هبببؤالء ن أ يفببباد ممثلبببين لهبببا عنبببدما تبحبببث تقاريرهبببا و المفبببروضإاالطبببراف مبببدعوة البببى و البببدول         
طبراف تقبديم األتطلب اللجنة من البدول  ن أ الممثلين قادرين على الرد على ما تطرحه اللجنة من اسئلة ، ويجوز

م تقببارير سببنوية الببى الجمعيببة العامببة عببن طريببق ضببافية ، و تعقببد اللجنببة ثببال  دورات كببل سببنة و تقببدمعلومببات إ
طببراف إلعمببال االجتمبباعي ، و فببي كببل دورة تبحببث اللجنببة التقببارير الببواردة مببن الببدول االو اإلقتصببادي  المجلببس

و صعوبات تؤثر في أية عوامل ن أمحرز في التمتع بتلك الحقوق وعالحقوق المعترف بها في العهد عن التقدم ال
(2)ور ممثلين للدول مقدمة التقاريرفي التقارير في جلسات عامة بحض تنفيذ العهد و تنظر

. 

طبراف تقبوم اللجنبة األستناد الى نظرهبا فبي تقبارير البدول اإلمن العهد و ب 40من المادة/ 4للفقرة  اً و وفق         
بموجبب البروتوكبول  بالرسائل البواردة يضاً أمواد  العهد و تنفيذها ، و تنظر بإبداء تعليقات عامة  تتصل مختلف 

 (3)تكون معلنةة و لكن قراراتها النهائية ال يزيد عن خمسة اعضاء و تعمل اللجنة بسريختياري بمساعدة فريق اال

تطبيقبببًا التبببي تمثبببل  تخبببذتها وقبببديم التقبببارير عبببن التبببدابير التبببي إطبببراف فبببي العهبببد بتاألو تتعهبببد البببدول           
طبراف ثبم كبل األتبع المحبرز بهبذه الحقبوق خبالل سبنة مبن نفباذ العهبد للبدول للحقوق و عن التقدم المحرز في التم

ألمم المتحدة ليقوم بإحالتها الى اللجنة للنظر فيها و يشار لمين العام األخمس سنوات ، و تقدم هذه التقارير الى 
حالبة جبزء إيمكبن  في تنفيبذ احكبام العهبد ، و وجوبا في التقارير المقدمة الى ما يقوم من عوامل و مصاعب تؤثر

طراف في العهد و األية ، و تقوم اللجنة بدراسة التقارير الواردة من الدول قليماإلت  االمن هذه التقارير الى  الوك
تبببوافي  ن أ تبببوافي هبببذه البببدول بمبببا تضبببعه هبببي مبببن تقبببارير و بأيبببة مالحظبببات عامبببة تستحسبببنها  و لهبببان أ عليهبببا

طبراف االحظبات مشبفوعة بنسب  مبن التقبارير التبي تلقتهبا مبن البدول جتماعي بتلك المالاإلو اإلقتصادي  المجلس
وليبة االلنظبر التقبارير  انى مالحظبات اللجنبة ، ويوجبد اجبراءتعلبق علب إن  طرافاالفي هذا العهد و يمكن للدول 

هببد أو سببئلة تتعلبق بتنفيبذ معظبم مبواد العأتصبوغ اللجنبة مجموعبة وليبة االو الدوريبة مبن اللجنبة ففبي حالبة التقببارير 
سبتعراض التقبارير و غيرهبا  ير الدوريبة فيتوالهبا فريبق عامبل إلكلها ليجيبب عليهبا ممثبل الدولبة بمجملهبا ،امبا التقبار 

ثنباء النظبر فبي أالمناقشة مع ممثلي الدولة الطرف من المعلومات ذات الصلة بغية تحديد المسائل التي تستدعي 
طببراف المعنيببة قبيببل األمببن قبببل اللجنببة تحببال الببى ممثلببي الببدول التقريببر و عنببدما تببتم الموافقببة علببى تلببك القببوائم 

و يجبري حبوار لمناقشبة القضبايا  تبباعاإلجراء الواجبب االمام اللجنة مرفقة بالشرو  المناسببة فيمبا يتعلبق ببأمثولهم 
تعنببى  طببراف فهبياألسبتعراض للتقببارير البواردة مببن البدول االالبى عمليببة باإلضببافة  ببين اللجنبة و الببدول المعنيبة و

                                                           

 و ما بعدها. 113، ص  نفسه( المصدر 1)
 و ما بعدها. 113، ص  نفسه( المصدر 2)
 .114، ص  نفسهدر ( المص3)
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 طراف و الذين يبينون االتهكت من دول من الدول إن حقوقهمن أ فراد الذين يدعون األبالرسائل الخطية الواردة من 
ختصبباص اللجنببة فببي نظببر الشببكاوا إحليببة و قببد قبلببت العديببد مببن الببدول الماإلنتصبباف  سببتنفذوا كببل سبببلإنهببم إ
 .(1)الفردية

 طراف. االلتقارير من الدول و لكن اللجنة تواجه مشكلة التأخر في تقديم ا

يتعلبق بالعديبد  األجانببكانت اللجنة تحرص علبى حمايبة الحقبوق المعتبرف بهبا فبي العهبد فبان طبرد إذا  و       
مبن العهبد الخباص ببالحقوق المدنيبة و السياسببية  12مبن الحقبوق التبي نبص عليهبا  العهبد ، حيبث نصبت /المبادة 

كبدت علبى عبدم جبوز حرمبان أحبد بشبكل تعسبفي مبن حبق البدخول أى حق كل فرد في مغبادرة الدولبة و تصت عل
 الى بالده.

دولة طرف  إقليمفي األجنبي المبيم بصفة قانونية نف الذكر يجوز طرد اآلمن العهد  13حسب المادة ب و       
تعلببق ضببطرارية تإسببباب أ، و يسببمح لببه مببا لببم تتطلببب للقببانون  الببى قببرار صببادر طبقبباً  سببتناداً فقببء إ اإلتفاقيببة فببي
عببباد النظبببر فبببي قضبببيته بواسبببطة السبببلطة ي   نأ من البببوطني غيبببر ذلبببك ، بتقبببديم أسببببابه ضبببد هبببذا الطببرد و فبببياألببب

لهببذا  مببثالً م لببه يكببون ن أ المختصببة أو أي شببخص أو أشببخاص معينببين خصيصببا مببن السببلطة المختصببة و فببي
 مام تلك الجهة.أالغرض 

 املطلب الثاني

 ( ) اللجان اخلاصة نساناالاللجان اخلاصة جبانب من حقوق 

مخصصببة لحمايببة فئببة  خاصببة مببن   إتفاقيةطار إاللجان التي ينحصر اختصاصها في  توجد الكثير من     
فبببي حمايبببة حقبببوق  عملبببي ..ال  و قبببد كبببان لهبببذه اللجبببان دورختفببباء القسبببري.اإلشبببخاص كضبببحايا التعبببذيب و األ
حاطبة بالتفاصبيل السبابقة فقبد تبم إلاو ألجبل   تبدابير الطبرد  كمبا سبنرا ،لخاضعين لشخاص ااأل ان خاصةً نساال

يخبص اللجببان الخاصببة  الثباني يخببص نظببر اللجبان لموضببوع الطببرد ، و األول  توزيبع هببذا المطلبب الببى فببرعين ،
 تي :اآلك

 :اللجان اخلاصةاألول  الفرع

                                                           

 .114، ص  نفسه( المصدر 1)
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اليهببببا  المواثيبببق الدوليبببة ، و سنشبببيرذكرتهببببا نسبببان اإلمعنيبببة بحقبببوق اللجبببان الدوليببببة ال مبببنيوجبببد الكثيبببر 
بشبكل  األجانببفراد أسرهم ألنهبا تمبس موضبوع طبرد أحماية حقوق العمال المهاجرين و  ستثناء لجنةقتضاب بإإب

مناهضة التعذيب  التبي سبنبحث فبي اختصاصبها ل الدولية لجنةالالى باإلضافة  مباشر فانه سيتم بحثها بالتفصيل
 تتببداخل مببع موضببوعة لعديببد مببن القضببايا التببيرت فببي او ألنهببا نظبب مببن جانببب لهببذه اللجببان خصصببناه كببإنموذج  

 : (1)تية االها تتصف بالخصائص إن ، و يالحظ على هذه اللجان من جانب آخر الطرد كما سنرا 

مبن كمبا تبحبث الوضبع الفعلبي  تأسيسبها مواثيبقبيق ما ورد فبي ن هذه اللجان تعمل على متابعة تطإ -1
 أسيسها.مواثيق تفي  عضاءحقوق االنسان في الدول األزاوية 

ط فبيهم الكفباءة و التخصبص و يشبتر   ،سبرياً  نتخبابهمإتم عضباء يباألتتكون هذه اللجان مبن عبدد مبن  -2
 نسان.االحقوق  طارإفي 

ل الجلسبة لتالفبي يبفبي العبادة مجموعبة عمبل  قب ؤلبفجان مبرة أو مبرتين فبي السبنة و تتجتمع هذه الل -3
جتماع اللجنة ، و تبيم اللجنة ل إيلدول قبمن ا مكملةوارد و ذلك ببحث التقارير الضياع الوقت و الم

 من الحوار المثمر بينها و بين الدولة المعنية بخصوص الحقوق محل النظر. نوعاً 

 .  اإلتفاقيةو تصدر توصيات و تفسيرات و نتائ  عامة توجه الى الدول بخصوص  -4

 و يتوقف اللجوء الى اللجنة عادة على توافر عدة شروط : -5

 ختصاص اللجنة.إبالدولة المعنية  رضا- أ

 إلجراءات التحقيق أو التسوية الودية. الموضوع وفقاً  تمحيصعدم - ب

كانببت هببذه الطببرق طويلببة ال إذا إطببرق الطعببن الداخليببة المتاحببة  كافببةنفذ سببتإن يكببون الفببرد قببد أ- ت
 تعطي تسوية فعالة للمجنى عليه. ن أ بطريقة غير معقولة أو ليس من المحتمل

 تية :اآلبالفقرات  باعاً ت و سنشير الى هذه اللجان 

 لقضاء على التمييز العنصري: ل الدولية لجنةال:  أوالً 

                                                           

الدكتور أحمد ابو الوفا ، نظام حماية حقوق االنسان في منظمة االمم المتحبدة و الوكباالت الدوليبة المتخصصبة ، دار النهضبة  (1)
 و ما بعدها. 90، ص  1998العربية ، الطبعة االولى ، القاهرة ، 
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و تهببتم  مببن المعببروفين بببالخلق الرفيببع و التجببرد و النزاهببة ، عضبباءاألمببن الببدول  خبيببراً  18و تتببألف مببن        
شكال التمييز العنصري أفة الدولية للقضاء على كا اإلتفاقية الحقوق المعترف بها فيمتناع عن إنتهاك اإلبمراقبة 

و تمتببد فتببرة واليببة  (1)1969و دخلببت حيببز النفبباذ عببام  1965عضبباء و التببي اعتمببدت عببام  االمببن قبببل الببدول 
 .(2)أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات و يتجدد نصف االعضاء كل سنتين

يقوم علبي أسباس العبرق أو  ستثناء أو تقييد أو تفصيلإأي تمييز أو كان  التميز العنصري المحظور يعني) اذو إ
نسببان االعتببراف بحقببوق اإلثنببي ويسببتهدف أو يسببتتبع تعطيببل أو عرقلببة االصببل القببومي أو االاللببون أو النسببب أو 

أو اإلقتصببادي  ساسببية أو التمتببع بهببا أو ممارسببتها ، علببي قببدم المسبباواة ، فببي الميببدان السياسببي أواالوالحريببات 
سبتثناء او التقييبد اإلو أالتمييبز  ن  إ، فب (3)(.آخر من ميبادين الحيباة العامبة جتماعي أو الثقافي أو في أي ميداناال

فببي المعاملببة  يجببابياإل و المببواطنين غيببر محظببور و بببذلك يمكببن التمييببز األجانببباو التفضببيل فببي المعاملببة بببين 
 .(4) نفة الذكراآل اإلتفاقية تهاكإن و الوطني دون  األجنبيبين 

  التمييز ضد المرأة: : لجنة القضاء على نياً ثا

لقضباء علبى الدوليبة لاإلتفاقيبة و بموجبب  حباء العبالمفي مجبال حقبوق المبرأة مبن أن خبيراً  23و تتألف من        
طبراف البدول األ ن  إفب 1981لنفباذ عبام و دخلبت حيبز ا 1979عتمبدت عبام ة أشكال التمييبز ضبد المبرأة التبي إ كاف

للجنة عن كي ية إحترام الحقوق ، و أثناء دوراتها تفحبص اللجنبة تقريبر كبل فيها ملزمة بتقديم تقارير منتظمة الى ا
فبي شببكل توصبيات ختاميببة ، و بموجبب البرتكببول  دولبة طببرف و تبوافي الدولببة الطبرف ببواعببث قلقهبا و توصببياتها

وق الواردة فان اللجنة تتلقى بالغات من االفراد و المجموعات عن أي إنتهاكات للحقاإلتفاقية االختياري الملحق ب
، كما و تجري تحبيقات بخصوص حاالت اإلنتهاكات الخطيرة و المنتظمة لحقوق المرأة، و لكن كبل اإلتفاقيةفي 

ال إذا قبلتها الدولة المعنية ، و توجه اللجنبة إختيارية ال تقوم بها اللجنة إجراءات إبالغات و التحبيقات تعد من ال
 .(5)المختلفة قتراحات توجه الى الدولإتوصيات عامة و 

 

                                                           

 .1965الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام  اإلتفاقيةمن  8انظر: الفقرة األولى من المادة /  (1)
 . 1965من االتتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام  8: الفقرة الخامسة من المادة /ينظر (2)
 .1965الدولية للقضاء على التمييز العنصري لعام  اإلتفاقيةمن  2( من المادة / 1الفرة )ينظر   (3)
 .1965الدولية للقضاء على التمييز العنصري لعام   اإلتفاقيةمن  2( من المادة/ 2: الفقرة )ينظر( 4)
في تفاصيل ذلك الموقع االلكتروني للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة  على شبكة االنترنت متا  على الرابء اآلتي: ينظر  (5)

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cedaw/Pages/Introduction.aspx    كانون األول  8لع عليه في أط
2019. 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cedaw/Pages/Introduction.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cedaw/Pages/Introduction.aspx
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،  وفببي عببام 1987الطفببل لعببام  حقببوق  إتفاقيببة لرصببد تطبيببق خبيببرًا  18و تضببم  : لجنررة حقرروق الطفررل :ثالثررًا 
طفال تقديم شكاوا تخص حقوق الطفل الواردة يسمح آلحاد األ ختيارياً إتمدت الجمعية العامة بروتوكواًل أع 2011

البدول ،و تبعبث  2014خبل هبذا البروتوكبول حيبز النفباذ فبي عبام و بروتوكوليهبا االختيباريين و قبد داإلتفاقيبة في 
ات عامبة و اقتراحبات البى تقبارير دوريبة البى اللجنبة و تقبوم اللجنبة بفحصبها و تقبديم توصبياإلتفاقية  يطراف فاأل

 .(1)طراف قد تعبر فيها عن بواعث قلقها في شكل مالحظات ختاميةالدول األ

 عاقة : االذوي  شخا اال: لجنة حماية حقوق رابعًا 

ة الدوليبببة لحمايبببة لخببببرة و الكفببباءة  فبببي مجبببال الثقافبببًا مبببن أصبببحاب األخبببالق و اعضبببو  12وتتكبببون مبببن 
 ،  (2)ضبافياً إ ضبماماً تصبديقًا أو إن 60علبى اإلتفاقية  ولبعد حص 18 ويزداد العدد الى عاقة ،االشخاص ذوي اإل

التي تلتزم الدول بتقديمها الى اللجنة مرة كل اربع سنوات  رلية التقاريآهي  اإلتفاقية و أهم الية تعمل على تطبيق
عاقبببة و التبببدابير التبببي ها بقريبببر عبببن حالبببة األشبببخاص ذوي اإلأو حينمبببا تطلبببب اللجنبببة مبببن الدولبببة المعنيبببة تزويبببد

 و تتبولى اللجنبة فحبص هبذه التقبارير و تقبوم (3)تخذتها الدولة في مجال رعايتهم و التقدم المحرز في هذا المجالإ
 .(4)عاقةشخاص ذوي اإلات عامة الى الدول بخصوص حقوق األبتتقديم مقترحات و توصي

 

 

 

 

 ختفاء القسري :االت اال: اللجنة المعنية بحخامسًا 

                                                           

 في تفاصيل ذلك الموقع االلكتروني للجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل على االنترنت متا  على الرابء اآلتي: ينظر( 1) 
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx     2019كانون األول  8لع عليه في أ ط. 

 ة.الدولية لحماية حقوق األشخاص ذوي االعاق اإلتفاقيةمن  34( من المادة/ 3( ، )2( ، )1: الفقرة )ينظر (2)
 الدولية لحماية حقوق األشخاص ذوي االعاقة. ةاإلتفاقيمن  35( من المادة/ 2( ، )1انظر: الفقرات ) (3)
 الدولية لحماية حقوق األشخاص ذوي االعاقة.  اإلتفاقيةمن  36( من المادة / 1: الفقرة )ينظر (4)
 
 
 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
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 خببالق يعملببون بصببفتهم الشخصببيةاألصببحاب أنسببان مببن االخبببراء فببي مجببال حقببوق  10و تتببألف مببن 
جتماعاتها في إو تعقد  للقضاء على حاالت االختفاء القسري ، الدوليةاإلتفاقية لضمان اعمال الحقوق الواردة في 

، وتمتبد واليتهبا لمبدة اربعبة سبنوات قابلبة للتجديبد لمبرة واحبدة مبع تجديبد نصبف و تعقد دورتين فبي كبل سبنةجنيف 
يجببب علببى كبببل دولببة أن  تقبببدم تقريببرًا فببي غضبببون سببنتين مببن تببباري  التصببديق علبببى  االعضبباء كببل سبببنتين ، و

و تفحببص اللجنببة كببل تقريببر و تببوافي الدولببة المعنيببة بمالحظاتهببا و بواعببث قلقهببا فببي شببكل مالحظببات ، اإلتفاقيببة
ن  يق أو فبببي وقبببت بعبببد ذلبببك أدف عنبببد التصبببيجبببوز لكبببل دولبببة طبببر  اإلتفاقيبببةمبببن   31ختاميبببة، و طبقبببًا للمبببادة / 

فبراد البواقعين ثلبون األخضبعون لواليتهبا أو ممبن يمتعترف في اختصاص اللجنة بتلقي و بحث بالغات من أفراد ي
على اإلتفاقية من  32، كما  تذكر المادة / اإلتفاقيةنتهاك الدولة المعنية للحقوق الواردة في إواليتها تتعلق بتحت 

 .(1)اختصاص اللجنة في النظر في الشكاوا بين الدول

 حماية حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم :المعنية ب لجنةال: سابعًا 

مببن المشببهود لهببم بالكفبباءة و األخببالق الرفيعببة و أصببحاب الخبببرة فببي مجببال حقببوق  يببراً خب 10ن تتببألف مببو        
و تعهبد البدول االطبراف ببأن  (2)ًا خبيبر  14من  ربعينبالنسبة للطرف الحادي و األاإلتفاقية نفاذ و بعد المهاجرين 

تبدابير اإلداريبة و القضبائية و التشبريعية لتطبيبق تقدم بواسطة االمين العام لألمم المتحدة الى اللجنة تقارير عن ال
و ذللك في غضون سبنة مبن تباري   1990الدولية لحماية حقوق العمال  المهاجرين و أفراد اسرهم لعام اإلتفاقية 

،و تبدرس اللجنبة  (3)بحبق الدولبة الطبرف ثبم مبرة كبل خمبس سبنوات أو كلمبا تطلبب اللجنبة منهبا ذلبكاإلتفاقيبة نفاذ 
ر و ترسببل تعليقببات الببى الببدول المعنيببة ، و يجببوز للببدول االطببراف إن  تبعببث الببى اللجنببة بمالحظببات قبباريتهببذه ال

تطلب أية معلومات تكميلية من الدول المعنية عنبد ليها) الدول( ، و يجوز للجنة أن على التعليقات التي وجهت ا
الدولي نسخًا من التقارير المقدمة مبن  و يحيل أمين عام االمم المتحدة الى مدير مكتب العمل نظرها في التقارير

وز لألمببين العببام و يجبب (4)الببدول وأيببة معلومببات بشببأنها حتببى يببتمكن المكتببب مببن مسبباعدة اللجنببة بببالخبرة الالزمببة
التشببباور مبببع اللجنبببة أن  يحيبببل نسبببخًا مبببن التقبببارير البببى الوكببباالت المتخصصبببة و المنظمبببات  لألمبببم المتحبببدة بعبببد

                                                           

حاالت االختفاء القسري على االنترنت متا  في تفاصيل ذلك الموقع االلكتروني للجنة األمم المتحدة المعنية ببحث  ينظر  (1)
أط لع عليه   https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx على الرابء االتي :

  .2019كانون األول  8بتاري  
 .1990حماية حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم لعام  72ة / ( من الماد1الفقرة ) ينظر  (2)
 .1990الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم لعام  اإلتفاقيةمن  73( من المادة / 1الفقرة ) ينظر  (3)
 .1990أسرهم لعام  الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين و أفراد اإلتفاقيةمن  74( من المادة / 1الفقرة ) ينظر  (4)
 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx
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دراسة القارير المقدمة من الدول االطبراف تقبدم اللجنبة تقريبرًا سبنويًا البى الجمعيبة العامبة  و بعد(1)الحكومية الدولية
 .(2)يتضمن آراءها و توصياتهااإلتفاقية لألمم المتحدة عن تنفيذ هذه 

ختصباص اللجنبة فبي تلقبي إيجوز ألي دولة طرف أن تعتبرف ب 1990 إتفاقيةمن  76و بموجب المادة/   
 اإلتفاقيةدولة طرف أخرا ال تفي بالتزاماتها بموجب هذه فيها دولة طرف إن   سة رسائل تدعيو درا
قبدمتها دولبة طبرف تكبون قبد أصبدرت  ال إذاإو ال يجوز تلقي الرسبائل بموجبب هبذه المبادة و الببت فيهبا   

كانت تتعلق  ذاإ ختصاص اللجنة فيما يتعلق بالدولة نفسها ، و ال تتلقى اللجنة أية رسالةعالنًا تعترف فيه باإ 
 (3):عالن و تعال  الرسائل بالطرق اآلتيةبدولة طرف لم تصدر هذا اإل

و علبببببببببببببببى ، 1990  إتفاقيةتوجه نظر أي دولة أخرا ترا إنها تنتهك  يمكن ألي دولة برسالة مكتوبة أن -1
تخطببر الدولببة المرسببلة فببي غضببون ثببال  أشببهر ببيببان مكتببوب توضببح فيببه الدولببة التببي تلقببت الرسببالة أن 

 تخذتها و سبل اإلنتصاف المحلية التي اتخذت أو التي ينتظر اتخاذها.إراءات التي جاإل

االولبى  تلقبي الرسبالةتخطر الدولة االخبرا و اللجنبة خبالل سبتة أشبهر مبن ألي من الدولتين االنفتين أن  -2
ضي الطرفين ، سألة بما ير الم تحيل المسألة على اللجنة لتقديم المساع الحميدة إذا لم تسو   آنفة الذكر أن

دالء رسال مممثلين البى اللجنبة لبإلإتطلب من الطرفين تزويدها بأية معلومات ويكون للطرفين وللجنة أن 
ببينبات شببفوية أو تحريريببة  و تقببدم اللجنببة تقريرهببا فببي غضببون أثنببي عشببر شببهرًا مببن تبباري  تلقببي الرسببالة 

اللجنبة جلسببتها بصبورة مغلقبة، و إذا لببم  االولبى و يكبون مضبمنًا بالوقببائع و الحبل المتوصبل اليببه، و تعقبد
يحل النزاع بالمساع الحميدة تقدم اللجنة تقريرهبا مضبمنًا بالوقبائع و البيانبات الكتابيبة و محاضبر البيانبات 

 الشفوية ، و قد ترفق بالتقرير أية آراء توجهها الى الطرفين.
نبة اللج  ن  سبتنفدت غيبر أإاالتصاف المحليبة قبد جميع سبل ال بعد أن تتأكد من أن  إال تنظر اللجنة في المسألة  

بهبذه  بصبورة غيبر معقولبة. و رهنباً  ةت اإلنتصاف القانونيبة مطولبآاءجر إتطبيق  ن  إلن تطبق هذه القاعدة إذا رأت 
اإللتزامبات  سباس إحتبراملغبرض التوصبل البى تسبوية وديبة علبى أالنقطة تقدم اللجنة مساعيها الودية البى الطبرفين 

عالنبًا تسبمح فيبه إ تصدر  ألي دولة طرف أن 1990  إتفاقيةمن  77و بحسب المادة /  اإلتفاقيةي هذه الواردة ف
أن  علبى 1990 تفاقيبةنتهباك دولبة مبا إلإءات بدعباإبتقديم رسائل الى اللجنة تتضمن  لألفراد أو من يمثلهم قانوناً 
، و لكبن ممبا يالحبظ علبى مشبرعي (4)ئلختصاص اللجنة فبي تلقبي و دراسبة هكبذا رسباإتكون تلك الدولة قد قبلت 

تصببدر لكببل مببادة ن أ مباشببرة بببل أشببترطوا لببذلك وجببوب 77و  76إنهببم لببم يسببمحوا بتفعيببل المببواد  1990 إتفاقيببة
 جراءات التي فصلناها آنفًا.عالنات من عشرة دول تودع لدا أمين عام االمم المتحدة تتضمن قبول تلك اإلإ 

                                                           

 .1990الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم لعام  اإلتفاقيةمن  74( من المادة / 3الفقرة )ينظر  (1)
 .1990الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم لعام  اإلتفاقيةمن  74( من المادة / 7الفقرة )ينظر   (2)
 .1990الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم  لعام  اإلتفاقيةمن  76 ( من المادة /1ينظرالفقرة ) (3)
 .1990من اإلتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم لعام  77( من المادة / 1ينظرالفقرة ) (4)
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ل المهبباجرين فببي المبحببث األول مببن هببذا الفصببل ، و لكببن مببا هببو و قببد بينببا بشببكل  مفصببل حقببوق العمببا
 العامل المهاجر؟

العامل المهباجر هبو الشبخص البذي سبيزاول أو يبزاول أو  ن  إف 1990إتفاقيةلمادة الثانية من و طبقًا ل
مببا بببر  يببزاول نشبباطًا مقابببل أجببر فببي دولببة لببيس مببن رعاياهببا ، و بهببذا الوصببف يكببون العامببل المهبباجر 

 ًا تطبق على طرده القواعد العامة للطرد في القانون الدولي.أجنبي

و قد يؤدي العامل المهاجر عمله في البلد المضيف في جزء من السبنة فهبو ) العامبل الموسبمي( ،  
سببوع قامتبه فبي  بلبد آخبر فيؤديبه كبل يبوم أو مبرة فبي اإلإأو قد يؤديه في بلبد مجباور و يحبتفظ فبي محبل 

لحدود( أما إذا كان يبيم في دولة ما ويضطر بحكم طبيعة مهنته الى السفر الى على األقل فهو) عامل ا
دولة أو دول معينة لفترات وجيزة فيسمى ) العامل المتجول( ، و قد يكون من صائدي األسماك و يعمبل 
على سفينة مسجلة في دولة ليس من رعاياها فهنا يطلق عليه) العامل المال  ( أمبا إذا كبان يعمبل علبى 

رتبببء إالعامببل علببى منشببأة بحريببة(  و إذا نشببأة بحريببة تخضببع لواليببة دولببة لببيس مببن رعاياهببا فيسببمى ) م
العامبل فبي عمبل معبين فبي دولبة أخبرا لفتبرة معينبة و يجبري تنفيبذه مبن قببل رب عملبه فيسبمى ) العامببل 

ب محبدد أو عمبل المرتبء بمشروع( أما إذا أرسبله رب العمبل البى دولبة مبا لفتبرة زمنيبة محبددة للبيبام بواجب
محدد قد يتطلب مهبارة تقنيبة أو مهنيبة أو تجاريبة أو غيرهبا مبن المهبارات عاليبة التخصبص فهبو ) عامبل 

حبددة فبي ستخدام المحدد ( و هو نفسه العامل الذي يرسله رب العمل الى دولة ما للعمبل خبالل فتبرة ماإل
ذون لبه بهبا أو  قببل إنتهاءهبا إذا لبم يعبد قامتبه المبأإعمل معين و الذي عليه أن يغادرها عند إنتهباء فتبرة 

 يقوم بذلك الواجب أو العمل.

 سابعًا : لجنة مناهضة التعذيب : 

مبع مراعباة االنسبان  و حريبات حقوق مجال خالق و الخبرة في األصحاب أخبراء  من  10و تتألف من          
 طبراف فبياألو تراقب مدا التزام الدول ،  (1)ختيارهم و يعملون بصفتهم الشخصيةإلدا  العادلالتوزيع الجغرافي 

إنسببانية او المهينببة  مناهضببة التعببذيب و غيببره مببن ضببروب المعاملببة او العقوبببة القاسببية او الببالل الدوليببة اإلتفاقيببة
 من خالل : 1987و دخلت حيز النفاذ عام  1984مدت عام عت  إ التي 

                                                           

القاسببية او الببال إنسببانية او المهينببة مناهضببة التعببذيب او غيببره مببن ضببروب المعاملببة  إتفاقيببةمببن  1: نببص المببادة / ينظببر (1)
 .1984لعام 
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   اإلتفاقيةسال تقارير لضمان وفاءها بر إب 1984 إتفاقيةعضاء في األالدول  تقوملتقارير : اتلقي - أ
ربببع سببنوات ، و تجيببب  كببل  دولببة مببن خببالل وفببدها علببى أكببل ضببمامها و تقببارير دوريببة مببرة إن بعببد سببنة مببن

تبببرد علبببى هبببذه ن أ المعنيبببة التبببي لهببباللجنبببة تقبببديم تعليقبببات البببى الدولبببة سبببئلة الموجهبببة لهبببا مبببن اللجنبببة و األ
 .(1)التعليقات

ن دولببة طببرف بانتهبباك دولببة اخببرا بالغببات مبب سببتببالإختصبباص اللجنببة فببي إن تقبببل ألببة البالغببات : لكببل دو - ب
نتهبباك الببذي وقببع اإلخببرا باالتقببوم الدولببة المدعيببة بإخطببار الدولببة  أن علببى اإلتفاقيببة فببي ذكورةالمببلتزامببات لإل

سبباعي الم يببتم عرضببه علببى اللجنببة لتتببولى حلببه مببن خببالل الإإليجبباد تسببوية سببلمية لببه خببالل ثالثببة اشببهر و 
هببا عببن ب اللجنببة تقرير سببتنفاد طببرق التقاضببي الداخليببة .فببإذا تببم حببل الموضببوع تكتببإالحميببدة بعببد التأكببد مببن 

و يقبدم التقريبر تخاذ حل  للقضية يكتفى بعبرض الوقبائع إشهر و عند عدم  12ل المتخذ خالل الوقائع و الح
لبدول فبراد ضبد ااأليمكن تلقي بالغبات مبن  (2)أمين اال مم المتحدة العام عن طريق  المعنية باألمر الى الدول

فبراد الخاضبعين لواليتهبا األضبدها مبن  الشبكاياتتلقبي  قبلت اختصاص اللجنة فيو من يمثلهم إذا أطراف األ
 (3)المذكورة  تفاقيةتهاكات لإلإن ، عن

س قبوي ساأها لومات موثقة و مدعومة بأدلة لتلقت معإذا  للجنة  اإلتفاقية من 20التحقيق : حسب  المادة / - ت
 ن أ كثر للتحقيق في هكذا ممارسات و ممكنأن ترسل عضو او أ تهاكات مستمرة في دولة طرفإن درو عن و 

 رالبى كتاببة تقريب األمبر نهايبةالدولبة المعنيبة و يبؤدي ذلبك فبي  تفضي هذه التعليقات البى زيبارات ميدانيبة البى
 نية.اللجنة الى الدولة المعالمقدمة من بالوقائع و المالحظات 

تحبيقببات قببوض مببن مناهضببة البالغببات و ال ختصبباص الشببكوا وإتراط موافقببة الدولببة المسبببقة علببى شببإ إن   يببذكر
مببام ضببحايا التعببذيب أداخليببة صببورية مطولببة تغلببق الطريببق ضببافة الببى مببا تقببوم بببه الببدول مببن تحبيقببات إالتعببذيب 

 المحلية.اإلنتصاف  مام اللجنة بحجة عدم استنفاد وسائلأنتصاف لإل

نببص علببى تأسببيس اللجنببة الفرعيببة لمناهضببة  1984 ةإتفاقيببصببدر بروتوكببول ملحببق ب 2002و فببي عببام        
مبباكن التببي األسببانية او المهينببة لتتببولى زيببارة إن التعببذيب او غيببره مببن ضببروب المعاملببة او العقوبببة القاسببية او الببال

                                                           

الدولية لمناهضة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو الال انسانية  اإلتفاقيةمن  19( من المادة /1انظر: الفقرة ) (1)
 .1984أو المهينة لعام 

يب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو الال إن سانية الدولية لمناهضة التعذ اإلتفاقيةمن 21المادة / ( من1الفقرة ):ينظر( 2)
 .1984أو المهينة لعام 

سانية روب المعاملة القاسية أو الال إنالدولية لمناهضة التعذيب أو غيره من ض  اإلتفاقيةمن  22المادة / ( من 1ينظرالفقرة )( 3)
 .1984أو المهينة لعام 
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 اللجنببة تعببد  تقريببراً  إن   و يالحببظ 1984 ةإتفاقيببإنتهبباك احكببام  شببخاص مببن حببريتهم للتأكببد مببن عببدماأليحببرم فيهببا 
طلبت الدولة المعنية منهبا ذلبك او ال إذا إبعد زيارة الدول المعنية و ترسله الى هذه الدول و ال تعلن تقريرها  سرياً 

 البيبام يبةنالدولبة المع تجاهبلو أ لبم تتعباون معهبا  الدولبة المعنيبة ن  إ ها وجدتإن قامت بكشف جزء من التقرير او
 (1)تحسين الوضع.ب

 الثاني  الفرع

 نظر اللجان اخلاصة يف شكاوى الطرد:
لجنببة الدوليببة لاحببدا اللجببان الخاصببة فببي الفببرع السببابق )إنعببرض فببي هببذا الفببرع قضببية عببن الطببرد نظببرت فيهببا 

يتعبرض للطبرد فيعبرف كي يبة  إن  مناهضة التعذيب( و سنعرضها بالتفصيل حتى يستفيد منهبا كبل اجنببي يمكبنل
انب المطبالبين بحقبوقهم ضبد األجالبالغ و كيف تتم مناقشته ، و ال تقتصر فائدة عرض هذه القضية على  تقديم
حقببوق ل الدوليببة لجببانالحببدا إكي يببة مناقشببة شببكوا دوليببة أمببام  تعببرفيتعببداه الببى سببلطات الببدول حتببى  بببل الطببرد

 ة متسلسلة :في الفقرات التالية بصور  ايةالشك هذه ، و نوردنسان و تتعلق بالطرد اال

 

 (2): عرض البالغ و موقف اللجنة من قبوله : أوالً 

 مقدم من خوسو أركاو  أرانا : 1997/  63البالغ رقم 

شخاص األالببض على عدد كبير من األمن  لقت قواتأن أ بعد 1983سبانيا عام أإنه غادر  يؤكد مقدم البالغ
 1996تشرين الثاني  15ه في ال إنإلباسك ففر الى فرنسا ، ا قليمنفصالية إلاإليتا إنتمائهم الى حركة إالمشتبه ب

قام صاحب  1996األول  كانون  13الفرنسي و في اإلقليم  جراءات طرده منإشرعت الداخلية الفرنسية في 
جراء االقرار الطرد الذي قد يصدر ضده و طلب ايقاف هذا إللغاء اإلدارية  مام محكمة ليموجأالبالغ بالطعن 

ستئناف إو لم يتسن  1997كانون الثاني  15يقاف قد رفض بقرار صادر في اإلاذه ، و لكن طلب في حالة اتخ
ن لجنة الطرد في أبلغ مقدم البالغ بأ   1996األول  كانون  17تدبير الطرد قد نفذ فعاًل ، و في  إن   هذا القرار بما

على النظام العام  جسيماً  كل خطراً راضي الفرنسية يشاألوجوده في إعتبرت  يدت طرده حيثأإندر قد  محافظة
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فيه حياته أو اجنبي الى بلد تتعرض  طردية بالقانون الذي يقضي بعدم لجنة الطرد ذكرت وزير الداخل إن   بيد
نسان ، ثم صدر االوربية لحقوق اال اإلتفاقية من الثالثةتتنافى مع المادة و يتعرض فيه لمعاملة أحريته للخطر 

 خطر في الوقت ذاته بأنه قد تقررأ  شخص في نفس اليوم و بلغ به الأ  و  1997يناير  13 زاري بالطرد فيقرار و 
بلغ مقدم أ   1997اذار  17في رسالة مؤرخة في و  ،سبانيا و نفذ  الطرد في نفس اليوم أيتم الطرد الى  نأ

ساءة إتعرض له من  شار الى مابأو  1997كانون الثاني  13د تم في البالغ اللجنة بأن طرده الى اسبانيا ق
سبانيا بعد طرده و أحدا  التي وقعت في األمعاملة و تهديدات وجهها له رجال الشرطة الفرنسيون و وصف 

و شتى ضروب التعذيب ذكر مقدم البالغ  المعاناة التي تعرض لها على طول الطريق و التهديدات التي واجهها 
وربية األقام وفد من اللجنة  1997يناير   17و في التعذيب الذي تعرض له في اسبانيا و  التي مر بها

 ار قدم الشكوا.اذ  10( و في  رياللمناهضة التعذيب بزيارة السيد أركاو  في سجن )سوتو دل 

 (1)ثانيًا :  مضمون الشكول : 

إنتهاكبببا  سببببانية يشبببكالناألمبببن األ سببببانيا و تسبببليمه لقبببواتأعادتبببه ببببالقوة البببى إ  إن   نصبببت الشبببكوا علبببى 
القاسبية او  ةالتعبذيب و غيبره مبن ضبروب المعاملب مناهضةل الدولية اإلتفاقية من 16و  3تكبته فرنسا للمادتين ر إ

 وسببائل إن   بقولببه  اإلتفاقيببة مببن 22مببن المببادة الخامسببة حببت  بببالفقرة إسببانية او المهينببة ، و إن  المهينببة او الببال
بعبد مبرور و ألن المحباكم قبد أصبدرت حكمهبا  موقفباً  ثبراً لم تكن ال مجدية و ال فعالة ألنها لبم تحبد  ااإلنتصاف 

طببول مببن ثببم فببال يجببوز جببراءات بالغببة الاإلالببى ذلببك كانببت باإلضببافة  جببراءات طببرده وإفتببرة طويلببة علببى مباشببرة 
 .التقاضي ستنفاد طرق إتطبيق قاعدة 

هبا إن وأشبارت البى و طعنبت فبي مقبوليبة الببالغ 1997األول  تشبرين 31و ردت فرنسا على ما سببق فبي        
يقبباف الببذي اإلو هببو التبباري  الببذي اتخببذ و نفببذ فيببه قببرار الطببرد لببم تكببن علببى علببم  بطلببب  1997ينبباير  13فبي  

الطبرد   إن   خذه في الحسبان و اضافتأو من ثم لم تتمكن من  1997يناير  14أرسلته اللجنة و الذي تلقته في 
 سبببتنفاد وسبببائلإدم الببببالغ غيبببر مقبببول لعببب إن   ببببر الدولببة الطبببرفالفببوري كبببان ألسبببباب تتعلببق بالنظبببام العبببام و تعت

التبي تبم اللجبوء اليهبا أمبام اإلنتصباف  وسبائل  إن   اللجنبةإعتببرت  ه حتبى لبوإنب المحلية  و قالبت فرنسبااإلنتصاف 
نباك وسبائل ه ن  إفب واقفباً  هبا لبم تحبد  أثبراً إن  و القضائية لبم تكبن مفيبدة ببالنظر البىاإلدارية  وامراالالقضاء ضد 

وقبت اخطباره بقببرار  ه كببان باسبتطاعة مقبدم البببالغإنب كانبت متاحببة أمبام مقبدم البببالغ ، و أوضبحت تصباف أخبرإن
 القانون الفرنسي.قررها يلجأ الى طرق اخرا  ن أ سبانيا كبلد يرحل اليهأ ختيارإالطرد و قرار 
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تتصببل بموظفيهببا و تبببلغهم بإيقبباف  نأ يةو قببد رد مقببدم البببالغ علببى ذلببك بأنببه كببان بمقببدور السببلطة الفرنسبب      
نبه كبان إف 1997ينباير  14ال يوم إها لم تتلق الطلب إن كانت الحكومة الفرنسية تحت  علىإذا  هإن قرار الطرد ثم

لبببدا السبببلطات  تتبببدخل دبلوماسبببياً  نأ اإلتفاقيبببة مبببن 3مبببن واجبهبببا بمجبببرد تلقبببي هبببذا الطلبببب و بموجبببب المبببادة / 
 ن أ بعبد 1997ينباير  16سبتمر حتبى إساءة قد يتعرض لها ألن تعذيبه قد إي أالبالغ من سبانية لحماية مقدم األ

الطرد  مبرراتن أب قائلالفرنسي ال برهانعترض على الإ مقدم البالغ  ا إن  تلقت السلطات الفرنسية طلب اللجنة كم
إذا  22تتخلببف حسببب المببادة اإلنتصبباف  سببتنفاد وسببائلإقاعببدة   إن   السببريع هببي لحمايببة النظببام العببام ،كمببا قببال

 .بحثها أمام هيئة دولية تمن أبالغ الن المسالة لم يسبق جراءات بالغة الطول. و قد قبلت اللجنة الاإلكانت 

 

 (1) :ثالثًا :  تعليقات الدولة الطرف بخصو  الموضوع 

، و أشبارت ستنفاد سببل التقاضبي المحليبة إيضاحات تتعلق بمسألة إقدمت فرنسا  1999/ يناير / 4في 
ال يخبص القبرار  ألنبهذا صبلة بالموضبوع اإلداريبة  عتببار طعبن مقبدم الببالغ البى محكمبة ليمبوجإ إنبه ال يمكبن  الى

 هذا الطعن لم يكن ضد قبرار طبرد قبائم ببل كبان ضبد قبرار مبن المحتمبل إن   المطعون فيه امام اللجنة و أوضحت
مقببدم البببالغ لببم يطعببن بببالقرار الببوزاري  إن   دراي ، كمببااإلتخببذ  و مثببل هكببذا طعببون غيببر مقبولببة فببي القضبباء ي   نأ

ا لم تكن على علم بالتوصية التي أرسبلتها هإن يقاف تنفيذ القرار ، كما أضافت فرنساإما طلب نإ الخاص بطرده و
التببي تلقتهببا السببلطات دبلوماسببية الفرنسببية فببي اليببوم التببالي و هببذا سبببب عببدم أخببذ  1997ينبباير  13اللجنببة فببي 

المطعببون فيببه لببم يكببن رغبببة الحكومببة فببي التحايببل علببى حببق الشببخص  عتبببار قبببل تنفيببذ الطببردبعببين اإل بالطلبب
هبا لبم تكبن علبى إن تصاف و فيما يتعلق بالتوصية التي قبدمتها اللجنبة أشبارت البىإن المعني في اللجوء الى وسيلة

يقاف الذي وجهته اللجنة في يبوم اإلو هو تاري  صدور و تنفيذ قرار الطرد بطلب  1997يناير  13علم في يوم 
و هذا هو سبب عدم أخذ  الحقبلوماسية في جنيف في اليوم الالد الفرنسيةبعثة الو التي تلقتها  1997يناير  13

كباو  سبدد المبلبغ المسبتحق ر أينباير هبو ألن  13نفيذ الطرد يبوم عتبار قبل تنفيذ الطرد و سبب تاإلالطلب بنظر 
خطبر وجبوده و تنفيبذه ببالنظر البى  طبردالو لبم يعبد هنباك سببب إلرجباء النطبق بقبرار  الخزينة العامة لصالح عليه

ه لبم إنب سبتحالة ماديبة لبيامبه ببالطعن وإلم يقدم أركاو  دلبيال علبى وجبود  طالق سراحه وإعلى النظام العام بعد 
 و المهلة المحددة.اف اإلنتص خطار بقرار الطرد الذي رفض التوقيع عليه كان يشير الى وسائلاإل إن   ينكر قء

تصببال بزوجتببه ممببا تعببذر عليببه االخطببر بقببرار الطببرد قببد منببع مببن أ  لبببالغ الببى إنببه بعببدما او يشببير مقببدم 
تموز الى محكمة  27حيلت في قد أ  اإلدارية  الطلبات المقدمة الى محكمة ليموج إن  الطعن و يشير أركاو  الى

كبان الطلبب إذا  و رأت المحكمبة 1999شبباط  4ما فيهبا فبي صدرت هذه المحكمة حكأللنظر فيها و اإلدارية  بو
سبببانيا يصببحح هببذا إركبباو  الببى أالقاضببيين بطببرد   1997كببانون الثبباني  13ن صببدور قببراري  إألوانببه فبب اً سببابق
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علبى ذلبك قامبت بإلغباء هبذا  األمن االسبانية و بنباءً  الطلب و رأت المحكمة عدم شرعية تسليم مقدم البالغ لقوات
بعبد عبامين مبن  الإالطعن بقرار الطرد  ليس له اثر موقف في فرنسا و لم تفصل محكمة ببو فيبه   إن   يدالتدبير ب

 سوا أثر رمزي في هذه الحالة.تقرير عدم شرعية تسليمه ليس له  التنفيذ الفعلي لقرار الطرد و م ثم فأن

 (1): ماحظات  الدولة الطرف بشأن الموضوع :  رابعاً 

منح أركباو  صبفة الجب  و بقبي اإلدارية  رفضت الجهات 1981ه في عام إن ف الىأشارت الدولة الطر 
 سببانياأثمبة خطبرًا فبي طبرد أركباو  البى   إن   عندما ادين بجرائم عبدة و لبم تجبد فرنسبا 1992في فرنسا الى عام 

ا تعبببرض لبببه مبببإن  نسبببان ، واالتهاكبببات لحقبببوق إن مبببن خاليبببةسببببانيا أرأت إن وربيبببة االحقبببوق االنسبببان  لجنبببة ألن
خببالل إى فرنسببا لببسبببانيا و لهببذا لببيس عإال تصببرفات فرديببة ال تقبببل بهببا إسبباءات فببي اسبببانيا ليسببت إأركبباو  مببن 

الدوليببة لمناهضببة التعببذيب أو غيبببره مببن ضببروب المعاملببة القاسببية أو الببال انسبببانية أو اإلتفاقيببة مببن  3بالمببادة / 
  .المهينة

  خامسًا : تعليقات مقدم الباغ : 

غتيببال التببي  اإلالبببالغ بببذكر التهديببدات والمضببايقات التببي تعببرض لهببا هببو و أسببرته و محبباوالت قببدم يببرد م
  إن   ضبببيف، و ي ببأنبببه سبببيتعرض للتعبببذي عتقبببادتبببدفع لإل التببي و مبببدة الحببببس و ظروفبببه إسببببانيادبببرت ضبببده فبببي 

القضاء على ه تم إن ألوانه القول ه من السابقنإ نسان خالفًا لما أدعته فرنسا ذهبت الىاالوربية لحقوق االاللجنة 
 سبانيا.أإنسانية في  و العقوبة الالأ تالتعذيب و غيره من ضروب المعامال ظاهرة

 (2)سادسًا : مداوالت اللجنة :

عبادة النظبر فبي مسبألة المقبوليبة فبي ضبوء المالحظبات التبي أببدتها إ للجنبة  ن  إللنظام الداخلي للجنبة فب وفقاً        
الطلببب الببذي رفعببه مقببدم   إن   و مببع ذلببك تالحببظ اللجنببة شببأن قببرار اللجنببة باعتبببار البببالغ مقبببوالً الدولببة الطببرف ب

ن لببم يكببن تببدبير الطببرد قببد اتخببذ وقببت ايببداع إ وضببوع حتبى وكببان ذا صببلة بالماإلداريببة  الببالغ الببى محكمببة ليمببوج
لبببذين ا 1997ون الثببباني كبببان 13البببذي قضبببى ببببأن اعتمببباد قبببراري اإلداريبببة  الطلبببب و أكبببد ذلبببك حكبببم محكمبببة ببببو

إللغبباء  سبببانيا قببد صببحح طلببب مقببدم البببالغ و ألجببل ذلببك لببم تجببد اللجنببة أسببباباً أالببى يقضببيان بطببرد مقببدم البببالغ 
يدي رجال أاءة المعاملة التي تعرض لها على بإس ختصدعاءات مقدم البالغ فيما يإب قرارها و تحيء اللجنة علما

اإلنتصباف  مقدم البالغ لم يستنفد وسبائل إن   اللجنة ترا  لكنسبانية االالحدود الشرطة الفرنسيين أثناء اقتياده الى 
 .ال يمكن قبولهلجزء من البالغ هذا ا إن  المحلية و من ثم تعلن
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 الً خبالإسببانيا يشبكل أمقبدم البى الطرد الكان إذا  تقرر اللجنة فيما ن أو فيما يتعلق بموضوع البالغ يجب        
ة بالموضبوع بغيبة تحديبد عتبارات المتصبلاإلتراعي اللجنة جميع  ن أ القسرية لهذا السبب يجب اإلعادة بمبدأ عدم

 للخطر.  شخصياً  الشخص المعني معرضاً  كون 

يحتببرم  محتجبباز و حبببس إنفببرادي لببإو عمليببات سبببانيا أاالت تعببذيب فببي و تسبرد اللجنببة مببا الحظتببه مببن حبب       
االسببانية و قبد مقبدم الببالغ كبان مطلوببًا للشبرطة  إن   و قبد الحظبت اللجنبةنسبان ، االحقبوق فيها القانون الدولي ل

االشبخاص للتعبذيب غير حكومية أشارت الى تعرض العديد مبن  ذات الصفة  منظماتال  إن   دين في فرنسا كماأ  
مقببدم الطببرد لببم يكببن مشببروعًا بسبببب تهمببيف دور السببلطة القضببائية و عببدم تمكببين ن  إ الحظببتو  فببي اسبببانيا ،
 سبببانيا فببيأطببرد مقببدم البببالغ الببى  إن   و محاميببه و فببي ضببوء مببا تقببدم تببرا اللجنببةعائلتببه االتصببال بالبببالغ مببن 

مناهضبة التعبذيب و غيبره الدوليبة ل اإلتفاقيبة مبن 3الدولة الطرف للمادة  من تهاكاً إن التي تم فيها  يشكل الحيثيات
 مهينة.سانية أو الإن من ضروب المعاملة القاسية أو الال
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 اخلامتة

بعد دراسة موضوع هذه الرسالة في الفصول السابقة ) حمايبة حقبوق األجانبب الخاضبعين للطبرد وفقبًا للقبانون     
 الدولي العام ( فقد تبلور عن الدراسة مجموعة من النتائ  و المقترحات التي سيتم توضيحها بالشكل اآلتي :

 أواًل : النتائج :
من الخالف البارز بين كتاب القانون الدولي العام و لجنة القانون الدولي بشأن تعريف طرد الرغم على   (1)

 السببلوك المنسببوب الببى الدولببة ) فببي نطبباق القببانون الببدولي لحقببوق االنسببان نببه يعنببياانببب فقببد ظهببر األج
أو مببن ية ، أحبدا هيئبات سبلطتها التشبريعية أو التنفيذيبة أو القضبائمبن  لكونبه صبادراً  المضبيفة لألجانبب

على مغادرتها ، أو القرار االيجابي أو السلبي اقليمها  رعاياها و الذي يجبر األجانب الذين يتواجدون في
و البذي تتخبذه هبذه الدولبة لغبرض األجانبب إلقلبيم الدولبة جببرًا عبنهم  مغبادرةن يؤدي الى أالذي من شأنه 

    الوطني من خطر هؤالء األجانب(. حماية أمنها
ر خاصة لطرد األجانب ال تسري عليها مواد مشروع االتفاقية الدوليبة المتعلقبة بطبرد األجانبب توجد صو   (2)

، و هبي كبل مبن طبرد الدبلوماسبيين و القناصبل البذين تكفلبت اتفاقيبة البعثبات الخاصبة لعبام  2014لعام 
علببببى الترتيبببببب بعببببرض كي يببببة طببببردهم مببببن البببببدول  1963و اتفاقيببببة العالقببببات القنصببببلية لعببببام  1963

المتواجببببدين فيهببببا بصببببفتهم الدبلوماسببببية و القنصببببلية ، حيببببث ميببببزت هببببذه االتفاقيببببة بببببين  الدبلوماسببببيين 
والقناصل غير المرغوب فيهم و هبم البذين وافقبت الدولبة المسبتقبلة علبى دخبولهم ابتبداًء ثبم قبررت طبردهم 

ين رفضبت اسبتببالهم الذ ألنهم يعملون ضد مصالحها فعلى الدولة الموفدة سحبهم و انهاء مهامهم و بين
ابتببداًء ، أمببا المسببتثمرين األجانببب فيبببتم طببردهم فببي حببالتين بعببد فسببب  عقببد االسببتثمار االولببى مخبببالفتهم 
لقبانون الدولبة المسببتقبلة و الثانيبة ارتكببابهم لمخالفبة أو جريمببة دوليبة كالقرصببنة ، و بخصبوص المببوظفين 

ة التبي يعمبل فيهبا الموظبف برفبع الحصبانة عبنهم الدوليين فيتم طردهم بعد أن يقوم األمبين العبام  للمنظمب
بسبب ما صدر منهم من أخطاء جسيمة أو مخالفات غير مقبولة فهنا يتم طردهم بعد هذه الخطوة ، امبا 
أفببراد القببوات األجنبيببة فلمعرفببة سببيادة دولببة االقلببيم علببى طببردهم ال بببد مببن التمييببز بببين األنشببطة المهببددة 

مببنهم فببي واجببباتهم الرسببمية أو قواعببدهم العسببكرية  فهنببا لببيس للدولببة أن  ألمببن الدولببة المضببيفة التببي تقببع
تحتجزهم و تطردهم حيث يتم طردهم من خالل دولهم التي يتبعونهبا ، و ببين تلبك االنشبطة التبي تصبدر 
عبببنهم خبببارج نطببباق واجبببباتهم أو بعيبببدًا عبببن قواعبببدهم فهنبببا للدولبببة المضبببيفة كامبببل السبببيادة فبببي احتجبببازهم 

 قليمها.وطردهم من ا
ينفببرد نظببام طببرد األجانببب بذاتيببة تمييببزه عببن الببنظم التببي يترتببب عليهببا مغببادرة األجنبببي و هببي كببل مببن   (3)

الترحيل و تسليم المطلوبين و النفبي المطببق فبي القبانون البدولي و التكليبف بالسبفر و االعبادة القسبرية و 
ي الى اخراج االجنبي من اقليم الدولة حظر التواجد على اقليم الدولة ، كما يتمييز عن النظم التي ال تؤد
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و هببي كببل مببن الببببض علببى األجانببب و احتجببازهم و عببدم السببما  بالببدخول الببى اقلببيم الدولببة و فببرض 
 االقامة الجبرية على األجانب.

يعبد الطبرد الببذي ينطببق علبى مجموعببة مبن األجانبب بقببرارات متشبابهة دون تمييبز بيببنهم تبعبًا لالعتبببارات  (4)
د مببنهم محظببورًا فببي القببانون الببدولي التعاقببدي و العرفببي و يصببطلح علببى هببذا الطببرد الشخصببية لكببل واحبب

 بالطرد الجماعي.
يعد الطرد الحاصل بقرار غير قانوني ) الطرد البذي يتخلبف فيبه واحبد او أكثبر مبن أركبان القبرار االداري  (5)

من اتفاقية اللجبوء لعبام  32المعروفة في القانون االداري( طردًا غير مشروعًا و هذا ما أوضحته المادة /
 .2014و مشروع االتفاقية الدولية المتعلقة بطرد االجانب لعام  1951

بخصوص مغادرة االجنبي للدولة بشكل قسري اذا كانت نتيجة غير مباشرة لفعل أو امتناع منسوب الى   (6)
خاص آخببرين بقصببد الدولببة بمببا فببي ذلببك الحبباالت التببي تؤيببد فيهببا الدولببة أعمببااًل يرتكبهببا مواطنوهببا أو أشبب

الحفببز علببى مغببادرة األجانببب اقليمهببا بمببا ال يتفببق مببع القببانون أو تتغاضببى عببن تلببك األعمببال تعببد طببردًا 
 مقنعًا غير مشروع في القانون الدولي.

كل حالة طرد لألجانب تقع بقصد التحايل علبى نظبام تسبليم المطلبوبين او الوصبول البى نتيجتبه المتمثلبة  (7)
ي الدولبة التبي طالببت بتسبليمه يعبد طبردًا فبي نطباق التسبليم أو طبردًا مسبتترًا و بجعل األجنبي المطبرود فب

 هو محظور في القانون الدولي.
في ظل نظرية السيادة التقليدية كان للدول سلطة مطلقة في طرد االجانب أو ابقباءهم فبي اقليمهبا فلبيس   (8)

 لألجنبي سوا منح أو هبات جادت بها الدولة المضيفة عليه.
لبببة نظريبببة السبببيادة النسببببية أو الحديثبببة تقييبببدت سبببلطة البببدول فبببي طبببرد االجانبببب بعبببدما صبببار فبببي مرح  (9)

لألجانب حقوقًا تحظى بالحماية الدولية ، و أول هذه القيبود هبو االعتبراف لالجانبب بقبدر مبن الحقبوق ال 
نببب و يجببوز للدولببة الطبباردة المسبباس بببه فببي مطلببق االحببوال و هببو مببا يعببرف بالحببد األدنببى لحقببوق األجا

ثاني هذه القيود فيتمثل بأن علبى الدولبة المسبتقبلة لألجانبب أن تلتبزم بمالءمبة تشبريعاتها المتعلقبة ببالطرد 
 مع قواعد القانون الدولي لحقوق االنسان العرفية و التعاقدية حتى ال تقع تحت طائلة المسؤولية الدولية.

فقببد  1789مببا قبببل الثببورة الفرنسببية فتببرة  بخصببوص حالببة طببرد  األجانببب أبببان النزاعببات المسببلحة ففببي (10)
النزاع المسلح بين دولتين ال يبؤدي بكبل دولبة البى طبرد مبواطني الدولبة األخبرا  المتواجبدين فيهبا و لكبن  كان

النببزاع المسببلح بببين دولتببين ال يببؤدي  الببى العكببس أمببا حببديثًا فقببد اضببحى هببذا األمببر تغييببر بعببد الثببورة الفرنسببية
 .المتحاربة ا الدولة األخرا بالضرورة الى طرد رعاي

غيبر مطلبق فهبو اجبراًء مبن اجبراءات األمبن تسبلكه البدول حفظبًا لبقاءهبا فهبو لبيس  يعد الطرد حقا سبيادياً ( 11)  
عقوبًة بل غايته حماية األمن الوطني من خطر األجانب و تعبد هبذه الغايبة المببرر القبانوني للطبرد و التبي يجبب 

 .أن يسبب قرار الطرد على أساسها
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تصف المفوضية االوربية لحقوق االنسان مفهوم األمن الوطني بأنه غامض غير معرف في اتفاقيبة دوليبة ( 12)
و مببرن بحيبببث يتببيح للدولبببة الطبباردة هامشبببًا واسببعًا مبببن الحريببة فبببي وصببف نشببباطات األجانببب بأنهبببا تهببدد األمبببن 

س بباألمن البوطني المببررة للطبرد فبي اسبلوب تعبداد حباالت المسبا و قد أشبارت الدراسبة البى عبدم نجبا  الوطني ،
 .1995قائمة واحدة حيث فشل هذا االسلوب الذي طبقته السلطات في فرنسا عام 

اب مفهبوم تعاقبدي لألمبن البوطني على الرغم من الحرية الواسعة للدول التي تطرد األجانب التبي يلقيهبا غيب( 13)
ية كمحكمبة العبدل الدوليبة و المحكمبة األوربيبة لحقبوق القانون الدولي من خالل اجتهادات المحاكم الدوليوجد في 

بببرر الطببرد فقببد اشببترطت المحكمببة ائع التببي تعببدها خطببرًا علببى أمنهببا تتقببدير الببدول للوقبب االنسببان قببدرًا مببن مراقبببة
ألمبن األجانبب  أن يكون تهديد  1981في حكمين لها صادري عام  على الدولة الطاردة االوربية لحقوق االنسان

 ديًا و مؤثرًا بدرجة كبيرة على مصالح الدولة الحيوية. الوطني ج
األجنببي  توجد مبررات سياسية و اقتصادية و اجتماعية  أي غير قانونية لطرد األجانبب ال تخبص خطبورة( 14)

هبببدات الدوليبببة التبببي نظمبببت الطبببرد ربطبببت ببببين الطبببرد و المببببرر المعا علبببى أمبببن الدولبببة و علبببى البببرغم مبببن كبببون 
 كثيبر مبن حباالت الطبرد ترجبع البى مببررل بخطبورة األجانبب علبى امبن الدولبة بشبكل صبريح ففبي القانوني المتمثب

في حكم محكمة العدل الدولية في قضية طرد المواطن الغيني من  سياسي و ليس قانوني وهذا ما توضح للباحث
 .2010الكونغو  التي حكمت بها في عام 

مببن  الخاضببعين للطببرد ة لالنسببان بشببكل عببام و بخصببوصمقببرر الطاردة كافببة الحقببوق ال( لالجانببب فببي الدولببة15)
فلهببم مجموعببة مببن الحقببوق االجرائيببة المتمثلببة بواجببب اتخبباذ قببرار الطببرد مببن سببلطة مختصببة و ضببرورة  االجانببب 

تبليببغ األجنبببي بقببرار الطببرد بلغببة يفهمهببا كمببا تقضببي بببذلك االتفاقيببات الدوليببة التببي تطرقببت لطببرد األجانببب مببا لببم 
كمببا لألجانببب الخاضببعين للطببرد مجموعببة مببن الحقببوق الموضببوعية  حفببظ أمببن الدولببة غيببر ذلببك  مبببررات تقببتض

كببالحق فبببي الحمايببة مبببن التعببذيب و المعاملبببة الببال انسبببانية أو المهينببة و القتبببل و االعببدام التعسبببفي و عببدم طبببرد 
 يعببرف ة وهببذه النقطببدولببة قببد يتعببرض فيهببا لالضببطهاد و غيببره مببن المحببذورات المببذكورة آنفببًا فببي  األجنبببي الببى

 بمبدأ عدم االعادة القسرية في القانون الدولي. االلتزام
الطببرد المحظببور فببي القببانون ة عببن طببرد األجانببب فببي عببدة حبباالت و هببي حبباالت تثببار المسببؤولية الدوليبب( 16)

ائيبة أو الدولي أو الطرد الذي ال تحترم فيبه حقبوق األجانبب بشبكل عبام أو البذي تنتهبك فيبه حقبوق االجانبب االجر 
 الموضوعية أو عندما تمس الدولة الطاردة بقاعدة الحد األدنى لحقوق األجانب.

تتنبببوع وسبببائل حمايبببة حقبببوق األجانبببب الخاضبببعين للطبببرد فبببي القبببانون البببدولي فهنببباك الحمايبببة الدبلوماسبببية ( 17)
مايبة المحباكم الدوليبة لألجانب الخاضعين للطبرد المرتبطبة بترتيبب المسبؤولية الدوليبة فبي حبق الدولبة الطباردة و ح

لحقوق األجانب الخاضعين للطبرد كمحكمبة العبدل الدوليبة و المحكمبة األوربيبة لحقبوق االنسبان و مبا تضبطلع ببه 
لجان حقوق االنسان المنبثقة عن معاهدات حقوق االنسان من دور ملحوظ في حماية حقوق األجانب الخاضعين 

 للطرد.
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مطالبتهبا فبي    المحكمبة  دولية بخصوص طرد االجانب يالحظ علىمن خالل اجتهادات محكمة العدل ال( 18)
 ، و لبم تقتنبع المحكمبة البدليل علبى مبا تدعيبه  بتعرض مواطنها لطرد تعسفي بتقديم لدولة المدعيةأكثر من مورد ل

ق بعد النظر في ظروف المطالبة ككل و هذا ما سارت عليبه المحكمبة االوربيبة لحقبو   بالعديد من هذه المطالبات
 االنسان.

 االقتراحات : :ثانياً 
علببببى مجلببببس النببببواب العراقببببي أن يصببببدر قانونببببًا يوجببببب علببببى الحكومببببة أن تببببوفر الحمايببببة الدبلوماسببببيية  (1)

للعراقيين فبي الخبارج عبن مسبائل الطبرد أو غيرهبا حتبى تتحبول الحمايبة الدبلوماسبية لألجانبب الخاضبعين 
وع مبن دولبة أخبرا و لحقبه ضبرر عبن هبذا للطرد الى حق لكل شخص عراقي تعرض للطرد غيبر المشبر 

 الطرد.
فصلناه  بالنحو الذي المتعلقة بالطرد متفقة مع القانون الدولي التشريعات الداخليةن  تجعل أعلى الدول   (2)

تفاقيبة الدوليبة الخاصبة بطبرد األجانبب في هذه الدراسة و ذلبك علبى ضبوء المببادئ البواردة فبي مشبروع اال
و العهبد البدولي للحقبوق المدنيبة  1951كيد ما ورد في اتفاقية اللجوء لعبام و التي جاءت لتأ 2014لعام 

 من أحكام تتعلق بطرد األجانب. 1966و السياسية لعام 
عليهبا أيضبًا االخبرا ، و تتبابع قضبايا مواطنيهبا البذين تعرضبوا للطبرد فبي البدول ن أ من األفضبل للبدول  (3)

 هر بسببب الطبرد ، و هبذا مبا نوصبي ببار ضبأمبن  هبملصبق بحمايتهم  دبلوماسيًا عما واجب التحرك نحو 
 .لكي تضطلع بهذا الدورخارجية العراقية الحكومة العراقية الموقرة و نقتر  لذلك تشكيل لجنة في وزارة ال

ال منبباص مببن التوجببه نحببو زيببادة فاعليببة الحمايببة الدوليببة لحقببوق األجانببب الخاضببعين للطببرد ، و يقتببر   (4)
 يأتي : الباحث لتحقيق هذا الغرض ما

تتولى قبول شبكاوا األجانبب بشبكل قليمية حتى في الهيئات القضائية العالمية و اإلتخصيص غرف - أ
و المحكمبة  ال سيما في المحكمة األمريكية لحقوق االنسانشتراط موافقة الدولة الطاردة إدون  مباشر

سبب إتساع ظباهرة سريع ب تفصل في تلك القضايا بشكل   أن و األفريبية لحقوق االنسان و الشعوب،
تببراكم المطالبببات المتعلقببة بهببا  طببرد األجانببب ولمنببعمنازعببات زديبباد إ الهجببرة الدوليببة و مببا رافقهببا مببن

 .على رفوف تلك الهيئات
االنسان حقوق الخاصة بيجعل  اللجان الدولية  ال بد من تعديل معاهدات حقوق االنسان بشكل  كما  - ب

قبببول مسبببق مببن أن يبقببى ذلببك موقوفببًا علببى مببن دون  اشببرةمب فببرادتقبببل شببكاوا األ المشببكلة بموجبهببا
 الدولة المشكو منها.

فراد بتبني نظم يئات المعنية بحماية حقوق األالتي توجه الى اله مطالباتال بد من حل مشكلة كثرة ال- ت
ال بزيببادة األعضبباء الخببراء و الم تخصصببين فببي إللنظبر فببي هببذه الشبكاوا بسببرعة و ال يحصببل ذلبك 

 .دعاءاتنسان و زيادة أعداد الغرف التي تنظر في هذه اإلاإل هيئات حقوق 
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علببى االمببم المتحببدة واجببب السببعي نحببو اصببدار قببرار أو مشببروع اتفاقيببة دوليببة صببادرة مببن لجنببة القببانون  (5)
الدولي لتعريف مفهوم األمبن البوطني أو لتحديبد بعبض نطاقاتبه و بمبا يتبرك قبدرًا مبن التقييبد علبى الحريبة 

كها الدول في تكييبف أنشبطة األجانبب علبى انهبا مهبددة ألمنهبا البوطني ذلبك ألن حمايبة الواسعة التي تمل
 الدول المستقبلة لألجانب ألمنها الوطني تعد المبرر القانوني لطردهم من اقليمها.

 الببدولي حببول بيببان مضببمون قاعببدة الحببد األدنببى لحقببوق األجانببب و الحمايببة بسبببب الخببالف فببي الفقببه  (6)
صبدار معاهبدة دوليبة لحبل الخبالف الفقهبي حبول بها القاعدة على الدول أن تسبعى ال الدولية التي تحظى

موضببوع الحببد األدنبببى  ن تضببطلع بهبببذا الببدور مببن خببالل وضببع، و يمكببن لألمببم المتحببدة أ هببذه القاعببدة
 لحقوق األجانب على جدول أعمال لجنة القانون الدولي في دوراتها القادمة. 

ر فببي الطعببن بقببرارات طببرد األجانببب و منازعببات األجانببب بالقضبباء مببن األفضببل لببو تنبباط سببلطة النظبب  (7)
الداخلي للدولة المضيفة لألجانب و حبذا لو يكون لهذه الغاية قضاًء مستقاًل خاصة في الدول التي تكثر 
فيهبببا حببباالت طبببرد األجانبببب ألن القضببباء أعبببرف ببببالحقوق و صبببيانتها مبببن الجهبببات التنفيذيبببة فبببي الدولبببة 

 ب.المستقبلة لألجان
مببن األنسببب لمصببلحة الدولببة أن يببنظم المشببرع المحلببي فيهببا قببوانين طببرد األجانببب بصببياغة تجعببل مببن  (8)

سلطة طرد األجانب حقًا للدولة كأن ينص عند ذكر حاالت  اللجوء الى الطرد  على عبارة ) للقضاء أن 
يببة مقاضبباة يطببرد...( أو ) يحببق للمحكمببة المختصببة أن تطببرد....( و ذلببك حتببى ال يتسببنى لجهببات داخل

سبببلطة الطبببرد و الزامهبببا بطبببرد األجانبببب فيمبببا لبببو جببباءت الصبببياغة بصبببيغة وجوبيبببة كبببأن تكبببون ) علبببى 
الحكومببة أن تطببرد ...( و هببذه الحريببة فببي الطببرد التببي يببراد اقرارهببا للدولببة متأتيببة مببن كببون الدولببة أعببرف 

 اقليمها.بمبرر الطرد من غيرها و بمدا اعتبار األجنبي خطرًا على األمن الوطني في 
يا حبذا لو يدعو كتاب القانون الدولي القضاة الدوليين هيئات القضاء الدولي عند نظرها بقضايا تخص   (9)

طرد األجانب و األمبن البوطني مزيبدًا مبن التوضبيح لمفهبوم األمبن البوطني و يضبعوا فبي أحكبامهم مزيبدًا 
 طني.من القيود على حرية الدولة في عد نشاط األجنبي مهددًا ألمنها الو 

علببى المحبباكم الوطنيببة لمختلببف الببدول أن تبتعببد عببن حبباالت انكببار العدالببة علببى األجانببب الخاضببعين ( 10)
تعسب ية أو غيببر  و عليهبا واجببب حمايبة حقببوقهم حينمبا تنتهببك و أن تلغبي قبررات طببردهم حينمبا تجببدها للطبرد

 قانونية.
ات رقميبة تتضبمن اسبماء لبى الحبدود بقاعبدة بينبعلى الدول أن تزود مقراتها المعدة الستببال األجانب ع( 11)   

مطرودين و الذين تم تكليفهم بالسبفر و البذين ألغبت محاكمهبا الوطنيبة قبرارات طبردهم حتبى يتسبنى لهبا األجانب ال
فببي ضبببوء ذلبببك أن تسبببمح لألجانبببب بالبببدخول البببى اقليمهببا أو ال تسبببمح لهبببم ببببذلك و الختصبببار الجهبببود و الوقبببت 

 لصالح الدولة و األجانب.
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وليبببة و شبببركات الخطبببوط الجويبببة أن تشبببدد االجبببراءات المتخبببذة لحمايبببة حيببباة دعلبببى منظمبببات الطيبببران ال( 12)
التنفيبذ القسبري لطبرد  االجانب و حقوقهم االخرا أثناء اعادتهم مبن الدولبة الطباردة البى دولبة الوجهبة ألن عمليبات

 ت لألجانب الخاضعين للطرد.العديد من حاالت المو  األجانب و عودتهم قسرًا بواسطة الجو تشهد
علببى المشببرع الببداخلي الببذي نظببم فببي قببانون العقوبببات أو غيببره نصوصببًا تخببص طببرد األجانببب أن يضببمن ( 13)

 تشريعه ما يحول دون التداخل بينه و بين القانون المتعلق بطرد األجانب.
تنظبببر لكافبببة الظبببروف  مبببن المحببببذ للدولبببة التبببي تريبببد أن تطبببرد األجنببببي بسببببب خطورتبببه علبببى أمنهبببا أن( 14)

لهبذه الظبروف مبن دون أن  ن تطبرده وفقباً ة التي تمر بها ، و لكن ليس لهبا أاالجتماعية و السياسية و االقتصادي
 نشاطاته ما يهدد أمنها.يكون في 

علببى الببدول أن تتالفببى أي شببكل مببن أشببكال الطببرد المحظببورة فببي القببانون الببدولي حتببى ال تثببار مسببؤوليتها ( 15)
 اه الدولة التي ينتمي اليها األجنبي بوثاق  الجنسية.دوليًا تج

على الدول عندما تقرر طرد األجنبي مبن اقليمهبا البى دولبة معينبة أن تتأكبد مبن ان تلبك الدولبة ال يتعبرض ( 16)
ذلبك مبن خبالل أخبذ شبهادات األجانبب حبول تلبك  افيها األجنببي ألي شبكل مبن أشبكال االضبطهاد ، و يتسبنى لهب

االعببالم عنهببا و األخببذ بنظببر االعتبببار تقببارير المنظمببات الدوليببة المعنيببة بحقببوق االنسببان عببن  الدولببة و يعرضببه
 حالة حقوق االنسان في تلك الدولة.

و  حينمببا تببببض أي دولببة علببى أجنبببي موجببود فببي اقليمهببا أو تحتجببزه فببان عليهببا أن تبلغببه بأسببباب الببببض( 17)
لقنصببلية لدولتببه التببي يحمببل جنسببيتها طبقببًا للفقببرة بلوماسببية و اتصببال بالسببلطات الداالحتجبباز و أن تسببمح لببه باال

، و لببيس لهببا أن تتجاهببل هببذا االلتببزام  1963  مببن اتفاقيببة فيينببا للعالقببات القنصببلية لعببام  36)ب( مببن المببادة / 
 حتى لو كانت تلك السلطات قد علمت بحالة األجنبي من قنوات اخرا. 

جانب على أن يكبون لالعتبراض علبى قبرار الطبرد أثبرًا واقفبًا انسبجامًا على الدول أن تنص في تشريعات اال( 18)
 .2014ب لعام نمع ما نص عليه في مشروع االتفاقية الدولية المتعلقة بطرد األجا
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 هللا تعالى. بشكر تمت
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ج   

 قائمة املصادر

 القران الكريم.المصادر بعد 

 : : الكتبأوالً 

يء فبببي القبببانون البببدولي العبببام ، دار النهضبببة العربيبببة ، الطبعبببة ، الوسببب أحمبببد أببببو الوفببباالبببدكتور  -1
 .2010االولى ، القاهرة ، 

ت االمببم المتحببدة و الوكبباالنسببان فببي منظمببة اال، نظببام حمايببة حقببوق  أحمببد ابببو الوفبباالببدكتور  -2
 .1998ولى ، القاهرة ، االالدولية المتخصصة ، دار النهضة العربية ، الطبعة 

ولببى ، االرفعببت ، القببانون الببدولي العببام ، دار النهضببة العربيببة ، الطبعببة أحمببد محمببد الببدكتور   -3
 .617، ص  1985القاهرة ، 

دراسبة مقارنبة ،  األجانبببدر الدين عبد المبنعم  شبوقي ، الجنسبية  و المبوطن و مركبز الدكتور  -4
 ، القاهرة ، بدون تاري . االولىدار النهضة العربية ، الطبعة 

م ، مبادئ القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، الطبعة الرابعبة جعفر عبد السالالدكتور  -5
 . 1995، القاهرة ، 

جببون اس. جيبسببون ، معجببم قببانون حقببوق االنسببان العببالمي ، ترجمببة : سببمير عببزت نصببار ،   -6
 -مراجعببببة الببببدكتور فبببباروق منصببببور ، دار النسببببر للنشببببر و التوزيببببع ،الطبعببببة االولببببى ، عمببببان 

 .  1999االردن ،  

صبال  البدين عبامر ، القبانون البدولي البدكتور  عائشبة راتبب و ةالبدكتور  حامد سبلطان والدكتور  -7
 .1978ولى ، القاهرة ، االالعام ، دار النهضة العربية ، مطبعة جامعة القاهرة ، الطبعة 

ولبى ، اال، دار النهضبة العربيبة ، الطبعبة  األجانببحسام الدين فتحي ناصيف ، مركز الدكتور  -8
 . 2010القاهرة ، 

ح يظببببة السببببيد الحببببداد ، القببببانون الببببدولي الخبببباص ،  دار النهضببببة العربيببببة ، الطبعببببة  الببببدكتور  -9
 .2010ولى ، القاهرة ، اال
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، منشبببورات الحلببببي  األجانببببح يظبببة السبببيد الحبببداد ،المبببدخل البببى الجنسبببية  و مركبببز البببدكتور  -10
 .2010لبنان ، –ولى ، بيروت االالحقوقية ، الطبعة 

نسبببان ، القواعبببد المتعلقبببة بحظبببر االحيبببدر أدهبببم الطبببائي ، دراسبببات فبببي قبببانون حقبببوق تور البببدك -11
دار الحامببد للنشببر و ،  دراسببة لحالببة العببراق –نظببام القببانوني الببوطني و الببدولي  التعببذيب فببي ال

 .2008ردن ، اال -ولى ، عمان االالتوزيع ، الطبعة 

نسان ، حالة الطوارئ فبي العبراق االحقوق  حيدر أدهم عبد الهادي ، دراسات في قانون الدكتور  -12
ولببى ، اال، دار الحامببد للنشببر و التوزيببع ، الطبعببة  2003 - 1921بببين التبباري  و القببانون    

 .2008ردن ، اال -عمان 

رشبباد السببيد ، القببانون الببدولي العببام فببي ثوبببه الجديببد ، دار النهضببة العربيببة ، الطبعببة الببدكتور  -13
 .2010الثانية ، القاهرة ، 

نسبببان دراسبببة قانونيبببة االالمجلبببس البببدولي لحقبببوق  رضبببوا سبببيد أحمبببد محمبببود العمبببار ،البببدكتورة  -14
 .  2010ولى ، القاهرة ، االسياسية ، دار النهضة العربية ، الطبعة 

نسببان بببين التشببريع و التطبيببق ، منشببورات الحلبببي االسببعدا محمببد الخطيببب ، حقببوق الببدكتور  -15
 .2009لبنان ،  - ولى ، بيروتاالالحقوقية ، الطبعة 

سببهيل حسببين الفببتالوي ، الدبلوماسببية المعاصببرة بببين النظريببة و التطبيببق ، دار الثقافببة الببدكتور  -16
 .365 -360، ص  2006ردن ، اال -ولى ،عمان االللنشر و التوزيع ، الطبعة 

 نسبان ، داراالحقوق  -، موسوعة القانون الدولي ، الجزء الثالث سهيل حسين الفتالوي الدكتور  -17
 .2008الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، 

القبانون البدولي العبام فبي السبلم ، دار الثقافبة للنشبر و التوزيبع  ، سهيل حسين الفتالوي الدكتور   -18
 .2012ردن ،   اال -ولى ، عمان اال، الطبعة 

ببادة اال، جبرائم األول  ، موسوعة القانون الدولي الجنائي، الجبزء سهيل حسين الفتالوي الدكتور   -19
–ولبببى ، عمبببان االنسبببانية ،دار الثقافبببة للنشبببر و التوزيبببع ، الطبعبببة االالجماعيبببة و جبببرائم ضبببد 

 .2011ردن، اال



 ................................................................................................................................ قائمة املصادر 
 

 

226 

شببارل روسببو ، القببانون الببدولي العببام ، ترجمببة شببكر هللا خليفببة و سببعد عبببد الحسببين ، االهليببة   -20
 بيروت. –لنان  1987للنشر و التوزيع ، الطبعة االولى ، 

ن عبببامر ، مقدمبببة لدراسبببة القبببانون البببدولي العبببام ،  دار النهضبببة العربيبببة ، صبببال  البببديالبببدكتور  -21
 .2007مطبعة جامعة القاهرة ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، 

فبباق الجديببدة الطبعبببة االفبببي التشببريع العراقببي ، دار  األجانبببصببالح الحسببون ، حقببوق الببدكتور  -22
 ولى ، بغداد ، بدون سنة نشر. اال

فتحببي سببمحان ، تسببليم المجببرمين فببي ظببل قواعببد القببانون الببدولي العببام ، عبببد الببرحمن الببدكتور   -23
 .2011ولى ، القاهرة ، االدار النهضة العربية ، الطبعة 

عبد الكريم علوان خضير ، الوسيء في القانون الدولي العام ، الكتاب الثاني ، القانون الدكتور   -24
 . 2007ولى ، عمان ، االبعة الدولي المعاصر ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الط

نسبان اال، موسبوعة القبانون البدولي ، الكتباب الثالبث ، حقبوق  عبد الكريم علوان خضيرالدكتور  -25
 .  1997ردن ، اال -، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان 

عصببام العطيببة ، القببانون لببدولي العبببام ، الببدار العراقيببة للطباعببة و النشببر و التوزيبببع ، الببدكتور  -26
 . 2014طبعة الثامنة ، بيروت ، ال

عباس محمد عباس ، المركز القانوني لألجانب في الخلي  العرببي دراسبة مقارنبة ، دار الدكتور  -27
 .2017ولى ، القاهرة ، االالكتب  للنشر و التوزيع ، الطبعة 

الجنسببية ،  –سببدي ، الببوجيز فببي القببانون الببدولي الخبباص االعبببد الرسببول عبببد الرضببا الببدكتور  -28
،  -ختصبباص القضببائي الببدولي اال، التنببازع الببدولي للقببوانين ، تنببازع  األجانبببوطن ، مركببز المبب

 .2017ولى ظن بيروت ، االدار السنهوري ، الطبعة 

سلطان الشاوي ، المببادئ العامبة  فبي قبانون العقوببات ، الدكتور  علي حسين الخلف والدكتور  -29
 .2014العراق ،  -ولى ، بغداد االدار نيبور للطباعة و النشر و التوزيع ، الطبعة 
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عببببامر محمببببود الكسببببواني  ، موسببببوعة القببببانون الببببدولي الخبببباص ، الجببببزء الثبببباني ، الجنسببببية  و  -30
 .2010االولى ، عمان ، ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الطبعة  األجانبالموطن و مركز 

نسببباني ، دار االالبببدولي  علبببي حميبببد العبيبببدي ، مبببدخل لدراسبببة القبببانون العبببام و القبببانون البببدكتور  -31
 .2006ولى ، بغداد ، االالسنهوري للطباعة و النشر و التوزيع ، الطبعة 

علببي يوسببف الشببكري ، المنظمببات الدوليببة ، دار صببفاء للطباعببة و النشببر و التوزيببع و الببدكتور  -32
 .2012ولى ، عمان ، االمؤسسة دار الصادق الثقافية للطبع و النشر و التوزيع ، الطبعة 

غببازي فيصببل مهببدي و الببدكتور عببدنان عاجببل عبيببد ، القضبباء االداري دراسببة قانونيببة  كتورالببد -33
حديثببة مقارنببة بالنظببام الفرنسببي و المصببري و العراقببي ،منشببورات مكتبببة دار السببالم القانونيببة ، 

 .2017الطبعة الثالثة ،النجف االشرف، 

 نون الببدولي الخبباص ،الجببزءالقببا ،الببدكتور حسببن محمببد الهببداوي  غالببب علببي الببداودي والببدكتور  -34
 .2015ولى ،  بغداد ، اال، مكتبة السنهوري ، الطبعة األول 

فببريتس كالسببهوفن  و اليزابيببث النغسببفيلد ، ضببوابء تحكببم خببوض الحببرب ، مببدخل الببى القببانون  -35
 .2004حمر ، االنساني ، ترجمة عبد العليم قباني ، اللجنة الدولية للصليب االالدولي 

ماجببببد الحمببببوي ،القببببانون الببببدولي العببببام ، منشببببورات الجامعببببة الببببدكتور  ي ومبببباهر ملنببببدالبببدكتور  -36
 . 2018فتراضية السورية ، الجمهورية العربية السورية ، اال

نسبببان ، منشببببورات الحلبببببي االوربببببي لحمايبببة حقببببوق االمحمببببد أمبببين الميببببداني ، النظبببام البببدكتور  -37
 .2009لبنان ، –الحقوقية ، الطبعة الثالثة ، بيروت 

محمببد حببافظ غببانم ، المسببؤولية الدوليبببة و تطبيقاتهببا فببي الببدول العربيببة ، دار النهضبببة ر الببدكتو  -38
 .1960ولى ، القاهرة ، االالعربية ، الطبعة 

ولبى االالدولة ، دار النهضة العربية ، الطبعبة  إقليممن  األجانبي ، اخراج الروبمحمد الدكتور  -39
 .2001، القاهرة ، 
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ألجنببببي : مركبببز الشبببخص الطبيعبببي ، دار النهضبببة العربيبببة ، محمبببد الروببببي ، مركبببز االبببدكتور  -40
 .2002الطبعة االولى ، القاهرة ، 

مصببطفى العببدوا ، ترحيببل األجانببب فببي القببانون المصببري و الفرنسببي ، دار النهضببة الببدكتور   -41
 .2008العربية ، الطبعة االولى ، القاهرة ، 

حسبن ، مببادئ القبانون البدولي  مصبطفى سبالمهالبدكتور  محمبد سبامي عببد  الحميبد  والدكتور  -42
 .1988ولى ، القاهرة ، االالعام الدار  الجامعية ، الطبعة 

قببانون السببالم ، منشببأة المعببارف ،  –مببم االمحمببد طلعببت الغنيمببي ، الوسببيء فببي قببانون الببدكتور  -43
 .2005سكندرية ، االولى ، االالطبعة 

ولبببببى ، النجبببببف االم ، الطبعبببببة منبببببذر الشببببباوي ،  فلسبببببفة القبببببانون ، مكتببببببة دار السبببببالالبببببدكتور  -44
 .العراق ، بدون تاري  نشر -شرفاال

نسببان بببين السببلطة الوطنيببة و السببلطة الدوليببة ، دار االمحمببد قببدور بومببدين ، حقببوق الببدكتور   -45
 .2011ولى ، عمان ، االالراية للنشر و التوزيع ، الطبعة 

نسبان االون البدولي لحقبوق محمد خليل الموسى ، القانالدكتور  محمد يوسف علوان  والدكتور   -46
 -ولبببى ، عمببباناال، دار الثقافبببة للنشبببر و التوزيبببع ، الطبعبببة األول  الحقبببوق المحميبببة ، الجبببزء -
 .  3009ردن ، اال

ليببات الدوليببة ، دار و مؤسسببة االنسببان القواعببد و االنعمببان عطببا هللا الهيتببي ، حقببوق الببدكتور   -47
 .2007لى  ، دمشق ، و االرسالن للطباعة و النشر و التوزيع ، الطبعة 

بببار ، الطبعبببة االنجيبببب خلبببف أحمبببد الجببببوري ، القبببانون البببدكتور  -48 ولبببى ، االداري ، مطبعبببة يادك 
 .2015السليمانية ، 

 ثانيًا: البحوث و المقاالت:

، المجلبببة المصببرية للقبببانون البببدولي ،  األجانبببأحمبببد خيببرت سبببعيد ، التببأميم و ملكيبببة الببدكتور   -1
   .1963التاسعة عشر ،  المجلد التاسع عشر ، السنة
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للرقابببة علببى تنفيببذ القببانون الببدولي  كآليببةخيببر الببدين اليبباس ، المجلببس الببدولي لحقببوق االنسببان   -2
 .2015، 36، العدد  10االنساني ، مجلة الكلية االسالمية الجامعة ، المجلد 

، 12مب  سالم قيصر يبونس ، المسبؤولية القانونيبة للموظبف البدولي ، مجلبة الرافبدين للحقبوق ،   -3
 .، جامعة الموصل47العدد 

ة ، بحببث األجنبيببسببتثمارات االعكاشببة محمببد عبببد العببال ، الضببمانات القانونيببة لحمايببة الببدكتور  -4
وربببي فببي اال –مقببدم ضببمن أعمببال المببؤتمر الببدولي التاسببع الببذي نظمببه مركببز الدراسببات العربببي 

/  2/  15 -13للفتببببرة  وربيببببة (اال –سببببتثمارات العربيببببة االبيببببروت بعنببببوان )افبببباق و ضببببمانات 
20013. 

ة ، مجلببة األجنبيببسببتثمارات االعيببواج  طالببب ، النظببام القببانوني لعقببود السببيد قصببوري رفيقببة و   -5
 . 2016/ جانفي / 5جامعة عباس الغرور خنشلة ، العدد  –الحقوق و العلوم السياسية 

، المجلبببببة  جنببببببياألمحمبببببود عببببببد الحميبببببد سبببببليمان ، الحمايبببببة الدبلوماسبببببية لالسبببببتثمار  البببببدكتور -6
 .2002المصرية للقانون الدولي ،المجلد الثامن و الخمسون ، 

، المجلبببة المصبببرية للقبببانون البببدولي ، المجلبببد  األجانبببببعببباد إمصبببطفى كامبببل ياسبببين ، البببدكتور  -7
 .1948الرابع ، 

منشور جريدة  2017مقال للمحامي طارق حرب حول قانون إقامة األجانب العراقي النافذ لعام  -8
 .2010شباط / أكتوبر  28ن العراقية الصادرة يوم  الزما

 

 :االطاريح: الرسائل و  ثالثاً 

بعاد األجانب في العراق ، رسالة ماجسبتير ، كليبة القبانون وني القبال مبدر نايف ، النظام القانإ -1
 .2012جامعة بابل ، 

مقدمببة روحببة دكتببوراه الببدولي العببام ، اط عببادة القسببرية فببي القببانون اإلرنببا سببالم امانببة ، مبببدأ عببدم  -2
 .2015جامعة النهرين ، –كلية الحقوق  الى مجلس
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يدي النظيفة ، رسالة ماجستير ، كليبة القبانون االصبري محمد الخزاعي ، قاعدة  أستاذنا أسامة  -3
 .2002جامعة بغداد ، 

ر العيد لغريب ، النظام القانوني إلبعاد و طرد األجانبب فبي التشبريع الجزائبري ، مبذكرة ماجسبتي  -4
 .2015بسكرة ، -، كلية الحقوق جامعة خيضر

قبلهبا  األجانببالبوطني و حمايبة حقبوق األمن  دارة  في حمايةاالليد مرزة المخزومي ، سلطة و   -5
 .2012جامعة بغداد ،  -كلية  القانون  مقدمة الى مجلس، أطروحة دكتوراه 

 القرارات القضائية و تقارير محكمة العدل الدولية :رابعًا : 

1- ECHR , Conka v. Belgium , February 2002 

 .61، الفقرة  40، الصفحة  1970تقارير محكمة العدل الدولية ، عام  -2

ملخصببات أحكببام محكمببة العببدل الدوليببة  ، القضببية المتعلقببة بأحمببد صبباديو ديببالو  ، )جمهوريببة  -3
وفمبر تشببرين الثبباني / نبب 30غينيببا ضببد جمهوريببة الكونغببو الديمقراطيببة ( ، الحكببم الصببادر فببي 

 . 62 – 49، الفقرات  2010

ملخصات أحكام محكمة العدل الدولية ، القضية المتعلقة بأحمد صاديو ديبالو ) جمهوريبة غينيبا  -4
، الفقبرات  2012حزيبران / يونيبه  19ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية (، الحكم الصبادر فبي 

13 – 25. 

قبببة بأحمبببد صببباديو ديبببالو ، )جمهوريبببة ملخصبببات أحكبببام محكمبببة العبببدل الدوليبببة ، القضبببية المتعل -5
تشببرين الثبباني / نببوفمبر  30غينيببا ضببد جمهوريببة الكونغببو الديمقراطيببة ( ، الحكببم الصببادر فببي 

 .74 – 64، الفقرات  2010

ملخصات أحكام محكمة العدل الدولية ، القضبية المتعلقبة بطبرد أحمبد صباديو ديبالو ) جمهوريبة  -6
،  2012حزيبران / يونيببه  19ة ( ، الحكببم الصبادر فببي غينيبا ضببد جمهوريبة الكونغببو الديمقراطيب

 .55 – 18الفقرات 
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ملخصبببات أحكبببام و فتببباوا محكمببببة العبببدل الدوليبببة ، القضبببية المتعلقببببة بأحمبببد صببباديو ديببببالو )  -7
تشببرين الثبباني/  30جمهوريببة غينيببا ضببد جمهوريببة الكونغببو الديمقراطيببة ( ، الحكببم الصببادر فببي 

 .98 – 63، الفقرات  2010نوفمبر 

قضبببية المتعلقببببة بأحمبببد صببباديو ديببببالو ، الملخصبببات أحكبببام و فتببباوا محكمببببة العبببدل الدوليبببة ،  -8
تشببرين الثبباني / نببوفمبر  30جمهوريببة الكونغببو ( ، الحكببم الصببادر فببي ل)جمهوريببة غينيببا ضببد ا

 .98 – 90، الفقرات 2010

و  ديبالو ، ملخصات أحكام و فتاوا محكمة العدل الدولية ، القضية المتعلقبة بطبرد أحمبد صبادي -9
،  2010تشبببببرين الثببببباني / نبببببوفمبر 30جمهوريبببببة غينيبببببا ضبببببد الكونغبببببو ، الحكبببببم الصبببببادر فبببببي 

 .98 -49الفقرات

ملخصبببات احكبببام وفتببباوا محكمبببة العبببدل الدوليبببة ، القضبببية المتعلقبببة بطبببرد أحمبببد صببباديو ديبببالو  -10
اني / تشببرين الثبب 30)جمهوريببة غينيببا ضببد جمهوريببة الكونغببو الديمقراطيببة ، الحكببم الصببادر فببي 

 .166، ص 48 -24، الفقرات  2010نوفمبر

 :المصادر االلكترونية خامسًا :

 الموقع االلكتروني لمنظمة الصليب االحمر متا  على الرابء: (1)
migrants-vulnerable-needs-response-rcshttps://www.icrc.org/ar/document/ic   لع اط
 .25l1l2019عليه في 

 الموقبببببببببببع االلكترونبببببببببببي للمفوضبببببببببببية السبببببببببببامية لحقبببببببببببوق االنسبببببببببببان متبببببببببببا  علبببببببببببى البببببببببببرابء : (2) 
 Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.asphttps://www.ohchr.org/ar/ 

 .25l1l2019اطلع عليه في 

 خليل حسين ، مفهوم األمن في القانون الدولي العبام  ، متبا  علبى االنترنبت علبى البرابء االتبي : الدكتور (3) 
.html16post_-/blog2009/01http://drkhalilhussein.blogspot.com/  اط لبببع عليبببه فبببيl 1l25
2019. 

بوسببتن ، ترجمببة قصببي حسببين ، متببا  علببى  -للكاتببب غيتسبباو و بببوالنس  الموقببع االلكترونببي لراديببو سببوا (4) 
 .2019l1l20اط لع عليه بتاري  2018/03/3awa.dk/ar/https://radios الرابء :

https://www.icrc.org/ar/document/icrcs-response-needs-vulnerable-migrants
https://www.ohchr.org/ar/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.asp
http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01/blog-post_16.html
https://radiosawa.dk/ar/2018/03/3
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 ، متبببا  علبببى البببرابء: 2018/ 3/ 26 الموقبببع االلكترونبببي لقنببباة روسبببيا اليبببوم ، خببببر منشبببور بتببباري (5) 
  -934558https://arabic.rt.com/world/   2019اط لع عليه بتاريl1l17. 

نبيل عبد االمير الربيعي ، التهجير القسري ألبناء العراق بدعوا التبعيبة االيرانيبة ، مقبال منشبور فبي موقبع  (6) 
 ) الحببببببببببببببببببببببببببوار المتمببببببببببببببببببببببببببدن االلكترونببببببببببببببببببببببببببي ( متببببببببببببببببببببببببببا  علببببببببببببببببببببببببببى الببببببببببببببببببببببببببرابء :

0r=&574745http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=   2019اط لع عليه بتاريl1l9. 

على شبكة االنترنت متا  على الرابء االتي:                        الدولية لماهضة التمييز ضد المرأة  الموقع االلكتروني للجنة (7) 
rg/AR/HRBodies/cedaw/Pages/Introduction.aspxhttps://www.ohchr.o   8أط لع عليه في 

 .2019كانون األول 
الموقع االلكتروني للجنة االمم المتحدة المعنية ببحث حاالت االختفاء القسري على االنترنت متا  على  (8)

أط لع   https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspxالرابء االتي :
 .2019كانون األول  8عليه بتاري  

مقاربة من  –الدكتور عبد العزيز يعكوبي ، الرقابة القضائية على قرارات االبعاد الصادرة في حق األجانب  (9)
، مقال منشور على االنترنت متا  على  03.02لقانون رقم خالل االجتهاد المغربي و المقارن مع قراءة في ا

كانون الثاني 8أط لع عليه بتاري    /html2017/09/0302https://www.bibliotdroit.com.الرابء االتي :
 .1، ص  2019

كترونببي لألمببم المتحببدة مكتببب المفببوض السببامي لحقببوق االنسببان متببا  فببي تفاصببيل ذلببك الموقببع االل( ينظببر 10)
  Brief.aspexعلبببببببببببببببببببببببى االنترنبببببببببببببببببببببببت علبببببببببببببببببببببببى البببببببببببببببببببببببرابء : 

/Pages/OPCAT/HRBodies/AR/www.ochchr.org/https:   كببببببانون الثبببببباني  8أطلببببببع عليببببببه بتبببببباري
20119. 

متاحعلىالرابط2016تشرينالثاني26لكترونيلجريدةالنهار،خبرمنشوربتاريخاألالموقع (11)

كانوناألول8أُطلععليهبتاريخ /502351https://newspaper.annahar.com/article  االتي

2019.

 

 : الوثائق الدولية و المعاهدات الدولية :سادساً 

 3طبببرد األجانبببب، البببدورة الثانيبببة و السبببتون ، جنيبببف ،أعمببال لجنبببة القبببانون البببدولي  بخصبببوص  -1
اب/ اغسبببببببببببببببببببببببببببطس  6 –تمبببببببببببببببببببببببببببوز /يوليببببببببببببببببببببببببببو  5حزيران/يونيببببببببببببببببببببببببببو و  4 –ايار/مببببببببببببببببببببببببببايو 

2010،A.dd.2/625/CN.4/A 

https://arabic.rt.com/world/934558-
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=574745&r=0
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cedaw/Pages/Introduction.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cedaw/Pages/Introduction.aspx
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx
https://www.bibliotdroit.com/2017/09/0302.html
https://newspaper.annahar.com/article/502351
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       ، البببدورة الثامنبببة و الحمسبببون ، جنيبببف    األجانبببباعمبببال لجنبببة القبببانون البببدولي بخصبببوص طبببرد  -2
  /573، 2006اب اغسببطس ،  11-يببوتمببوز / يول 3حزيببران /يونيببو و 9-يببار/ مببايوا 1

CAN.4 
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       Every country has the right to expel the foreigners from its territory 

for the purpose of protecting its national security from the threats that 

foreigners pose to its security, and expulsion is practiced in accordance 

with its right to sovereignty over everything that exists in its most valuable 

things and people. The concept of expulsion has sparked a dispute between 

the book and the International Law Commission  , it differs from some 

systems that do not lead to foreigners leaving the state’s territory, such as 

handing over wanted persons, and it differs from some systems that do not 

lead foreigners to leave the country’s territory, such as arrest and detention 

applied to foreigners, and in international law, the collective expulsion 

applied to a group of foreigners with identical decisions without regard to 

the personal circumstances of each of the foreigners subject to expulsion is 

prohibited, as international law prohibits disguised expulsion that is not 

formalized from the expulsion round, as it appears from the agreements 

The international organization that expelled the expulsion of foreigners 

The expulsion that is carried out illegally and in which one of the pillars of 

administrative decisions differs is prohibited in both international and 

domestic law, and the draft international agreement on the expulsion of 

foreigners for the year 2014 and from the European Court's endeavor to 

Human rights: The expulsion that is carried out to circumvent any 

measures to extradite the wanted is considered prohibited by international 

law. 

  The internal system of expulsion of foreigners is affected by public 

international law and international human rights law in particular, and this 

effect is evident by changing the system of expulsion of foreigners with 

developments in the theory of sovereignty. When traditional sovereignty 

prevailed in international law for a year, foreigners subject to expulsion 

did not have the slightest rights and goal They had was merely grants from 

the countries in which they were present, but the matter changed under the 
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theory of modern sovereignty when foreigners subject to expulsion had 

rights protected by international law, and with regard to adapting the right 

of expulsion, it is noted that it is a sovereign right to preserve the security 

of the state and not a penalty applied against foreigners. Aliens are 

expelled according to legal justifications accepted by international law, 

and may be carried out according to political justifications not approved by 

international law or on the basis of all these justifications, and it is noted 

that the authority responsible for expelling foreigners, whether the 

executive or judicial body, is obligated to respect the minimum rights of 

aliens subject to expulsion, which is what It is known as the minimum rule 

for the rights of foreigners whose international jurisprudence has differed 

regarding its content and the international protection prescribed for it, but 

these rights can be taken by any country against the state that violates it on 

foreigners, just as it is not permissible for countries hosting foreigners to 

infringe upon these rights, regardless of circumstances. Even under 

exceptional circumstances as a state of emergency. As for the legislature 

that legislates expulsion in the host country for foreigners, international 

law also restricts it to the obligation to bring expulsion legislation in line 

with international human rights law, including international treaties related 

to expulsion, such as the 1951 Convention. It is noted that foreigners 

subject to expulsion have general rights, which are represented by them It 

is noted that foreigners subject to expulsion have general rights, including 

all human rights, such as the right to property, especially those relating to 

foreigners subject to expulsion, such as the duty to inform a foreigner of 

the expulsion decision and give him the opportunity to judicially object 

against him before the internal administrative and judicial bodies. Aspects, 

including diplomatic protection related to the arrangement of international 

responsibility against the expelling state, and judicial protection provided 

by the International Court of Justice, which highlights its role in the case 

of the expulsion of the Guinean citizen from the Democratic Republic of 

the Congo and issued rulings on In the years 2007, 2010, and 2012, the 

judicial protection also extends to what the regional human rights courts 

do, such as the European Court of Human Rights. International human 

rights committees emanating from international human rights agreements 
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provide noticeable protection for the rights of foreigners subject to 

expulsion. Examples of these committees are the International Committee 

against Torture and the Committee to Protect the Rights of Migrant 

Workers and Members of Their Families. 



 



 


