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  جلنة القانون الدويل
  الدورة الرابعة والستون

يونيـه  / حزيران ١ -مايو  / أيار ٧جنيف،  
  ٢٠١٢أغسطس / آب٣ -يوليه /متوز ٢و

  والستني عن أعمال الدورة الرابعةمشروع تقرير جلنة القانون الدويل     
  شتورماالسيد بافيل   :املقرر

  الفصل الرابع    
  طرد األجانب    

  مقدمة  -ألف  
طـرد  "، إدراج موضوع  )٢٠٠٤(قررت اللجنة، خالل دورهتا السادسة واخلمسني         -١

. )١(ضمن برنامج عملها، وتعيني السيد موريس كامتو مقرراً خاصاً هلذا املوضوع          " األجانب
 ،٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢ املؤرخ   ٥٩/٤١ من قرارها    ٥ت اجلمعية العامة، يف الفقرة      وأقر

  .قرار اللجنة إدراج هذا املوضوع يف جدول أعماهلا

__________ 

وكانت . ٣٦٤، الفقرة   )A/59/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسني، امللحق رقم           ) ١(
، قد أحاطت علماً بتقرير فريق التخطيط الذي ُحّدد فيه على اخلـصوص  )١٩٩٨(اللجنة، يف دورهتا اخلمسني     

الـدورة الثالثـة    املرجع نفسه،   (بغرض إدراجه يف برنامج عملها على املدى الطويل         " طرد األجانب "موضوع  
، قبلت هـذا    )٢٠٠٠(ثانية واخلمسني   ، ويف دورهتا ال   )٥٥٤، الفقرة   )A/53/10 (١٠واخلمسون، امللحق رقم    

وأُرفقـت  ). ٧٢٩، الفقرة   )A/55/10 (١٠الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم      املرجع نفسه،   (االستنتاج  
بتقرير أعمال هذه الدورة من دورات اللجنة خطة موجزة تعرض اهليكل العام والنـهج احملـتملني لدراسـة                  

 ٥٥/١٥٢ مـن القـرار      ٨اجلمعية العامة قد سجلت، يف الفقرة       وكانت  ). املرجع نفسه، املرفق  (للموضوع  
 .، إدراج املوضوع يف برنامج العمل على املدى الطويل٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢املؤرخ 
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، نظرت اللجنة يف التقرير األويل الـذي  )٢٠٠٥(وخالل دورهتا السابعة واخلمسني    -٢
  .)٢()A/CN.4/554(قدمه املقرر اخلاص 

، كان معروضاً على اللجنة التقرير الثاين       )٢٠٠٦(ثامنة واخلمسني   وخالل دورهتا ال    -٣
فضالً عن دراسة أجرهتا األمانـة العامـة        ) Corr.1 و A/CN.4/573(الذي قدمه املقرر اخلاص     

)A/CN.4/565 و Corr.1 .(              وقررت اللجنة النظر يف التقريـر الثـاين يف دورهتـا التاليـة، يف
  . )٣(٢٠٠٧ عام
، نظرت اللجنة يف التقريرين الثـاين والثالـث         )٢٠٠٧(عة واخلمسني   ويف دورهتا التاس    -٤

، وأعادت إىل جلنة الـصياغة   )A/CN.4/581 و Corr.1 و A/CN.4/573(اللذين قدمهما املقرر اخلاص     
  . )٥(٧ إىل ٣ ، وكذلك مشاريع املواد)٤(، بالصيغة اليت عدهلا املقرر اخلاص٢ و١مشروعي املادتني 

، نظرت اللجنة يف التقرير الرابع الذي قدمـه املقـرر اخلـاص             ويف دورهتا الستني    -٥
)A/CN.4/594 (      ماكراي لفحص املسائل اليت . وقررت إنشاء فريق عام برئاسة السيد دونالد م

 يثريها طرد األشخاص مزدوجي اجلنسية أو متعدديها والتجريد مـن اجلنـسية بالنـسبة إىل        
ة استنتاجات الفريق العامل املذكور وطلبـت إىل  وأثناء الدورة نفسها، أقرت اللجن    . )٦(الطرد

  . )٧(جلنة الصياغة أن تأخذها يف احلسبان يف إطار أعماهلا
، نظرت اللجنة يف التقرير اخلامس الذي قدمـه         )٢٠٠٩(ويف دورهتا احلادية والستني       -٦

وبناء على طلب اللجنة، قدم املقرر اخلـاص صـيغة          ). Corr.1 و A/CN.4/611(املقرر اخلاص   
جديدة ملشاريع املواد املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان للشخص املطرود أو اجلاري طرده، منقحة             

وقدم أيـضاً إىل    ). A/CN.4/617(ومعادة هيكلتها على ضوء النقاش الذي دار يف اجللسة العامة           
وقررت ). A/CN.4/618(اللجنة مشروع خطة دراسة جديد هبدف هيكلة جمموع مشاريع املواد           

  .)٨( أن ترجئ إىل الدورة الثانية والستني النظر يف مشاريع املواد املنقحةاللجنة
، نظرت اللجنة يف مشاريع املواد املتعلقة حبقوق        )٢٠١٠(ويف دورهتا الثانية والستني       -٧

، بالصيغة اليت نقحها وأعاد هيكلتـها املقـرر         )٩(اإلنسان للشخص املطرود أو اجلاري طرده     
). Add.1 و A/CN.4/625(الً عن التقرير السادس للمقرر اخلاص       ، فض )A/CN.4/617(اخلاص  

__________ 

 .٢٧٤ إىل ٢٤٢، الفقرات )A/60/10 (١٠الدورة الستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٢(
 .٢٥٢، الفقرة )A/61/10 (١٠م الدورة احلادية والستون، امللحق رقاملرجع نفسه،  )٣(
 .٤٠٢ و٤٠١، احلاشيتان )A/62/10 (١٠الدورة الثانية والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٤(
 .٤٠٠ إىل ٣٩٦املرجع نفسه، احلواشي  )٥(
 .١٧٠، الفقرة )A/63/10 (١٠الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٦(
 .١٧١املرجع نفسه، الفقرة  )٧(
 .٩١، الفقرة )A/64/10 (١٠الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٨(
 .١٢٥١ إىل ١٢٤٤، احلواشي )A/65/10 (١٠الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٩(
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 املنقحة املتعلقة حبماية حقوق اإلنـسان       ١٥ إىل   ٨وأعادت إىل جلنة الصياغة مشاريع املواد       
 بالصيغة اليت وردا هبا يف      )١٠(٩ و ومشروعي املادتني ألف  ،  للشخص املطرود أو اجلاري طرده    

بالصيغة  )١١(١ جيم و١، ومشروعي املادتني باء )A/CN.4/625(التقرير السادس للمقرر اخلاص 
، فضالً عن مـشروعي  )A/CN.4/625/Add.1( إىل التقرير السادس ١اليت وردا هبا يف اإلضافة    

  . بالصيغة اليت نقحها املقرر اخلاص خالل الدورة الثانية والستني)١٢(١ألف  واملادتني باء
 إىل التقريـر    ٢ت اللجنة يف اإلضـافة      ، نظر )٢٠١١(ويف دورهتا الثالثة والستني       - ٨

وكانـت  . للمقرر اخلاص ) A/CN.4/642(والتقرير السابع   ) A/CN.4/625/Add.2(السادس  
. )١٣(معروضة عليها عالوة على ذلك املالحظات اليت قدمتها احلكومات حىت ذلك احلـني            

، ١ياء  و١طاء  و١حاء  و١زاي  و١هاء  و١وأعادت إىل جلنة الصياغة مشاريع املواد دال 
، ١؛ ومـشروع املـادة واو       )١٤( إىل التقرير السادس   ٢بالصيغة اليت وردت هبا يف اإلضافة       

؛ ومشروع )١٥(الوارد أيضاً يف هذه اإلضافة، بالصيغة اليت نقحها املقرر اخلاص خالل الدورة
 ويف. )١٦( بصيغتها املنقحة اليت قدمها املقرر اخلاص خالل الدورة الثانية والـستني           ٨املادة  

دورهتا الثالثة والستني، أعادت اللجنة عالوة على ذلك إىل جلنة الصياغة املـوجز املعـاد               
ويف هذه  . )١٧(هيكلتها ملشاريع املواد الذي ورد يف التقرير السابع الذي قدمه املقرر اخلاص           

الدورة نفسها، أحاطت اللجنة علماً بتقرير مؤقت لرئيس جلنة الصياغة خيرب فيه اللجنة حبالة 
دم األعمال يف جمموع مشاريع املواد املتعلقة بطرد األجانب، اليت كانت علـى وشـك               تق

االنتهاء بغية تقدمي مشاريع املواد املذكورة إىل اللجنة لتعتمدها يف القـراءة األوىل خـالل               
  .)١٨(الدورة الرابعة والستني

  دراسة املوضوع أثناء هذه الدورة  -باء  
ء هذه الدورة، التقريـر الثـامن للمقـرر اخلـاص           كان معروضاً على اللجنة، أثنا      -٩
)A/CN.4/651( ٢٠١٢مايو / أيار١٤، يف ٣١٢٩، الذي نظرت فيه يف جلستها.  

__________ 

 .١٢٥٨ و١٢٥٥املرجع نفسه، احلاشيتان  )١٠(
 .١٢٦٤ و١٢٦٣املرجع نفسه، احلاشيتان  )١١(
 .١٢٦٩ و١٢٦٠املرجع نفسه، احلاشيتان  )١٢(
 .Add.1 وA/CN.4/628 وA/CN.4/604انظر  )١٣(
 ٥٣١، احلواشـي    )A/66/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقـم            )١٤(

 .٥٣٨ و٥٣٧ و٥٣٦ و٥٣٥ و٥٣٢و
 .٥٣٤املرجع نفسه، احلاشية  )١٥(
 .٥٤٠املرجع نفسه، احلاشية  )١٦(
)١٧( A/CN.4/642 ١٦ إىل ١٤، الصفحات. 
 .٢١٤، الفقرة )A/66/10 (١٠العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية  )١٨(
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وقدم التقرير الثامن قبل كل شيء حملة عن التعليقات اليت أبدهتا الـدول واالحتـاد                 -١٠
لجنة الـيت دارت    األورويب بشأن موضوع طرد األجانب مبناسبة املناقشات املتعلقة بتقرير ال         

اللجنة السادسة أثناء الدورة السادسة والستني للجمعية العامة؛ وتضمن بعد ذلك عدداً من     يف
وعند تقدمي هذا التقرير، أشار املقرر اخلاص إىل أنه يرى          . املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص   

اللجنـة يف   أن معظم التعليقات املذكورة تتوقف على التفاوت بني التقدم الـذي أحرزتـه              
دراستها للموضوع واملعلومات ذات الصلة املقدمة لتقدير اللجنة السادسة يف إطار النظـر يف          

ومن مث، عمل املقرر اخلاص جاهداً على تبديد أوجه سـوء           . التقارير السنوية السابقة للجنة   
 بعـض   التفاهم اليت سببها هذا التفاوت مبراعاة بعض االقتراحات، عند االقتضاء، أو باقتراح           

ومبا أن اجللسة العامة سبق أن أعادت هذه املشاريع إىل          . التعديالت يف صياغة مشاريع املواد    
جلنة الصياغة، فإن هذا اإلطار هو الذي سيتعني، عند االقتضاء، النظـر ضـمنه يف هـذه                 

  .االقتراحات اليت ُتعد من جهة أخرى، أساساً، ذات طابع إنشائي
 مسألة الشكل النهائي ألعمال اللجنة بشأن هذا املوضوع،         وأثار التقرير الثامن أيضاً     -١١

ويف هذا الصدد،   . اليت عادت إىل املناقشات سواء داخل اللجنة نفسها أو يف اللجنة السادسة           
بقي املقرر اخلاص على اقتناع بأن مواضيع قليلة جداً تتالءم مع التدوين مثل موضوع طـرد                

تقوم اللجنة، عندما يئني األوان، بإرسال نتيجـة        ومن مث أعرب عن رغبته يف أن        . األجانب
أعماهلا بشأن هذا املوضوع إىل اجلمعية العامة يف شكل مشاريع مواد، على أن تقـرر هـذه       

  .األخرية الشكل النهائي الذي يتعني إعطاؤها
، نظرت اللجنة   ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٩، املعقودتني يف    ٣١٣٥ و ٣١٣٤ويف جلستيها     -١٢

 ٣٢، جمموعـة    ٣١٣٥صياغة واعتمدت يف القراءة األوىل، أثناء جلـستها         يف تقرير جلنة ال   
  ). أدناه١انظر اجلزء جيم (مشروع مادة بشأن طرد األجانب 

، اعتمـدت اللجنـة     ٢٠١٢أغسطس  /آب... و... ، املعقودة يف    ...ويف جلساهتا     -١٣
ـ   دة يف القـراءة األوىل  التعليقات املتصلة مبشاريع املواد املتعلقة بطرد األجانب بصيغتها املعتم

  ). أدناه٢انظر اجلزء جيم (
، قـررت اللجنـة، وفقـاً       ٢٠١٢أغسطس  /آب... ، املعقودة يف    ...ويف الدورة     -١٤

، )انظر اجلزء جـيم أدنـاه     ( من نظامها األساسي، إرسال مشاريع املواد        ٢١ إىل   ١٦ للمواد
ا، راجية منها أن تبعث هذه      بوساطة األمني العام، إىل احلكومات لتبدي تعليقاهتا ومالحظاهت       

  .٢٠١٤يناير / كانون الثاين١التعليقات واملالحظات إىل األمني العام حبلول 
، أعربت اللجنة عن امتناهنـا      ٢٠١٢أغسطس  /آب... ، املعقودة يف    ...ويف دورهتا     -١٥

 العميق للمقرر اخلاص، السيد موريس كامتو، عن املسامهة املمتازة اليت قدمها ملعاجلة هـذا             
املوضوع بفضل أعماله البحثية وخربته الواسعة، مما مسح للجنة باسـتكمال قراءهتـا األوىل              

  .ملشاريع املواد املتعلقة بطرد األجانب
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  نص مشاريع املواد املتعلقة بطرد األجانب الذي اعتمدته اللجنة يف القراءة األوىل  -جيم  

  نص مشاريع القرارات  -١  
قرارات الذي اعتمدته اللجنة يف القـراءة األوىل أثنـاء          يرد فيما يلي نص مشاريع ال       -١٦

  .دورهتا الرابعة والستني للجنة

 طرد األجانب    

  الباب األول    
  أحكام عامة    

  ١مشروع املادة     
    التطبيقنطاق    

هذه على قيام دولة بطرد أجانب موجودين بـصورة         تسري مشاريع املواد      -١  
  .غري قانونية يف إقليمها قانونية أو
يتمتعـون بامتيـازات    ال تسري مشاريع املواد هذه على األجانب الذين           -٢  

  .وحصانات مبوجب القانون الدويل

 ٢مشروع املادة     
 استخدام املصطلحات    

  :ألغراض مشاريع املواد هذه  
يتمثل يف فعل أو امتناع عـن فعـل          اً أو سلوك  ، رمسياً  عمالً "الطرد" يعين    )أ(  

 الطـرد  األجنيب على مغادرة إقليم تلك الدولة؛ وال يـشمل        سببه  رب ب جيو،  منسوب إىل دولة  
، أو عدم السماح بدخول جنائية دوليةتسليم إىل حمكمة أو هيئة  أو ال،دولة أخرىإىل  التسليم  

  األجانب، خالف الالجئني، إىل الدولة؛
  .الدولة اليت يوجد يف إقليمهاال حيمل جنسية اً  فرد"جنيباأل" يعين  )ب(  
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  ٣املادة مشروع     
 حق الطرد    

ملشاريع املواد هذه   اً  وجيب أن يتم الطرد وفق    . حيق للدولة أن تطرد أجنبياً من إقليمها        
  .القواعد املتعلقة حبقوق اإلنسانوخباصة وقواعد القانون الدويل األخرى الواجبة التطبيق، 

  ٤مشروع املادة     
 التقيد بالقانونواجب     

  .للقانوناً لقرار يتخذ وفقاً ال جيوز طرد أجنيب إال تنفيذ  

  ٥مشروع املادة     
  الطردأسباب     

  .مسبباً جيب أن يكون كل قرار طرد  -١  
ياً إال لألسباب املنصوص عليها يف القـانون،        أجنبطرد   أن ت  جيوز لدولة ال    -٢  

   .قومي والنظام العاماألمن اليف ذلك، على وجه اخلصوص،  مبا
، مع مراعاة خطـورة  وحبسن نية معقوالًاً ييم تقالطردأن تقّيم أسباب     جيب  -٣  
 الطـابع ، ويف ضوء مجيع الظروف، مبا يف ذلك سلوك األجنيب املعين، وعند االقتضاء،       الوقائع

  .الراهن للتهديد املترتب على تلك الوقائع
  . مع القانون الدويليتناىف لسبب اًال جيوز للدولة أن تطرد أجنبي  -٤  

  الباب الثاين    
   طرد احملظورحاالت ال    

  ٦مشروع املادة     
  طرد الالجئنيحظر    

إال ألسباب  بصورة قانونية اً يف إقليمهاال جيوز لدولة أن تطرد الجئاً موجود  -١  
  . أو النظام العامقوميتتعلق باألمن ال

  يف إقليم الدولـة،    قانوينغري   وجوده   أيضاً على أي الجئ    ١الفقرة  تسري    -٢  
  .ه بعدالالجئ، ومل يتم البت يف طلب وضعل على لحصولطلب تقدم ب يكون قد
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إقلـيم   حدوددولة أو إىل بأي شكل أو ترده اً ولة أن تطرد الجئ دال جيوز ل    -٣  
بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إىل فئة اجتماعية           هددة فيها   حياته أو حريته م    تكون

على أمن البلـد    اً   العتباره خطر   معقولة  أسباب معينة أو بسبب آرائه السياسية، ما مل توجد       
صدور حكم هنائي عليـه     بسبب  اً على جمتمع ذلك البلد،       أو العتباره خطر   ،الذي يوجد فيه  

  .جرمية بالغة اخلطورةالرتكابه 

  ٧مشروع املادة     
  طرد عدميي اجلنسيةحظر    

ـ   نسية اجلعدمي اً  شخصلدولة أن تطرد    ال جيوز      اً يكون وجـوده يف إقليمهـا قانوني
  . أو النظام العامميوقألسباب تتعلق باألمن ال إال

  ٨ مشروع املادة    
  قواعد أخرى حمددة لطرد الالجئني وعدميي اجلنسية    

ال ُتخل القواعد املطبقة على طرد األجانب املنصوص عليها يف مشاريع املواد هـذه                
  .لقانونبالقواعد األخرى املتعلقة بطرد الالجئني وعدميي اجلنسية اليت ينص عليها ا

  ٩مشروع املادة     
  التجريد من اجلنسية لغرض الطرد فقط    

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

  ١٠مشروع املادة     
 الطرد اجلماعيحظر     

 الطرد اجلماعي طرد األجانـب    ألغراض مشاريع املواد هذه، يقصد بعبارة         -١  
  .وعةبوصفهم جمم

  . الطرد اجلماعي لألجانب، مبن فيهم العمال املهاجرون وأفراد أسرهمحيظر  -٢  
 مأن يت   على جمموعة من األجانب،    أفراد جيوز للدولة أن تطرد يف آن واحد        -٣  

إىل اً   تقييم مناسب وموضوعي للحالة اخلاصة لكل فرد من أفراد اجملموعة واستناد           الطرد بعد 
  .ذلك التقييم

 مشروع املادة هذا بقواعد القانون الدويل الواجبة التطبيق على طرد           ُيخلال    -٤  
  .يشمل الدولة الطاردةمسلح األجانب يف حال نشوب نزاع 
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  ١١مشروع املادة     
 عحظر الطرد املقّن    

  .ع ألجنيبقّناملطرد أي شكل من أشكال الظر حي  -١  
لدولة ا جنيبأالطرد املقنع مغادرة     بعبارة   يقصدألغراض مشاريع املواد هذه،       -٢  

 االتاحل مبا يف ذلك  ،   مىت كانت نتيجة غري مباشرة لفعل الدولة أو امتناعها عن الفعل           اً،قسر
 التحفيـز علـى    قصد ب ،يرتكبها مواطنوها أو أشخاص آخرون      تؤيد فيها الدولة أعماالً    اليت

  . تلك األعمالتتغاضى عن  أو،جانب إلقليمهااألمغادرة 

  ١٢ع املادة مشرو    
  لغرض مصادرة األموالطرد حظر ال    

  .حيظر طرد األجنيب لغرض مصادرة أمواله  

  ١٣مشروع املادة     
  لاللتفاف على إجراءات التسليمطرد حظر اللجوء إىل ال    

  .ال جيوز لدولة أن تلجأ إىل الطرد لاللتفاف على سري إجراءات التسليم  

  الباب الثالث    
  خلاضعني للطردنب ااجحقوق األمحاية     

  الفصل األول    
  أحكام عامة    

  ١٤مشروع املادة     
  اخلاضعني للطرد  لألجانبوحقوق اإلنساناإلنسانية كرامة الاحترام االلتزام ب    

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

سـيما   ية، وال  اإلنسان هماحترام حقوق لطرد احلق يف    ل خلاضعنيلألجانب ا   -٢  
  .ه املواد هذمشاريعاحلقوق املنصوص عليها يف 
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  ١٥مشروع املادة     
  االلتزام بعدم التمييز    

 متييز على أسـاس العـرق        أي دوناألجانب   طرد   ها يف متارس الدولة حق    -١  
 ، أو األصل القومي   سي أو غريه من اآلراء     السيا اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي         أو

 وضع آخر، أو لغري ذلك من األسباب اليت   االجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي        أو أو اإلثين 
  .حيظرها القانون الدويل

جانب اخلاضعني للطـرد حبقـوقهم      األ على متتع    يسري عدم التمييز أيضاً     -٢  
  .املواد هذه  مشاريعيفاملنصوص عليها اإلنسانية، مبا يف ذلك احلقوق 

  ١٦مشروع املادة     
  ألشخاص املستضعفون ا    

ألشـخاص  ، وا ، واحلوامل وذوي اإلعاقة ألطفال، واملسنني،   جيب مراعاة ا    -١  
وجيب معاملتهم ومحايتهم مـع     ،  رد مبا يتناسب مع حاهلم    لطاملستضعفني اآلخرين اخلاضعني ل   
  .إيالء االعتبار الواجب لضعفهم

االعتبـار األول    يـوىل    لطرد،ل  اخلاضع  املتعلقة بالطفل  راءاتاإلجيف مجيع     -٢  
 . على وجه اخلصوصالفضلىالطفل ملصلحة 

  الفصل الثاين    
   يف الدولة الطاردةالزمةاحلماية ال    

  ١٧مشروع املادة     
   يف احلياةلطردل جنيب اخلاضعحق األااللتزام حبماية     

  .د يف احلياةلطرل جنيب اخلاضعحق األالطاردة حتمي الدولة   

   ١٨مشروع املادة     
  التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية            حظر    

  املهينة أو
للتعذيب أو لغريه من ضروب     للطرد   أن تعرض األجنيب اخلاضع   الطاردة  لدولة  لال جيوز     
  .لالإنسانية أو املهينةأو العقوبة القاسية أو ااملعاملة 
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  ١٩ املادة مشروع    
  لطرد اخلاضع لنيبشروط احتجاز األج    

  ؛لطرد ذا طابع عقايبل نيب اخلاضعال يكون احتجاز األج  )أ(  -١  
ما عدا يف احلاالت االسـتثنائية، يف   ،  لطردل اخلاضع نيباألجحيتجز    )ب(    

  .لحرية بعقوبات سالبة لاألشخاص احملكوم عليهممكان منفصل عن 
ويقتصر على الفترة املعقولة    . ألجل غري مسمى  كون االحتجاز   يال    )أ(  -٢  

  ؛وحيظر أي احتجاز ملدة مفرطة الطول. الالزمة لتنفيذ الطرد
 شخصمن   االحتجاز إال بقرار من احملكمة أو         مدة ال يكون متديد    )ب(    

  ؛قضائيةالوظائف خمول ممارسة ال
يري إىل معـا  اً  اسـتناد  على فترات منتظمة  االحتجاز  يعاد النظر يف      )أ(  -٣  

  ؛القانونحمددة ينص عليها 
استحالة تنفيـذ الطـرد     عند   االحتجاز   ينتهي،  )أ(٢بالفقرة  اً  رهن  )ب(    

  .إذا كانت أسباب ذلك تعزى إىل األجنيب املعين إال

  ٢٠مشروع املادة     
 اللتزام باحترام احلق يف احلياة األسريةا    

  .ياة األسريةيف احل لطردل اخلاضعاألجنيب حتترم الدولة الطاردة حق   -١  
يف  إال   يف احلياة األسرية  احلق  جيوز للدولة الطاردة أن تتدخل يف ممارسة        ال    -٢  
 التوازن العادل بني مصاحل الدولـة ومـصاحل          وعلى أساس  عليها القانون   اليت ينص  احلاالت
  .املعيناألجنيب 

  الفصل الثالث    
  املقصدبدولة  املتعلقة احلماية    

  ٢١مشروع املادة     
  دولة املقصد غادرة إىل امل    

األجـنيب اخلاضـع    تتخذ الدولة الطاردة التدابري الالزمة لتيسري مغـادرة           -١  
  .طواعية ردللط
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لقرار الطرد، تتخذ الدولة الطاردة التدابري الالزمة       القسري  التنفيذ  يف حالة     -٢  
 لقواعد  وفقاً،  بأمان املقصد دولةإىل   نقل األجنيب اخلاضع للطرد      ، بقدر اإلمكان،  حىت تضمن 

 .القانون الدويل

إلعـداد رحيلـه،    عقولة  مزمنية  مهلة   لطرداخلاضع ل ألجنيب  الطاردة ا متنح الدولة     -٣  
 .ميع الظروفإيالء االعتبار الالزم جل مع

  ٢٢مشروع املادة     
  نيب اخلاضع للطرد األج مقصددولة    

ى ملزمـة    أو أي دولة أخر    لطرد إىل دولة جنسيته    اخلاضع ل  يطرد األجنيب   -١  
بناء علـى طلـب      أي دولة أخرى توافق على استقباله     باستقباله مبوجب القانون الدويل، أو      

  .املعيناألجنيب ، بناء على طلب ، حيثما كان ذلك مناسباًالدولة الطاردة أو
أو أي دولة أخرى ملزمة باستقبال  يف حالة عدم حتديد دولة جنسية األجنيب          -٢  

جيـوز  ،   األجنيب أي دولة أخرى على استقبال    ويل، وعدم موافقة    األجنيب مبوجب القانون الد   
طرد ذلك األجنيب إىل أي دولة يكون له حق الدخول إليها أو اإلقامة فيها أو، إذا كان ذلك                  

  .للتطبيق، إىل الدولة اليت دخل منها إىل الدولة الطاردة قابالً

  ٢٣مشروع املادة     
  حياته أو حريته فيها معرضة للخطر ون إىل دولة تكأجنيبااللتزام بعدم طرد     

ـ ا فيهحريتهحياته أو  كوندولة ت إىل  أجنيبال جيوز طرد      -١    خطـر  للة معرض
،  مـن اآلراء   العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غـريه               بسبب

ـ   أي االجتماعي أو الثروة أو النسب أو       أو  أو اإلثين  األصل القومي  أو ر، أو لغـري     وضع آخ
  .القانون الدويلذلك من األسباب اليت حيظرها 

كون ت إىل دولة    أجنبياًعقوبة اإلعدام أن تطرد     ال تطبق   ال جيوز للدولة اليت       -٢  
 على تأكيد بأن عقوبة اإلعدام      مل حتصل مسبقاً   ما حياة ذلك األجنيب فيها مهددة هبذه العقوبة      
  .لن توقع عليه أو لن تنفذ يف حالة توقيعها
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   ٢٤مشروع املادة     
غـريه مـن     ل وألتعـذيب   إىل دولة قد يتعرض فيها ل     أجنيب  االلتزام بعدم طرد        

  املهينة الالإنسانية أوأو العقوبة القاسية أو ضروب املعاملة 
واجه دولة عند وجود أسباب قوية لالعتقاد بأنه سي إىل أجنبياًال جيوز لدولة أن تطرد   

 الالإنـسانية  أو العقوبة القاسية أو   لغريه من ضروب املعاملة      لتعرض للتعذيب أو  ا خطر   افيه
  .املهينة أو

  الفصل الرابع    
  العبور دولة  احلماية يف    

  ٢٥مشروع املادة     
  محاية حقوق اإلنسان لألجنيب اخلاضع للطرد يف دولة العبور     

ا مبوجـب   اللتزاماهتاً  لطرد، وفق اخلاضع ل حقوق اإلنسان لألجنيب     العبور   حتمي دولة   
  .القانون الدويل

  رابعالباب ال    
   اخلاصةالقواعد اإلجرائية    

  ٢٦مشروع املادة     
  لطردل  اخلاضعنياحلقوق اإلجرائية لألجانب    

  : باحلقوق اإلجرائية التاليةلطرداخلاضع ل يتمتع األجنيب  -١  
  بقرار الطرد؛أن ُيخطر   يفقاحل  )أ(  
  قرار الطرد؛الطعن يف  يفق احل  )ب(  
   خمتصة إىل أقواله؛ سلطةاحلق يف استماع  )ج(  
  قرار الطرد؛للطعن يف  فعالةوسائل  احلق يف أن ُتتاح له  )د(  
   واملختصة؛  السلطةأمام أن ُيمثّلاحلق يف   )ه(  
مساعدة مترجم شـفوي إذا كـان ال يفهـم       على  اً  جماناحلق يف احلصول      )و(  

  .املختصة  السلطةللغة اليت تستخدمهايتكلم ا أو
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الـضمانات  بـاحلقوق أو     ١الفقـرة   نصوص عليها يف    خل احلقوق امل  ال تُ   -٢  
  .اإلجرائية األخرى اليت ينص عليها القانون

وال جيوز للدولة   . لألجنيب اخلاضع للطرد احلق يف التماس املساعدة القنصلية         -٣  
  .الطاردة أن تعوق ممارسة هذا احلق أو توفري املساعدة القنصلية

 اإلجرائية املنصوص عليها يف هذه املادة بتطبيق أي قـانون           ال ختل احلقوق    -٤  
للدولة الطاردة يتعلق بطرد األجانب املوجودين يف إقليمها بصورة غري قانونية منذ أقل مـن               

 .ستة أشهر 

  ٢٧ مشروع املادة    
  األثر اإليقايف لالستئناف يف قرار الطرد    

 يف إقليم الدولة الطاردة أثر      نونيةمه األجنيب املوجود بصورة قا    الذي يقد  لالستئناف    
  . قرار الطرد يفإيقايف

  ٢٨مشروع املادة     
  إجراءات االنتصاف الفردية    

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

  امسالباب اخل    
  القانونية للطردنتائج ال    

  ٢٩مشروع املادة     
  ماح بالدخول من جديد إىل الدولة الطاردةالس    

لألجنيب املوجود بصورة قانونية يف إقليم دولة ما، والذي تطـرده تلـك               -١  
الدولة، احلق يف أن يسمح له بالدخول من جديد إىل الدولة الطاردة إذا ثبت للسلطة املختصة         

النظـام العـام،    أن طرده كان غري مشروع، ما مل تشكل عودته هتديداً لألمن القـومي أو               
  .يصبح األجنيب لسبب آخر غري مستوف لشروط الدخول مبوجب قانون الدولة الطاردة أو

 غري املشروع ذريعة     السابق  الطرد قرار  استخدام ،ال جيوز يف مجيع األحوال      -٢  
  .لعدم السماح بدخول األجنيب من جديد
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  ٣٠مشروع املادة     
  لطرداخلاضع ل األجنيب محاية ممتلكات    

لطرد، وتسمح اخلاضع لاألجنيب ممتلكات  ناسبة حلمايةاملتدابري الخذ الدولة الطاردة    تت  
  .من اخلارجحىت لو كان ذلك  للقانون، بالتصرف فيها حبرية، له، وفقاً

  ٣١مشروع املادة     
  مسؤولية الدول يف حاالت الطرد غري املشروع     

جب مشاريع املواد هـذه أو أي       اللتزامات الدولية مبو  نيب مبا خيالف ا    طرد األج  يثري  
  . للدولة الطاردة املسؤولية الدولية،قاعدة أخرى من قواعد القانون الدويل

  ٣٢مشروع املادة     
  احلماية الدبلوماسية    

 فيما يتعلـق    ممارسة احلماية الدبلوماسية   لطردل  اخلاضع جيوز لدولة جنسية األجنيب     
  .بذلك األجنيب

  ات ذات الصلةنص مشروع املواد والتعليق  -٢  
ترد فيما يلي نص مشاريع املواد والتعليقات ذات الصلة، اليت اعتمـدهتا اللجنـة يف          -١٧

  .القراءة األوىل خالل دورهتا الرابعة والستني
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