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"تم نشر ھذه الترجمة بالترتیب مع مجلس أوروبا والمحكمة األوروبیة 

 وھي مسؤولیة المترجم وحده." لحقوق اإلنسان
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). ل�حصول ع�� أي معلومات جديدة حول االج��ادات القضائيةالدالئل حول  – االج��ادات القضائيةتحليل 

 https://twitter.com/echrpublicationا�خاص باملحكمة:  "تو���" اإلصدارات، ير�� االطالع ع�� حساب
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 إشعار للقارئ 

" ال�ي �شر��ا املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان االج��ادات القضائيةيندرج هذا الدليل �� إطار سلسلة "دالئل حول 

 ممار��ي إحاطة"محكمة س��اسبورغ")، �غرض (املشار إل��ا فيما ي�� باسم "املحكمة" أو "املحكمة األورو�ية" أو 

 القانون وممارسات املهن
ً
�� هذا الصدد، يحلل هذا واألساسية ال�ي تصدرها املحكمة.  والقرارات باألح�ام ية علما

االتفاقية األورو�ية �حقوق بامل�حق  4من ال��وتو�ول رقم  4باملادة  ةاملتعلق االج��ادات القضائيةو��خص الدليل 

 30إ�� غاية  �ا املحكمةوال�ي أصدر�اإل�سان (املشار إل��ا فيما ي�� باسم "االتفاقية" أو "االتفاقية األورو�ية") 

القضايا هذا الشأن باإلضافة إ�� ��  جرى إعدادهاالقارئ املبادئ األساسية ال�ي  ف��ا . وسيجد2019أبر�ل/نيسان 

 .ذات الصلة السابقة

القضائية املستشهد ��ا �� هذا الدليل من ب�ن األح�ام والقرارات املبدئية والهامة و/أو  االج��اداتتم اختيار 

 .ا�حديثة*

ستخدم أيضا ع�� نطاق أوسع لتوضيح  وأح�ام وال تفصل قرارات
ُ
املحكمة �� القضايا املعروضة عل��ا فحسب، بل �

إيرلندا ضد معاي�� االتفاقية وحماي��ا وتطو�رها؛ و�التا��، فإ��ا �ساهم �� امتثال الدول الل��اما��ا كأطراف متعاقدة (

 25رقم  "أ" ، السلسلة154، الفقرة 1978يناير/�انون الثا�ي  Irlande c. Royaume-Uni( ،18( اململكة املتحدة
ً
، ومؤخرا

املحكمة األورو�ية ، 109، الفقرة 44898/10، رقم ]الغرفة الك��ى [)، Jeronovičs c. Lettonie(" ج��ونوفيتش ضد التفيا"

 ).2016�حقوق اإل�سان 

 قضايا ذات صلة�� الفصل، من أجل املص�حة العامة، �� االتفاقية  أ�شأتھو�ت�خص الغرض من النظام الذي 

�� هذا  االج��ادات القضائيةالعام، وذلك من خالل رفع مستوى معاي�� حماية حقوق اإل�سان وتوسيع نطاق  بالنظام

) Konstantin Markin c. Russie( �و�ستانتان مارك�ن ضد روسياالدول األطراف �� االتفاقية برمتھ (املجال ليشمل مجتمع 

 ). 2012، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 89، الفقرة 30078/06]، رقم الغرفة الك��ى [

دور االتفاقية باعتبارها "أداة دستور�ة للنظام العام األورو�ي" �� مجال حقوق اإل�سان و�الفعل، أكدت املحكمة 

 )[Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande(شركة ط��ان البوسفور للسياحة والتجارة ضد  إيرلندا(

 ).VI -2015، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان، 156، الفقرة 45036/98]، رقم الغرفة الك��ى 

ال�لمات الرئيسية ل�ل مادة مشار إل��ا من االتفاقية أو بروتو�وال��ا اإلضافية. عالوة ب مسرداو�تضمن هذا الدليل 

خصت 
ُ
) Liste de mots-clés( قائمة ال�لمات الرئيسية��  قضيةال�ي تم تناولها �� �ل  املسائل القانونيةع�� ذلك، �

املستمدة من قاموس املرادفات الذي يحتوي ع�� مصط�حات مستخرجة مباشرة (�� معظمها) من نص االتفاقية 

 .و�روتو�وال��ا

القضائية  باالج��ادات�خاصة ) اbase de données HUDOC(حقوق اإل�سان "هودوك"انات وثائق قاعدة بي �سمح

ن البحث باستخدام هذه ال�لمات الرئيسية من بللمحكمة  ِ
ّ
البحث عن طر�ق إدخال �لمات رئيسية. وهكذا، يمك

املحكمة �� �ل  واستنتاجات(تم ت�خيص األسباب التعليلية  ماثلالوثائق ذات محتوى قانو�ي مإيجاد مجموعة من 

�ل الشروحات  وتردقضية وفقا ل�لمات رئيسية). وتوجد ال�لمات الرئيسية ل�ل قضية �� البطاقة املفصلة للوثيقة. 

 .)manuel d’utilisation HUDOC( دليل استخدام قاعدة البيانات "هودوك"الضرور�ة �� 
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إحدى و/أو �لتا اللغت�ن الرسميت�ن (الفر�سية واإلنجل��ية) للمحكمة األورو�ية بالقضائية املذ�ورة متاحة  االج��اداتيمكن أن ت�ون  *

ما ، ع�� مرجع ا�حكم الصادر �� املوضوع عن غرفة املحكمة�حيل املرجع املذ�ور و حقوق اإل�سان. األورو�ية � �جنةال�حقوق اإل�سان و 

ال��ائية الصادرة عن الغرفة عند تار�خ هذا التحديث  إ�� األح�ام غ��  وتمت اإلشارة. ارة إ�� خالف ذلك �عد اسم القضيةلم ترد إش

 نجمة (*).ال�عالمة 

 

I.  أصول املادة وموضوعها 
 

 الطرد ا�جما�� لألجانبعمليات حظر  – 4من ال��وتوكول رقم  4املادة 

 » الطرد ا�جما�� لألجانب محظور. «          

 ال�لمات الرئيسية �� قاعدة البيانات "هودوك"

 )4-4حظر الطرد ا�جما�� لألجانب (ب.

 

أول معاهدة دولية تتناول  هذه املعاهدة ، �انت1963�� عام  4غة ال��وتو�ول رقم �� الوقت الذي تمت فيھ صيا .1

الرس�ي لعمليات حظر ا�إ��  يرمي 4املادة  الهدف من أن التفس��ي �و�ح تقر�رها و عمليات الطرد ا�جما��. 

] والفقرة 4"�ان من املفهوم أن اعتماد [املادة  ،لذلكلنوع الذي حدث �� املا��ي القر�ب". "الطرد ا�جما�� من ا

وال تفس��هما ع�� أ��ما تضفيان طا�ع الشرعية ال يمكن بأي حال من األح) الرعايا(حظر طرد  3من املادة  1

)، Hirsi Jamaa et autres c. Italie" (ه����ي جامع وآخرون ضد إيطاليا (�� املا��ي املتخذة تداب�� الطرد ا�جما��ع�� 

 ). 174]، الفقرة ��ى الغرفة الك[

 دراسة وضعي��معدد من األجانب دون  بإ�عادالدول  تفادي أن تقوم ��من هذه املادة  األول الغرض يت�خص  .2

املرجع ھ السلطة املختصة (تتخذاضد اإلجراء الذي  حججهمتقديم تمكي��م من ، و�التا��، دون خصيةال�

 .)177، الفقرة نفسھ

II.  ��عر�ف "الطرد ا�جما�" 

أي تدب�� تتخذه السلطات املختصة إلجبار األجانب، " ��"للطرد ا�جما��"  املستقر عليھالتعر�ف تمثل ي .3

 دراسةو�عد ا�حاالت ال�ي يتم ف��ا اتخاذ هذا التدب�� ع�� أساس  باستثناء، كمجموعة، ع�� مغادرة بلد ما

 Andricد السو�د (" (أندر�ك ض�ش�لون املجموعة ممن أجن�ية ا�خاصة ل�ل ة للوضعيوموضوعي ةمعقول

c. Suède) (ون�ا ضد ب�جي�ا (؛ وش)قرار املحكمةČonka c. Belgique سلطا�ي ضد فر�سا (و  ؛59)، الفقرةSultani 

c. France(،  جنةالوقرارات  ؛81الفقرة� ) بيكر ضد الدنماركBecker c. Danemark  ضد أملانيا ( "�ي ��"و)؛K.G. 

c. Allemagne( و ) أو" وآخرون ضد لوكسمبورغ"O. et autres c. Luxembourg( ،) وأليباكس وآخرون ضد هولنداAlibaks 

et autres c. Pays-Bas( ،) والطاهري ضد السو�دTahiri c. Suède.(  إ�� قرارات العديد من األجانب خضوع ال �سمح
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  �خص مع�ي وجود طرد جما�� عندما ي�ون �لباستنتاج  مماثلة �� حد ذاتھ
َّ
 حججھ ن فرديا من تقديمقد تمك

 قرار  )Alibaks et autres c. Pays-Bas(أليباكس وآخرون ضد هولندا ( أمام السلطات املختصة هطرد ال�ي تتعارض مع

 ).81)، الفقرة Sultani c. Franceسلطا�ي ضد فر�سا ()؛ قرار املحكمة) (Andric c. Suèdeال�جنة؛ أندر�ك ضد السو�د (

" فإن ، �ل أجن�يبللوضعية ا�خاصة  ةوموضوعي ةمعقول دراسة هنالك ت�ون  عندمالكن هذا ال �ع�ي أنھ 

من ال��وتو�ول  4االمتثال للمادة مدى تقييم  عند تؤخذ �ع�ن االعتبارال  الظروف املحيطة بتنفيذ قرارات الطرد

 ).59)، الفقرة Čonka c. Belgique" (شون�ا ضد ب�جي�ا (4رقم 

فردي بالطرد القرار ال غياب�ان إذا  4من ال��وتو�ول رقم  4، لن ي�ون هناك ان��اك للمادة فضال عن ذلك .4

 سابقا اليوغوسالفيةمقدونيا جمهور�ة أل�خاص املعني�ن (ب���شا وها�جي�ي ضد ا سوء تصرف ناجما عن

)Berisha et Haljiti c. l'ex-République yougoslave de Macédoine( )ون طلب �جوء دعاملحيث قدم  )،قرار املحكمة

حيث رفض  )،قرار املحكمة) (Dritsas c. Italieودر�تساس ضد إيطاليا ( ؛مش��ك، و�التا�� تلقوا قرارا موحدا

 �ن).دعامل باسمقرارات الطرد  من تحر�ر بالتا��  لم تتمكنال�ي إ�� الشرطة  ��مبطاقة هو�تقديم  ون دعامل

 

الدولة من ال��وتو�ول (حظر طرد  3�� املادة  الواردنفس املع�ى  يكت��ييمكن اعتبار أن مصط�ح "الطرد"  .5

املع��ف بھ "الطرد" "باملع�ى العام  ينب�� تفس�� مصط�ح، 4ال��وتو�ول رقم  للقائم�ن ع�� صياغة: وفًقا )ملواطن��ا

الغرفة )، [Hirsi Jamaa et autres c. Italie(ه����ي جامع وآخرون ضد إيطاليا () ما م�انالطرد من للغة ا�حالية (�� ا

ضد  قضية خليفية وآخر�ن�� ). و4اإلشارة إ�� األعمال التحض��ية لل��وتو�ول رقم  ، مع)174الفقرة ]، الك��ى 

خضعوا إلجراء  �ندعامل، أشارت ا�ح�ومة اإليطالية إ�� أن ]الغرفة الك��ى ) [Khlaifia et autres c. Italieإيطاليا (

، لم تر طرد". ومع ذلكالإلجراء " ، وليسإ�� ا�حدود" ترحيليوصف �� القانون املح�� بأنھ "إعادة قسر�ة مع 

، الذين �ندعاملأنھ ال يوجد شك �� أن  اإلشارة إ��، مع بتعاد عن �عر�فها املحدد سابًقااملحكمة أي سبب لال 

ثم  ،جز�رة المبيدوزاباستقبال مركز ��  حيث تم إيداعهم �� املقام األول ع�� األرا��ي اإليطالية ( متواجدين �انوا

لما  وهذا، إ�� تو�س ضد إراد��م ترحيلهم وطردهمجرى ، ع�� م�ن سفن راسية �� ميناء بال��مو) وانقل
َّ
 ش�

 ).244-243 الفقرت�ن( 4من ال��وتو�ول رقم  4" باملع�ى املقصود �� املادة ا"طرد

III.   ال�خ��ي: �عر�ف مصط�ح "األجانبالتطبيق نطاق"  

فقط ع�� املقيم�ن �ش�ل قانو�ي ��  4من ال��وتو�ول رقم  4املادة  �ش�� إليھ األجانب" الذي"ال يحيل مصط�ح  .6

ما الذين ليس لد��م حق حا�� �� ا�جنسية �� الدولة دون التمي�� ب�ن  األ�خاص"جميع  ع�� كذلكو اإلقليم، بل 

بمحض إراد��م، أو  البلد، أو إذا �انوا الجئ�ن أو دخلوا إ�� عابري سبيل، مقيم�ن أو مستوطن�ن مجردإذا �انوا 

)، Hirsi Jamaa et autres c. Italieوا عدي�ي ا�جنسية أو يحملون جنسية" (ه����ي جامع وآخرون ضد إيطاليا (�ان

 جورجيا ضد روسيا ؛4، مع اإلشارة إ�� األعمال التحض��ية لل��وتو�ول رقم 174]، الفقرة الغرفة الك��ى [

)Géorgie c. Russie (I)( ] الوضع إ��  4من ال��وتو�ول رقم  4 �ش�� صياغة املادة ). ال 168الفقرة  ،]الغرفة الك��ى

ا للمادة القانو�ي لأل�خاص املعني�ن
ً
 داخل املقيم�ن بانتظاممن ال��وتو�ول (حر�ة تنقل األ�خاص " 2، خالف

��  بانتظامقيم�ن امل طرد األجانب "(الضمانات اإلجرائية �� حال  7و�ول رقم من ال��وت 1") واملادة ما إقليم دولة

 .")ما دولةإقليم 

 30/04/2019تحديث:  7/15 املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-82075
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-4520
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-82337
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-64585
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-85700
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-103688
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-109230
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-169948
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-109230
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-145552
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 أ�خاصع��  4من ال��وتو�ول رقم  4ادة املطبقت املحكمة �� القضايا املعروضة عل��ا  ،وفًقا لهذا التفس�� .7

) Čonka c. Belgique(ا ضد ب�جي�ا ون�ي ال�جوء �� قضي�ي شطال��انوا مقيم�ن �� إقليم دولة ألسباب متنوعة (

 Géorgie c. Russie( ى]الغرفة الك�� [ ) ومهاجر�ن �� قضية جورجيا ضد روسياSultani c. France(وسلطا�ي ضد فر�سا 

(I) ال �� إقليم الدولة املد��  ، بصرف النظر عما إذا �ان هؤالء األ�خاص يقيمون بانتظام أم170)، الفقرة

إ�� البلد الذي أتوا  ترحيلهمد�� عل��ا و علم الدولة امل تحمل�� أعا�� البحار بواسطة سفن  أو تم اع��اضهم عل��ا)

 ]).الغرفة الك��ى )، [Hirsi Jamaa et autres c. Italie( وآخرون ضد إيطاليا (ه����ي جامع  منھ

IV.  التطبيق اإلقليمي واالختصاص القضائي 

باألجانب  4من ال��وتو�ول رقم  4ب املادة ع�� أجهزة االتفاقية بموج عرضتال�ي القضايا  معظم ت�علق .8

أندر�ك  )، قرار ال�جنة؛K.G. c. Allemagne("�ي ��" ضد أملانيا ( أرا��ي الدولة املد�� عل��ا ع�� مسبقا املتواجدين

أي  ، لم تطرحو�التا��)).  Čonka c. Belgique)؛ وشون�ا ضد ب�جي�ا (قرار املحكمة) (Andric c. Suèdeضد السو�د (

 .سؤال فيما يتعلق بالتطبيق اإلقلي�ي

 

اع��اض عمليات � ]الغرفة الك��ى )، [Hirsi Jamaa et autres c. Italie( ن ضد إيطالياوآخر� ه����ي جامع ضيةق تعلق� .9

إ�� ليبيا. �ان ع�� املحكمة أن تنظر  من قبل السلطات اإليطالية هم�� أعا�� البحار وترحيلمهاجر�ن غ�� شرعي�ن 

 ةو�� هذه ا�حال ،لية ال��حيل خارج اإلقليم الوط�يعند إجراء عم 4من ال��وتو�ول رقم  4املادة قابلية تطبيق  ��

تطبيق هذا ا�حكم خارج  انستبعد� ال  أشغالها التحض��يةو االتفاقية نص والحظت املحكمة أن  .�� أعا�� البحار

تنطبق فقط ع�� عمليات الطرد  4من ال��وتو�ول رقم  4�انت املادة  لو ، ذلك فضال عنة. ا�حدود اإلقليمي

من من ظواهر ال�جرة املعاصرة  امهم اجزء ، فإنطنية للدول األطراف �� االتفاقيةا�جما�� من األرا��ي الو 

ما ، وغالًبا عن طر�ق البحر �سافرونن الذين جر�املها�التا��، فإن ، و البند أن ُ�ستبعد من نطاق هذا شأنھ

 �� دراسةحق ُيحَرمون من ا�، ما دولةال ينجحون �� الوصول إ�� حدود ، والذين �عرضون أنفسهم للموت

من الوا�ح أن مفهوم وهكذا، ن برا. الذين �سافرو  املهاجر�ن، ع�� عكس طردهموضعي��م ال�خصية قبل 

حكمة بأن دولة ، عندما اع��فت امل. ومع ذلكايميإقل ي�ون �� األساس، ، مثل مفهوم "االختصاص"الطرد

بأن ممارسة الوالية فقد أقرت ، صورة استثنائية، اختصاصها خارج إقليمها الوط�ي، بمتعاقدة مارست

 ت ش�ل طرد جما��. و أخذأقاليم تلك الدولة القضائية خارج 
َّ
صوصية السياق رت املحكمة أيضا أن خذك

 األجانب عمليات إ�عادبالتا�� إ�� أن  ت املحكمة. وخلصينعدم فيھ القانون فضاء جعلھ البحري ال يمكن أن ت

لصالحيات  ��اسياق ممارس �� ما دولةمن قبل سلطات  االع��اض �� أعا�� البحار إطار عمليات��  املنجزة

دولة إ��  ترحيلهمح�ى بل و لوصول إ�� حدود الدولة، اجر�ن من امنع امله وال�ي أسفرت عن –العامة لسلطة ا

من ال��وتو�ول  4مسؤولية الدولة املعنية بموجب املادة  �تب ع��ا�تش�لت ممارسة لوالي��ا القضائية  – أخرى 

 .)182-169(املواد  4رقم 
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صورة غ�� قانونية ملهاجر�ن وصلوا إ�� البلد بفيما يتعلق باع��اض شرطة ا�حدود  الن�ج نفسھاتبعت املحكمة  .10

ال  4 رقممن ال��وتو�ول  4اع��اض ا�ح�ومة ع�� أن املادة  املحكمةرفضت �التا�� و ، �ةفور وال وإعاد��م القسر�ة

بطر�قة غ��  ترا��ا الوط�ي أ�خاص وصلوا إ��ص املوضو�� ع�� حاالت رفض دخول من حيث االختصاتنطبق 

تتعلق ، ال�ي 213-210، الفقرات )Sharifi et autres c. Italie et Grèce( ن ضد إيطاليا واليونانر�في وآخر�شرعية (ش

إيطاليا إ�� ميناء  نحو ع�� م�ن سفن متجهة  �انوا قد وصلوا بطر�قة غ�� شرعية إ�� اليونان مهاجر�نب��حيل 

ردوا �عد وصولهم إ ون دعاملتحديد ما إذا �ان  املفيدلم تر املحكمة أنھ من و أن�ونا اإليطا��). 
ُ
�� األرا��ي قد ط

 .تنطبق �� أي حال ع�� �لتا ا�حالت�ن 4من ال��وتو�ول رقم  4، ألن املادة اإليطالية أو قبل ذلك

 

 

V.  ��أمثلة عن عمليات الطرد ا�جما 

�� ست قضايا فقط. واس��دفت عمليات الطرد ��  4من ال��وتو�ول رقم  4خلصت املحكمة إ�� ان��اك املادة  .11

، ]الغرفة الك��ى [) Géorgie c. Russie (I)(، وجورجيا ضد روسيا )Čonka c. Belgique((شون�ا ضد ب�جي�ا  م��ا أر�عة
 Berdzenishvili et( ���دز�نشفي�� وآخرون ضد روسياو ، )Shioshvili et autres c. Russie(في�� وآخرون ضد روسيا وششي

autres c. Russie((عائالت  ، أفراًدا من نفس) جورجي�ن ، ورعايا األو�� القضيةمن سلوفاكيا ��  �جر قادم�ناألصل

)، Hirsi Jamaa et autres c. Italie( (ه����ي جامع وآخر�ن ضد إيطاليا األخر��ن القضيت�ناألخرى). ��  القضايا�� 

ب��حيل االن��اك  )، �علقSharifi et autres c. Italie et Grèceشر�في وآخر�ن ضد إيطاليا واليونان (و  ]الك��ى الغرفة [

من هو�ة  حسب األصول تحقق ألي  تم تنفيذه �� غياب مجموعة �املة من األ�خاص (مهاجر�ن وطال�ي �جوء)

 .عضو من أعضاء املجموعة �ل

 

مدة  تجاوز  لسبب واحد تمثل �� �ن قسرادعتمت إعادة امل )،Čonka c. Belgiqueقضية شون�ا ضد ب�جي�ا (��  .12

 إقام��م �� ب�جي�ا 
ُ
القرارات  وال إ�� من قبلهم املقدم إ�� طلب ال�جوء األرا��ير أوامر مغادرة شلثالثة أشهر، ولم �

 للعدد الكب�� من األ�خاص من نفس األصل الذين �� هذا املوضوع. و�� ظل هذه الظروفاملتخذة 
ً
، ونظرا

ي��ك مجاال للشك �� الطا�ع ا�جما�� للطرد ، رأت املحكمة أن اإلجراء املتبع لم �ندعص�� املمنفس  واجهوا

 م الش�وكززت هذه �عو . املطعون فيھ
ً
، �نمدعلل، قبل اإلعادة القسر�ة ن خالل مجموعة من العوامل: أوال

املختصة  اإلدارةإ�� أعلنت السلطات السياسية املسؤولة عن تنظيم عمليات من هذا النوع وقدمت �عليمات 

 تنفيذها��دف 
ً
ا ي�ن �� وقت واحد إ�� مركز الشرطة؛، تم استدعاء جميع األجانب املعن؛ ثانيا

ً
، �انت أوامر ثالث

 متطابقة صياغةسلمت لهم ذات وال�ي  القبض عل��م والوثيقة ال�ي تأمر بإلقاء األرا��يمغادرة 
ً
، �ان من ؛ را�عا

 الصعب للغ
ً
، ب�ن �اختصارو تمل �عد. تكإجراءات ال�جوء لم  �انت، اية ع�� املعني�ن االتصال بمحاٍم، وأخ��ا

، لم يقدم اإلجراء املتبع �� أي وقت من األوقات الشرطة وطردهماملعني�ن إ�� مركز األ�خاص  استدعاء

ولهذه من األ�خاص املعني�ن.  واحد الفردية ل�ل للوضعيةحقيقية ومختلفة  مراعاة تثبتضمانات �افية 

 .)63-59(الفقرات  4من ال��وتو�ول رقم  4خلصت املحكمة إ�� ان��اك املادة  ،األسباب
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تنفيذ اإلعادة ، تم ى]الغرفة الك�� [ )Hirsi Jamaa et autres c. Italie( قضية (ه����ي جامع وآخر�ن ضد إيطاليا �� .13

أش�ال للوضعية  دراسة بأي ش�ل من(مواطن�ن صومالي�ن وإر���ي�ن) إ�� ليبيا �� غياب أي  �نمدعلل القسر�ة

ال�ي أصرت ع�� ، قبل السلطات اإليطاليةألي إجراء لتحديد الهو�ة من  ون دعامل. لم يخضع مدعل�ل  الفردية

ع��  يحصل الطاقم العامل، لم ة. باإلضافة إ�� ذلكاحل الليبيو الس وإيصالهم إ��ع�� م�ن سفن  �ندعإر�اب امل

م��جم�ن فور��ن ومستشار�ن مساعدة يحظوا بت الفردية ولم راء املقابال جإل  تدر�ب م�ن السفن العسكر�ة ع��

من ال��وتو�ول  4ادة �ان ذا طا�ع جما�� يتعارض مع امل �ندعاملخلصت املحكمة إ�� أن طرد و�التا��، قانوني�ن. 

 .)186-185 ت�ند(املا 4رقم 

 

باألمر الذي أصدرتھ املحاكم الروسية  ]الغرفة الك��ى [) Géorgie c. Russie (I)جورجيا ضد روسيا (قضية �علقت  .14

 استفاد منجور��  بطرد اآلالف من املواطن�ن ا�جورجي�ن. الحظت املحكمة أنھ ع�� الرغم من أن �ل مواطن

) 2007 /�انون الثا�يإ�� يناير 2006 /أيلول فإن إجراءات الطرد خالل تلك الف��ة (من سبتم��، قرار من املحكمة

�ش�� إ�� أن الدراسة املعقولة واملوضوعية للوضعية الفردية ل�ل واحد وعدد املواطن�ن ا�جورجي�ن املطرودين 

لقبض ع�� مواطن�ن لقاء ا، وضع االتحاد الرو��ي سياسة منسقة إلذلك فضال عن م��م �انت مستحيلة.

املتعلقة  جورجي�ن واحتجازهم وطردهم. وع�� الرغم من أن املحكمة لم �شكك �� حق الدول �� وضع سياسا��ا

ممارسات  ال�جوء إ��صعو�ات إدارة تدفقات ال�جرة ال يمكن أن ت��ر ��ت أن ، فقد اعتبال�جرة بطر�قة سيادية

أن عمليات طرد الرعايا ا�جورجي�ن لم تتم ع�� أساس  خلصت املحكمة إ��هكذا، تتعارض مع االتفاقية. و 

من  4ممارسة إدار�ة مخالفة للمادة  واحد م��م وأ��ا ش�لتا�خاصة ل�ل  للوضعية ةوموضوعي ةمعقول دراسة

 ).178-171الفقرات ( 4ال��وتو�ول رقم 

 

) بقرار طرد امرأة جورجية من روسيا Shioshvili et autres c. Russieشيوشفي�� وآخر�ن ضد روسيا (قضية �علقت  .15

البند فيما خلصت املحكمة إ�� ان��اك هذا و أطفالها الصغار األر�عة.  و�رافقها �� مرحلة متقدمة �ان حملها

طرد الرعايا ا�جورجي�ن دون إيالء �� تمثلت  2006مارسة إدار�ة �� خر�ف عام ، ال�ي خضعت مليتعلق باألم

قضية ب��دز�نشفي��  �� ا�خالصةتوصلت املحكمة إ�� نفس و ). 71الفردية (الفقرة  �حال��ماالعتبار الواجب 

 يخص ، فيما 84-83الفقرتان  )،Berdzenishvili et autres c. Russieوآخر�ن ضد روسيا (
ً
 جورجيا

ً
أر�عة عشر مواطنا

 الف��ة نفسها.طردهم خالل أمرت املحاكم الوطنية ب

 

)، أعادت إيطاليا �عض األفراد Sharifi et autres c. Italie et Grèceشر�في وآخر�ن ضد إيطاليا واليونان ( قضية �� .16

، بموجب نظام دبلن (الذي �عمل ع�� تحديد مختصة �انتأن اليونان  بذريعةقسرا أفغان) إ�� اليونان (رعايا 

طلب ال�جوء املقدم �� دولة عضو من قبل مواطن من  تدرس يجب أنالدولة العضو �� االتحاد األورو�ي ال�ي 

، اعت��ت املحكمة أنھ �ان ع�� السلطات اإليطالية إجراء حتملة. ومع ذلكاملبلد ثالث) للبت �� طلبات ال�جوء 

 من طردهم  مختصةمن أجل إثبات ما إذا �انت اليونان  �مد�تحليل فردي �حالة �ل 
ً
فعلًيا �� هذه النقطة بدال

بلن، الذي العشوائي باإلحالة ع�� نظام دو  ا��ا�جم ال��حيلال يمكن ت��ير أي ش�ل من أش�ال و . �ش�ل جما��
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 لالتفاقية. فضال عن ذلك، يجب أن ي�ون تطبيقھ، �� جميع ا�حاالت
ً
�� االعتبار املحكمة  أخذت، مطابقا

، وال�ي �حصول عل��ا من مصادر دولية أخرى أو ال�ي تم ااملتدخلة ثالثة ال طرافاأل التقار�ر املتوافقة املقدمة من 

لية �� موا�ئ البحر نان من قبل سلطات ا�حدود اإليطاليو ة نحو االعشوائي اإلعادة القسر�ةتتصل بحاالت 

�ان ، واإلجرائية. ووفًقا لهذه املصادرمن جميع ا�حقوق املوضوعية  مما حرم األ�خاص املعني�ن األدر�اتي�ي،

بحد  من شأ��م أن يزودوهمووكالء فوري م��جم يتصلون ب الذين تم اع��اضهم األ�خاص بدون وثائق الهو�ة

 أغلب�� و. ، فقط حسب مشيئة شرطة ا�حدودراء ذي الصلةاملعلومات حول ا�حق �� ال�جوء واإلجأد�ى من 

مون  هؤالء األ�خاص �ان، األحيان
َّ
�� ضوء �ل هذه واليونان.  �م إ��ر إ�� قباطنة العبارات إلعاد�ع�� الفو  ُ�سل

�انت بمثابة عمليات طرد  ون دعامل، خلصت املحكمة إ�� أن عمليات اإلعادة الفور�ة ال�ي �عرض لها العناصر

 ).225-214(الفقرات  4 من ال��وتو�ول رقم 4رض مع املادة جماعية وعشوائية تتعا

 

VI.  أمثلة عن التداب�� ال�ي ال �ش�ل طردا جماعيا 
. � خضعت لدراسة فرديةد�وضعية امل ، وجدت املحكمة أن)Sultani c. France(� قضية سلطا�ي ضد. فر�سا � .17

لسياق العام �� االعتبار اقد أخذت السلطات الوطنية و�انت ، ضد طرده ا�حججتقديم إم�انية  �مد�للأتيحت 

 عودتھواملخاطر املزعومة �� حال  ةھ ال�خصييتبوضع املرتبطة �د�السائد �� أفغا�ستان، وكذلك تصر�حات امل

 جو�ة "رحلة ع�� إ�� أفغا�ستان  �د�ملا طردتنفيذ ، القضية ال�ي لم يتم ف��ا 83 الفقرةإ�� بلده األص�� (

 لمحكمة؛ل النظام الداخ��من  39املادة  أساس ع��املؤقت الذي أشارت إليھ املحكمة  التدب�� جماعية" �سبب 

طرد إ�� فيما يتعلق �عملية  الن�ج، حيث تم اتباع نفس )قرار املحكمة( )Ghulami c. France( ضد فر�سا غوالمي

الطاهري ضد و  )قرار املحكمة) (Andric c. Suèdeأندر�ك ضد السو�د (قضي�ي  انظر أيًضا ا؛أفغا�ستان تم تنفيذه

 طرد جما��). دليل ع�� أي ��جيل ف��ما لم يتم اللت�ن، ة، قرار ال�جن)Tahiri c. Suèdeالسو�د (

 

إ�� حدوث ان��اك املحكمة  تخلص، لن �ل ع�� حداال�خصية لأل�خاص املعني�ن  الوضعية دراسةتم تعندما  .18

أوامر  وتحر�ر طرد �عضهم �� مجموعات و ، �ش�ل جما��الشرطة  مركز نقل األ�خاص املعني�ن إ��  ح�ى �� حال

�ش�� بالتحديد إ�� القرارات  طية و�التا�� �عبارات متطابقة وال ال��حيل والرسائل املصاحبة باستخدام صيغ نم

فيما يتعلق  ،255-252الفقرات ، )M.A. c. Chypre( . ضد ق��صال�جوء (انظر إم. آاملتعلقة بإجراءات السابقة 

املقارنة مع ب مع مجموعة من األكراد من سور�ا؛�� نفس الوقت � أنھ �عرض لعملية طرد جما� اد����خص 

 ارت�ابمجرد  تفس��وال يمكن ). 10، الفقرة )Čonka c. Belgique(ون�ا ضد ب�جي�ا قضية شالظروف املوصوفة �� 

صدر بينما قرار طرده  بما أن، �د�بامل�عض األ�خاص املعني�ن (خاصة فيما يتعلق  بوضعيةخطأ فيما يتعلق 

 .M.Aإم. آ. ضد ق��ص (( جما��طرد  وقوع ع�� ع�� أنھ دليل) سار�ةإجراءات ال�جوء ال�ي بدأها ال تزال  �انت

c. Chypre 254و 134)، الفقرت�ن.( 

 

 4أو�حت املحكمة أن املادة  ]،الغرفة الك��ى ) [Khlaifia et autres c. Italie�� قضية خليفية وآخر�ن ضد إيطاليا ( .19

 البنداستيفاء متطلبات هذا  يمكن؛ الظروف ا�حق �� مقابلة فردية �افةال تضمن ��  4من ال��وتو�ول رقم 

 املد�� عل��ا سلطات الدولة وتقوم، طرده�حجج ضد لتقديم اة، يلفع، حقيقية و إم�انيةعندما تتاح ل�ل أجن�ي 
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لد��م فرصة حقيقية  ت، و�انجنسي��م والتأكد من، مرت�ن �ندعاملتم تحديد هو�ة و ). 248(الفقرة  بدراس��ا

مماثلة  صيغت �عباراتا�حجج ضد ترحيلهم. ع�� الرغم من أن أوامر اإلعادة القسر�ة  لتقديمة يلوفع

 من املهاجر�ن التو�سي�ن (االختالفات الوحيدة 
ً
 كب��ا

ً
متعلقة بالبيانات ال�خصية للمهاجر�ن املعني�ن) وأن عددا

ردوا ��
ُ
، اعت��ت املحكمة أن الطبيعة البسيطة واملوحدة �سبًيا ألوامر موضوع الش�ايةحدوث األفعال وقت  ط

لم أ��م و  سار�ة الصالحيةسفر  وثيقةكن بحوز��م أي م ت�ن لدعامل �عزى إ�� أن أنيمكن اإلعادة القسر�ة 

قانونية أخرى من شأ��ا أن تحول دون  عقباتأي أو  ترحيلهمسوء املعاملة �� حالة  أي مخاوف منيدعوا 

، �� الظروف ومن ثمغ�� معقولة. �� حد ذا��ا لألوامر لم تكن فإن الطبيعة البسيطة واملوحدة  ،طردهم. و�التا��

استنتاج أن طردهم �ان بالثالثة  �نمدعللامل��امنة شبھ عمليات الطرد  �سمح، لم ��ذه القضيةا�خاصة 

 .)254-249 (الفقرات"جماعًيا" 

 

و���دز�نشفي�� وآخر�ن  ،72-70)، الفقرات Shioshvili et autres c. Russie�� قضية شيوشفي�� وآخر�ن ضد روسيا ( .20

�ن عن دع، �� غياب أمر بالطرد صادر �� حق امل82-81)، الفقرتان Berdzenishvili et autres c. Russieضد روسيا (

ن املحكمة من أن �ستنتج أ��م خضعوا لــ "
َّ
، كمجموعة، ألجانبيلزم اتدب�� محكمة أو أي سلطة أخرى، لم تتمك

 القضيت�ن�� �لتا  �ندعاملممارسة إدار�ة تفسر خوف  �� حال وجودح�ى ما". وتنطبق هذه املقار�ة  مغادرة بلدب

ومع ذلك، ال  صدور أمر رس�ي ��يء يمكن فهمھ. لبالد قبلمغادر��م ل واالحتجاز وال��حيل، وأنمن االعتقال 

، �� مثل هذه الظروفرس�ي آخر. وأو أي إجراء قسري  طردأمر مثابة ب ضعيةهذه الو  �عت�� أن  للمحكمةيمكن 

 .4من ال��وتو�ول رقم  4للمادة  أي ان��اكوجود  إ�� املحكمة تخلصلم 

VII.   من االتفاقية 13العالقة باملادة 
 

 ا�حق �� انتصاف فعال –من االتفاقية  13املادة 

هيئة أمام  انتصاف فعالا�حصول  ا�حق �� االتفاقية�� (...)  املع��ف ��اان��كت حقوقھ وحر�اتھ  �خصل�ل  «

 . » رسميةال عامل�ن �� إطار ممارسة وظائفهماالن��اك من أ�خاص  ح�ى �� حال ارت�اب، قضائية نقض

 ال�لمات الرئيسية �� قاعدة البيانات "هودوك"

 )13هيئة وطنية (املادة  –) 13(املادة  ش�وى يمكن الدفاع ع��ا –) 13انتصاف فعال (املادة 

 

ع�� الطعن أن ي�ون  ضرورةمن االتفاقية ع��  13�� املادة  الواردينطوي مفهوم االنتصاف الفعال باملع�ى  .21

. نتيجة ال رجعة ف��ا �ون عواقبھتي يحتمل أن ذمخالفة لالتفاقية والكفل منع تنفيذ تداب�� ي النحو الذي

لوطنية ملدى توافقها مع ح�ى قبل فحص السلطات امن هذا القبيل تنفيذ تداب��  13املادة  تمنع، لذلك

 أثرايجب أن ي�ون لھ  الطعنو���تب ع�� ذلك أن  ).79)، الفقرة Čonka c. Belgiqueاالتفاقية (شون�ا ضد ب�جي�ا (

(املرجع  4ن ال��وتو�ول رقم م 4من االتفاقية باالق��ان مع املادة  13متطلبات املادة استيفاء من أجل  إيقافيا

، تجدر اإلشارة إ�� أن مجلس الدولة). ومع ذلك أمامنتصاف ، �شأن فعالية سبل اال 85-77نفسھ، الفقرات 
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ا للمادة  قرار الطرد ال �ش�ل �� حد ذاتھ للطعن �� اإليقا�� ثر األ غياب
ً
من االتفاقية باالق��ان مع  13ان��ا�

 3و 2ن��اك حقوقھ بموجب املادت�ن حقيقي ال  � وجود خطرد�املال يد�� عندما  4من ال��وتو�ول رقم  4املادة 

� ). �281الفقرة ، ]الغرفة الك��ى [ )Khlaifia et autres c. Italie( خليفية وآخرون ضد إيطاليا( االستقبال �� بلد

لك��ا  ،إيقا��أثر بالنتصاف ان بضماال��اًما مطلًقا ع�� الدول ، ال تفرض االتفاقية حاالت من هذا القبيل

عميقة  دراسةا�حصول ع�� توفر ال�خص املع�ي ع�� إم�انية فعلية للطعن �� قرار الطرد من خالل  تقت��ي

 .)279، الفقرة )ibidem( لية مستقلة ومحايدة (املرجع نفسھمن قبل هيئة داخ لش�واهبما يكفي 

 

وفقا  مختصةإ�� سلطة واهم ش� تقديميؤدي غياب أي إجراء داخ�� �سمح لطال�ي ال�جوء املحتمل�ن ب قد .22

من  4 واملادة –حظر التعذيب واملعاملة الالإ�سانية أو املهينة  –من االتفاقية  3املادة  بموجب( لالتفاقية

إ�� ان��اك املادة  ال��حيل،قبل تنفيذ إجراء  لطلبا��م ةوصارم ةدقيق دراسةحصول ع�� �) و�ا4ال��وتو�ول رقم 

-201، الفقرات ى]الغرفة الك�� [)Hirsi Jamaa et autres c. Italie( (ه����ي جامع وآخر�ن ضد إيطاليا من االتفاقية 13

 �� ظروف ).243-240)، الفقرات Sharifi et autres c. Italie et Grèce؛ شر�في وآخر�ن ضد إيطاليا واليونان (207

 طلبمن  تحديدااأل�خاص املعني�ن  و��ن منعوا�حة ب�ن تنفيذ عمليات الطرد ا�جما��  ثمة عالقة، معينة

 .)242، الفقرة )ibidem( (املرجع نفسھ 13 �ستجيب ملتطلبات املادةإ�� أي إجراء وط�ي آخر  النفاذال�جوء أو من 

 

 4�ول رقم من ال��وتو  4مادة لل وفقا والقابلة للولوجفعالة النتصاف اال سبل  غياب حيث تتم دراسة، ومع ذلك .23

 أن من املواد بمعزل عن غ��ها
ً
هذا  أنھ ليس من الضروري دراسة�� قضية معينة  �عت�� ، يجوز للمحكمة أيضا

الغرفة [ )Géorgie c. Russie (I)( (جورجيا ضد روسيا من االتفاقية 13املادة  بموجبا�جانب �ش�ل منفصل 

 ).212لفقرة ا ،]الك��ى 
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 إل��اقائمة القضايا املشار 

قضائية املذ�ورة �� هذا الدليل إ�� أح�ام وقرارات صادرة عن املحكمة، وكذلك إ�� قرارات وتقار�ر االج��ادات ال�ش�� 

 .ال�جنة األورو�ية �حقوق اإل�سان ("ال�جنة")

�عد ارة إ�� خالف ذلك يحيل املرجع املذ�ور ع�� مرجع ا�حكم الصادر �� املوضوع عن غرفة املحكمة ما لم ترد إش

 . اسم القضية

من االتفاقية، عند تار�خ هذا  44ويشار إ�� األح�ام غ�� "ال��ائية" الصادرة عن الغرفة، باملع�ى املقصود �� املادة 

 (أ)  « من االتفاقية ع�� ما ي��: 44من املادة  2ة (*). وتنص الفقرة نجمالالتحديث �عالمة 
ً
يصبح حكم الغرفة ��ائيا

الك��ى؛ أو (ب) �عد مرور ثالثة أشهر عن  الغرفةإحالة القضية ع�� وفهم عن التقدم بطلب عز عندما �علن األطراف 

طلب إحالة القضية ع�� 
ُ
الك��ى طلب  الغرفة هيئةالك��ى؛ أو (ج) عندما ترفض  الغرفةتار�خ صدور ا�حكم، إن لم ت

حالة، �سقط حكم الغرفة وتصدر الغرفة الك��ى طلب اإل  هيئةو�� حال قبول  .»43اإلحالة املقدم بموجب املادة 

 .الك��ى الحقا حكًما ��ائًيا الغرفة

للقضايا املذ�ورة �� الن�خة اإللك��ونية للدليل ع�� قاعدة  وصالت اإلحاالت اإللك��ونية/االرتباطات التشعبية تحيل

القضائية للمحكمة (أح�ام  االج��ادات االطالع ع��ال�ي تتيح إم�انية  )http://hudoc.echr.coe.int"هودوك" ( البيانات

، واآلراء االستشار�ة، وامل�خصات القانونية املستخرجة من املحالةالك��ى والغرفة وال�جنة، والقضايا  الغرفةوقرارات 

القضائية ل�جنة (القرارات والتقار�ر) وقرارات  االج��ادات�� عاالج��ادات القضائية)، وكذلك  النشرة اإلعالمية حول 

وت�ون متاحة فقط �� ��خة مطبوعة ��  "هودوك" �جنة الوزراء. وال تظهر �عض قرارات ال�جنة �� قاعدة بيانات

 .املجلد ذي الصلة من حولية االتفاقية األورو�ية �حقوق اإل�سان

صدر املحكمة أح�امها وقرارا��ا باللغت�ن اإلنجل��يةو 
ُ
و/أو الفر�سية، أي اللغت�ن الرسميت�ن للمحكمة. وتوفر قاعدة  ت

أك�� من ثالث�ن لغة غ�� ب� ترجمات لبعض القضايا الرئيسية للمحكمة ع� ا�حصول أيًضا إم�انية  "هودوك" بيانات

مجموعة من األح�ام القضائية ع��  100رسمية. باإلضافة إ�� ذلك، تتضمن قاعدة البيانات روابط نحو حوا�� 

 اإلن��نت تصدرها أطراف ثالثة.

 

—A— 
Alibaks et autres c. Pays-Bas )1988د�سم��/�انون األول  16، قرار ال�جنة بتار�خ 14209/88)، عدد أليباكس وآخرون ضد هولندا ،

 .59القرارات والتقار�ر 

Andric c. Suède )1999ف��اير/شباط  23، بتار�خ 45917/99)، عدد قرار املحكمة) (أندر�ك ضد السو�د  

 

—B— 
Becker c. Danemark )4، القرارات والتقار�ر 1975أكتو�ر/�شر�ن األول  3، قرار ال�جنة بتار�خ 7011/75)، عدد الدنمارك بيكر ضد 

Berdzenishvili et autres c. Russie )د�سم��/�انون  20آخرون،  بتار�خ  6و 14594/07)، األعداد ب��دز�شفي�� وآخرون ضد روسيا

 2016ل األو 
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Berisha et Haljiti c. l'ex-République yougoslave de Macédoine )ب���شا وها�جي�ي ضد جمهور�ة مقدونيا اليوغوسالفية سابقا (

 VIII -2005، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 18670/03 عدد)، قرار املحكمة(

—C— 
Čonka c. Belgique  ،(شون�ا ضد ب�جي�ا)2002، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 51564/99 عدد-I 

—D— 
 Dritsas c. Italie  ،(در�تساس ضد إيطاليا)2011ف��اير/شباط  1، بتار�خ 2344/02 عدد 

—G— 
Géorgie c. Russie (I) )2014، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 13255/07 عدد، ]الغرفة الك��ى [ )روسياضد  جورجيا 

Ghulami c. France )2009أبر�ل/نيسان  7، بتار�خ 45302/05 عدد)، قرار املحكمة 

—H— 
Hirsi Jamaa et autres c. Italie ] (ه����ي جامع وآخرون ضد إيطاليا) املحكمة األورو�ية �حقوق 27765/09 عدد]، الغرفة الك��ى ،

 2012اإل�سان 

—K— 
K.G. c. Allemagne  1977مارس/آذار  1، قرار ال�جنة بتار�خ 7704/76(�ي. ��. ضد أملانيا)، رقم 

Khlaifia et autres c. Italie ] (خليفية وآخرون ضد إيطاليا) 2016املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان ، 16483/12 عدد]، الغرفة الك��ى 

—M— 
M.A. c. Chypre  2013، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 41872/10(إم. آ. ضد ق��ص)، عدد 

—O— 
Becker c. Danemark 1978مارس/آذار  3، قرار ال�جنة بتار�خ 7757/77لكسمبورغ)، عدد  ("أو" وآخرون ضد 

—S— 
Sharifi et autres c. Italie et Grèce  2014أكتو�ر/�شر�ن األول  21، بتار�خ 16643/09(شر�في وآخرون ضد إيطاليا واليونان)، عدد 

Shioshvili et autres c. Russie  2016د�سم��/�انون األول  20، بتار�خ 19356/07(شيوشفي�� وآخرون ضد روسيا)، عدد 

Sultani c. France  2007، املحكمة األورو�ية �حقوق اإل�سان 45223/05(سلطا�ي ضد فر�سا)، عدد- IV 

—T— 
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