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الجولة وفقا لسقتزيات أحكام القانػن الجولي تسمظ داخل إقميسيا  إن
تشطيع مطاىخ الحياة اإلندانية بجسيع أبعادىا بقرج تحقيق األمغ 
والعجالة والخفالية، ومغ ضسغ متصمبات تحقيق األمغ تشطيع مخكد 
األجانب، والحؼ عمى أساسو يتع تشطيع دخػل األجانب وإقامتيع داخل 

استبعاد األجانب غيخ السخغػب فييع ألسباب ودوافع  لظإقميسيا، وكح
قج تتعمق بكل ما يخل باألمغ والشطام العام والدكيشة والرحة العامة 
واالقتراد الػششي، وغيخىا مغ األسباب والسبخرات التي قج تتحجج 
بيا الجولة لتبخيخ استعساليا ىحا الحق غيخ أن مسارسة الجولة ليحا 

أنو مقيج باألحكام العخفية التي تفخضيا قػاعج الحق ليذ مصمقا مادام 
القانػن الجولي عمى الجولة، وىػ ما أصصمح عمى تدسيتو بقيج الحج 

يج ليذ لو مفيػم سمبي بقجر مالو التق األجانب وىحااألدنى لسعاممة 
مغ فػائج تتسثل أساسا في تحقيق التػازن بيغ مرمحة الجولة 

العامة السددىخة لمجولة بيغ ومرمحة الفخد وفي الشياية السرمحة 
 جسيع الجول في حطيخة السجتسع الجولي
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The State, in accordance with the provisions of 
international law, has within its territory the 
organization of the manifestations of human life in all 
its dimensions with a view to achieving security, 
justice and well-being. Among the requirements for 
security is the organization of the status of foreigners' 
Center, on the basis of which the entry and residence 
of aliens is regulated within its territory, as well as the 
deportation of unwanted foreigners for reasons and 
motives that  may be related to anything that violates 
security, public order, tranquility, public health, 
national economy, and other reasons and justifications 
which the state may invoke to justify its use of that. 
However, the State's exercise of this right is not 
absolute, as long as it is bound by the martial laus 
imposed by the rules of international law on the state 
which is termed as “the minimum level of foreigners’ 
treatment”. This restriction does not have a negative 
concept in terms of its benefits. It is essentially a 
balance between the interest of the State and the 
interest of the individual and ultimately the flourishing 
public interest of the State among all nations within 
the international community. 
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 مقدمة
لقج اتخحت دول عجة في اآلونة االخيخة الحجج الشاجسة عغ مكافحة االرىاب 
وكأنيا الداتخ او الحريعة التي تتسدظ بيا لتعاقب كل اجشبي تخغب في التخمز مشو 

شاسية في معاممتيا لألجانب القػاعج الجولية الستعمقة داخل االقميع الػششي لمجولة، مت
بخعاية وحساية األجانب، فتصبق اجخاءات معقجة ومييشة في بعس االحيان لمحيغ ال 
يحسمػن جشديتيا مسغ يخغبػن في االقامة عمى اراضييا، بجافع الجراسة او العسل او 

 ،الدياحة وغيخىا
ن شالبي االقامة أو الديارة وتتخح ىحه الجول اجخاءات عجة لمتأكج مغ ا

يتقيجون بسخصصيع االساسي اثشاء وجػدىع في الجولة السزيفة، واذا ما حرل أؼ 
صخده، أو اعتقالو بريبة تجاه االجشبي او ترخفاتو، تقػم الجولة عبخ جيازىا األمشي 

دون االعتجاد بالقانػن الجاخمي، والعخف واالتفاقيات الجولية، والسقاصج االساسية 
ػق االندان التي نز عمييا ميثاق االمع الستحجة في مادتو االولى، مغ خالل لحق

التأكيج عمى تعديد احتخام حقػق االندان والحخيات االساسية لمشاس جسيعًا والتذجيع 
 عمى ذلظ بال تسييد بدبب الجشذ أو المغة أو الجيغ.

فخيق بيشو مغ تمظ السعصيات وجب لدامًا عميشا بيان مالية االبعاد وأسذ الت
وبيغ االجخاءات االخخػ السذابية خاصة في السخحمة الخاىشة اذ ابتمي العخاق بجخػل 
مػاششيغ أجانب مغ الجشديات كافة وانزساميع الى تشطيسات ارىابية لعل تشطيع 
داعر االرىابي ابخز مثال عمى ذلظ، فزال عغ دخػل عجد مغ مػاششي الجول 

سخجرات وتػرشيع في جخائع اخخػ، فيل سيصبق االقميسية السجاورة لالتجار في ال
االبعاد عمى جسيع مغ تثػر حػل ترخفاتو الخيبة في زعدعة أمغ الجولة؟ أو عمى مغ 

والشطخ إلى  الستختبة عميو بعاداألدخػلو اساسًا الى العخاق؟ لكػن  فيال يسمظ حجة 
عاد، يتعيغ لو متصمبات إجخائية ومػضػعية في إشار السبادغ القانػنية لألب هخصخ 

مخاعاتيا، ضسانًا لدالمة اإلجخاءات في ضػء مسارسة الجولة لدمصتيا في اتخاذ قخار 
 .اإلبعاد
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السذخع العخاقي قج عالج مػضػع يقػم البحث عمى فخضية مفادىا ان  فرضية البحث:
االبعاد  وفق ما تقتزيو السػاثيق الجولية بيحا الخرػص، وميده عغ غيخه مغ 

تثيخ ترخفاتو الخيبة مغ شأنو ان ية، وان تصبيق االبعاد لكل اجشبي االجخاءات السذاب
 .يحل األمغ في العخاق، ويحقق االستقخار الجاخمي

ندتخمز اشكالية البحث في انو يحجد مخكد االجانب في الجول  :اشكالية البحث
والتي تسيدىع عغ السػاششيغ مغ حيث  باألجانب،بسجسػع القػاعج القانػنية الخاصة 

تستع بالحقػق العامة والخاصة ويحجد اىميتيع لمتستع بتمظ الحقػق اذ ال يدتصيع ال
االجشبي ان يتستع بحق مغ الحقػق في دولة مغ الجول او يسارسيا اال اذا اعتخف لو 
بحلظ وليحا فأن نذاشو القانػني يأتي بعج تحجيج مخكده القانػني فاذا اجاز لو القانػن 

السدالة مسارسة ليحا الحق وىحا ما يجعل الجولة تمجأ  التستع بالحق بجأت عشج تمظ
مغ اجل تشطيع حخكة دخػليع وضسان حساية  لألجانبالى وضع نطام قانػني 

 ،لديادة الػششية في السقابل تسمظ الجولة الحق في ابعادىع وشخدىع مغ حجود اقميسياا
 ،االجانب إلبعادوىشا يثار التداؤل حػل تحجيج الشطام القانػني 

في ضل مغ العخاق أن إبعاد األجانب مغ بيان تشبع اىسية البحث  ىسية البحث:ا
الطخوف والسعصيات الجولية السعاصخة إنسا يتصمب ضػابط إجخائية ومػضػعية يجب 

التقيج بيا عشج مسارسة سمصتيا في اإلبعاد وتكػن صسام أمان ضج  ةعمى الجول
اف والسػاثيق الجولية بيحا عمى حقػق االندان والتعجؼ عمى االعخ تجاوزات ال

 الخرػص، لتجشب التعخض لمسدؤولية الجولية.
 يدعى البحث الى تحقيق عجد مغ االىجاف اىسيا:  ىدف البحث:

 .تحجيج مفيػم االبعاد وفق التذخيع العخاقي، والتذخيعات السقارنة -
حقػق الجولة والغيخ في مػاجية بسبادغ و بسا ال يخل االبعاد، تحجيج أسباب  -

 .عجالسب
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ومحاولة ضخورة تصبيق االبعاد عمى كل اجشبي يخل بسػجبات االمغ ومقتزياتو  -
فاعمية اإلجخاءات التي تتخحىا األجيدة  يعدز مغوىػ ما ، زعدعة االستقخار

 .مغ الػششي العخاقيعمى األ حفاضا ،كافة السشافح فيالسعشية لحساية حجود الجولة 
تقخائي في قخاءة الشرػص القانػنية، الساعتسج البحث عمى السشيج ا: مشيجية البحث

فزال عغ السشيج السقارن، في مقارنة التذخيع العخاقي مع التذخيع والمبشاني والسرخؼ 
 والفخندي.

فزاًل عغ السقجمة  اقتزى العسل تقديع البحث عمى ثالثة مباحث ليكمية البحث:
م االبعاد وفق مصالب مفيػ االول  شاول ت ،والخاتسة وذكخ فييا اىع الشتائج والتػصيات

التفخقة الثاني  وكذف  ،ثالث، تعخيف االبعاد، صػر وانػاع االبعاد، اسباب االبعاد
التسييد بيغ االبعاد  ،في ثالثة مصالب ،بيغ االبعاد واالجخاءات االخخػ السذابية

اما  ،التسييد بيغ االبعاد واالخخاج، التسييد بيغ االبعاد والشفي، وتدميع السجخميغ
 ، أثار االبعاد.تشفيح االبعادفي مصمبيغ،  لإلبعاداالحكام القانػنية عخض لث فالثا
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 املبحث االول
 مفهىم االبعاد 

يعج االبعاد تعبيخًا عغ الديادة االقميسية عمى اراضي الجولة، وحقًا ليا في  
في  فسغ حق كل دولة ان تتستع بحخية واسعةحفع أمشيا واالىتسام بدالمة اقميسيا.

تحجيج كيفية معاممة األجشبي عمى إقميسيا ابتجاء مغ دخػلو إراضييا ومخورًا بإقامتو 
وانتياًء بخخوجو ومغ ثع إبعاد األجشبي غيخ السخغػب فيو أو مشع دخػلو أصاًل، 
والحؼ يعتبخ مغ السدائل الػقائية لمجولة لحساية إقميسيا مغ الخصخ تبعًا لحقيا في 

قتزي ان تتقيج الجولة بالقػاعج الجولية سػاء العخفية مشيا ام الديادة، ولكغ كل ذلظ ي
عميو فقج حطي مػضػع االبعاد بالبحث والجراسة في نصاق القانػن الجولي  االتفاقية،

عمى الخغع مغ  ،الخاص اذ يذكل ىحا االجخاء احج مػضػعات مخكد االجانب
إال إن ذلظ لع يسشع  ،داختالف وجية الشطخ في تحجيج األساس الحؼ يقػم عميو اإلبعا

وفي سبيل ذلظ ارتأيشا التصخق  ،لإلبعادبعس السحاوالت الفقيية إليخاد تعخيف شامل 
في  ،وعػائق او اشكاليات تشفيحه ،واسبابو ،وتحجيج انػاعوالى تعخيف االبعاد،  

 السصالب االتية :
 السطمب االول: تعريف االبعاد

" عمى تعخيف االبعاد بأنو ص قانػن الجولي الخاالفقياء ان يجسع يكاد 
عسل "، اذن فيػ (1)" تكميف االجشبي بسغادرة اقميع الجولة او اخخاجو مشيا بغيخ رضاه

بسقتزاه تشحر الجولة فخدًا او عجة افخاد مغ االجانب السكيسيغ عمى ارضيا بالخخوج 
د أن اإلبعا اتالتعخيف ىحه، ويالحع مغ (2)"مشيا واكخاىيع عمى ذلظ عشج االقتزاء

إن ىحه الفكخة ثار حػليا الججل  عمى الخغع مغعسال الدمصة العامة أ عسل مغ 
ألنيا ارتبصت تاريخيًا بفكخة الديادة كسا إن أساليبيا استثشائية  ،وتحيط بيا الذكػك
عمى  انيا اثختتتشاسب مع السدتججات السعاصخة إذ  فيي ال ،(3)وقيػدىا غيخ مألػفة

عمى إجخاءاتيا في والتي اندحبت بجورىا اعج الجولية القػ و  الديادة السصمقة لمجولة
معاممة األجانب عمى أراضييا تحت تأثيخ جسمة مبادغ مشيا مبجأ السعاممة بالسثل، 
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يتعمق  عمى الخغع مغ كػنوحقػق اإلندان، فاإلبعاد  واحتخام االتفاقيات الجولية ومبادغ
 ميو بعس القيػد.ن مسارستو ليدت مصمقة وإنسا يخد عأبديادة الجولة إال 

ولحلظ  ،ويؤخح عمى التعخيفات الدابقة انيا تغفل االشارة الى سبب االبعاد
بأنو " قخار ترجره الدمصة االدارية السخترة وتصمب  لإلبعادنفزل تعخيف الفقو 

تعبيخ اخخ  بو  ،(4)تتعمق بالشطام العام"  ألسباببسقتزاه مغ االجشبي مغادرة اقميسيا 
احج  إلقامةسقتزاه تزع الدمصات العامة  في الجولة نياية مبتدخة االبعاد ىػ اجخاء ب

وتأمخه فيو بسغادرة االقميع الػششي  ،االجانب السكيسيغ بصخيقة قانػنية عمى اراضييا
وذلظ بالشطخ  ،خالل مجة محجدة وبأال يعػد اليو مخة اخخػ ما دام قخار االبعاد قائسا

قميع الجولة يخل بسقتزيات الشطام العام او الى ما يتحقق لجييا مغ ان تػاججه عمى ا
 ،(5)ييجد امشيا وسالمة مجتسعيا 

" اخخاج السحكػم  (6)ونالحع ان السذخع المبشاني قج عخف االبعاد عمى انو
 ،اجشبيا معميو مغ البالد وذلظ برخف الشطخ عغ جشديتو اؼ سػاء اكان لبشانيا ا

واذا لع يغادر السبعج  ،(7)خ سشة عذ ةوتتخاوح مجة االبعاد بيغ ثالث سشػات وخسد
البالد في خالل خسدة عذخ يػما او اذا عاد الييا قبل انقزاء اجل عقػبتو ابجلت 
عقػبة االعتقال مغ عقػبة االبعاد لسجة ادناىا الدمغ الباقي مغ العقػبة واقراىا 

  ،(8)و عمى ان ال تتجاوز الحج االقرى لعقػبة االعتقال السؤقت يضعف
مغ قانػن اقامة االجانب العخاقي االبعاد بأنو "  1/11لسادة وقج عخفت ا

شمب الدمصة السخترة مغ اجشبي مكيع في جسيػرية العخاق برػرة مذخوعة الخخوج 
فكالىسا  ،وبحلظ يكػن السذخع العخاقي قج ميد ما بيغ االبعاد واالخخاج ،(9)مشيا " 

 انيسا يفتخقان مغ حيث اخخاج اجبارؼ صادر مغ الدمصة السخترة بحق االجشبي اال
دخل البالد بصخيق مذخوع ولكشو أان االبعاد اجخاء يرػب نحػ االجشبي الحؼ 

عمى الشحػ الحؼ يذكل تيجيجا ألمغ الجولة  ،انحخف عغ غخض االقامة السخخز بو
اما االخخاج فيػ اجخاء يػجو صػب االجشبي الحؼ دخل البالد  ،واستقخارىا الجاخمي

 ،(10)بصخيق غيخ مذخوع 
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مغ القانػن الجشائي الفخندي التي تشز عمى انو "  101-01ونرت الفقخة 
تكػن عقػبة السشع مغ االقامة في فخندا يسكغ ان ترجر برػرة نيائية او لسجة عذخ 
سشػات كحج اقرى بسػاجية كل اجشبي يختكب جشاية او جشحة والسشع مغ االقامة 

بعج فتخة عقػبة  ،عشج االقتزاءتؤدؼ حكسا الى شخد السحكػم الى خارج البالد و 
 ،(11)الحبذ او االعتقال " 

 ،وتفاديا لالنتقادات السػجية الى التعخيفات الدابقة ،وفي ضػء ما سبق بيانو
بشاء عمى حكع  ،نخػ تعخيف االبعاد انو " الدام الذخز بالخخوج مغ االقميع الػششي

قخر ليا السذخع الجشائي قزائي باالدانة ضج االجشبي الستيع بارتكاب جخائع معيشة ي
  ،جداء االبعاد "

 السطمب الثاني : صهر و انهاع االبعاد 
 تتسثل صػر االبعاد باالتي :

 اوال : الطرد 
الصخد اجخاء تزعو الدمصة العامة في الجولة النياء اقامة احج االجانب 

كػنو السكيسيغ عمى اراضييا برػرة مذخوعة وتأمخه بسغادرة اقميسيا خالل مجة محجدة 
  (12)،اخل بالشطام العام او ىجد امشيا وسالمتيا

 ،القانػن الجولي الخاصفزال عغ وىػ مبجأ دولي اقخه القانػن الجولي العام 
مغ قانػن اقامة االجانب العخاقي ان " لمػزيخ او مغ يخػلو ان  11وقج نرت السادة 

ثبت انو لع يكغ  اذا ،يقخر ابعاد اؼ اجشبي يكيع في جسيػرية العخاق برػرة مذخوعة
مدتػفيا بعس الذخوط الػاردة في السادة الخامدة مغ ىحا القانػن او فقج احجىا بعج 

 ،(13)دخػلو " 
مغ  00و  03وجاء الشز عمى عقػبة الصخد خارج الحجود في السادتيغ 

المبشاني وقج جعل السذخع مغ ىحه العقػبة جداء عجم مذخوعية  11/7/1993قانػن 
في االراضي المبشانية ولع يكتف السذخع بصخد االجشبي الحؼ  الجخػل او االقامة
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ديط بيخالف شخوط الجخػل واالقامة بل اعتبخ فعمو جخيسة تدتػجب الحبذ ال
 (14) ،والغخامة

يؤدؼ السشع مغ االقميع حكسا الى شخد السحكػم عميو خارج حجود االراضي 
ء فتخة محكػميتو مغ الحبذ وعشج االقتزاء بعج انقزا ،الفخندية وفق القانػن الفخندي

والسحكػم عميو يتع شخده خارج الحجود بجون حاجة لرجور قخار مغ  ،15او االعتقال 
وال  ،السحافع وبالفعل فان الصخد خارج الحجود يتبع حكسا عقػبة السشع مغ االقميع

بل تكػن مجخد تجبيخ  ،16تذكل عقػبة مشفرمة خاصة ترجرىا السحاكع العجلية 
واذا تقجم االجشبي بصمب لمحرػل عمى صفة  ،عقػبة السشع مغ االقميعتشفيحؼ بديط ل

الجئ سياسي فميذ ليحا الصمب اثخ وقف عمى تشفيح القخار بالصخد خارج حجود الجولة 
الشاتج عغ تشفيح حكع قزائي بالسشع مغ االقميع ذلظ انو مغ حيث السبجأ فان 

 ،(17)تشفيح العقػبة االجخاءات االدارية ال يسكشيا ان تذكل عائقا امام 
 ثانيا : الرد )السشع( 

فيػ احج صػر االبعاد، ويتحقق عشجما ال تدسح الدمصات بجخػل السشع 
االجشبي الى اقميع الجولة، نطخًا إلدراج اسسو في قػائع السسشػعيغ مغ الجخػل الى 
البمج، لكػنو شخرًا غيخ مخغػب فيو، ووجػده يذكل خصخًا عمى امغ الجولة 

 ،(18)وسالمتيا 
مغ قانػن اقامة االجانب العخاقي عمى انو " ال يجػز  31وقج نرت السادة 

لالجشبي الحؼ سبق ابعاده مغ اراضي جسيػرية العخاق العػدة الييا اال اذا بقخار مغ 
 ،(19)بعج ان تتػفخ فيو الذخوط السشرػص عمييا في ىحا القانػن "  ،الػزيخ

فة االجشبي التذخيع الستعمق وفيسا يخز القانػن الفخندي في حالة مخال
بجخػل واقامة االجانب في فخندا فاذا لع يرجر القزاء الجشائي عقػبة السشع مغ 

مغ االمخ  19االقميع بعج ثبػت ارتكاب الستيع الجخيسة السشرػص عمييا في السادة 
فان الدمصة االدارية تحتفع بامكانية اتخاذ قخار  ،3/11/1991التذخيعي تاريخ 

واذا  ،السشع والحؼ يجخؼ تشفيحه بعج انتياء عقػبة الحبذ التي لفطت ضجهالصخد او 
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اكتدب السحكػم عميو الجشدية الفخندية فان عقػبة السشع مغ االقميع يتػقف تشفيحىا 
(20)،  

وفيسا يخز انػاعو فيذسل االبعاد عمى نػعيغ ىسا االبعاد القزائي واالبعاد 
القانػن الجشائي ال يختمف عشو في القانػن االدارؼ، والػاقع ان جػىخ االبعاد في 

الجولي الخاص او القانػن االدارؼ، وانسا يكسغ االختالف في سبب التجبيخ ومرجره، 
 (21) ي :كغ التسييد بيشيسا عمى الشحػ اآلتويس

يعخف االبعاد القزائي بانو الدام الذخز بالخخوج مغ  االبعاد القزائي:اوال : 
مى حكع قزائي باإلدانة ضج االجشبي الستيع بارتكاب جخائع االقميع الػششي، بشاءًا ع

معيشة يقخر ليا السذخع الجشائي جداء االبعاد. ومغ خالل ىحا التعخيف يتزح ان 
جػىخ وفحػػ االبعاد ىػ الدام الذخز االجشبي بالخخوج مغ االقميع الػششي، اال ان 

جر وسشج االلدام الذخز ىشا ىػ الذخز الصبيعي او االندان االجشبي. وان مر
، كسا يفتخض (22)بالخخوج مغ االقميع الػششي ىػ الحكع القزائي الرادر باإلدانة

االبعاد القزائي ان الذخز الحؼ صجر بحقو االبعاد قج ارتكب جخيسة ما، وان 
القانػن يقخ جداء االبعاد مغ اجل ىحه الجخيسة، وىشا ال يسيد السذخع الجشائي بيغ اذا 

بي مكيسًا في الجولة برفة قانػنية ام ال، اذ يجػز تػقيع تجبيخ كان الجاني االجش
االبعاد في مػاجية االجشبي سػاء أكان مكيسًا برفة قانػنية أم كانت اقامتو غيخ 

 شخعية.
يختمف االبعاد االدارؼ عغ االبعاد القزائي في ان االبعاد  االبعاد االداري:ثانيا : 

اءًا عمى مقتزيات السرمحة العامة، وبغس االدارؼ يكػن صادرًا بقخار ادارؼ بش
الشطخ عسا اذا كان الذخز قج ارتكب جخيسة ام ال، ويقترخ اجخاء االبعاد االدارؼ 
عمى الحالة التي يكػن فييا االجشبي مكيسًا بصخيقة قانػنية، كسا ان فقو القانػن الجولي 

ؼ، يصبق االول عمى الخاص قج ميد بيغ اجخاء االبعاد االدارؼ واجخاء االخخاج االدار 
االجشبي السكيع بصخيقة قانػنية بيشسا يصبق االجخاء الثاني عمى االجشبي السكيع بصخيقة 



 

 

 

 

 

 

122 

غيخ شخعية، وتتدع اجخاءات االخخاج االدارؼ بانيا اكثخ سيػلة ويدخًا مغ االجخاءات 
 . (23)الستبعة في االبعاد االدارؼ 

قزائي ىػ ارتكاب ومغ خالل مقارنة ما سبق يتزح ان سبب االبعاد ال 
، فاإلبعاد القزائي شانو شأن كل الجداءات الجشائية يدتمدم اً اجخامي اً االجشبي سمػك

لتصبيقو ارتكاب الذخز جخيسة، اما االبعاد االدارؼ فقج يعػد الى اسباب اخخػ 
 تتعمق بفكخة الرالح العام او السرمحة العامة او الشطام العام.

  السطمب الثالث : اسباب االبعاد
باستعخاض اتجاىات الفقو وما جخػ عميو القزاء في الجول السختمفة فإنو 

 .يسكشو رد أسباب اإلبعاد إلى أسباب أمشية واجتساعية وصحية
 اوال : االسباب االمشية 

وىحه األسباب كسا يبيغ مغ وصفيا ذات شبيعة أمشية، سػاء أكانت تشجرج في 
السحافطة عمى األمغ  ملمسرمحة العامة أإشار التجابيخ الػقائية، أم كانت تحكيقًا 

ومؤدػ  ،العام واآلداب العامة وىي تجخل في عسػم الشطام العام بسذتسالتو الثالثة
 وىحه األسباب أنيا ذات شبيعة أمشية ويتفخع عشيا أسباب أخخػ إما سياسية إ

 ،(24) اقترادية ووجو االرتباط أن األسباب األخيخة ذات تأثيخ عمى مػجبات األمغ
 ثانيا : االسباب االجتساعية 

مغ األسباب االجتساعية لإلبعاد حساية العسالة الػششية مغ السشافدة األجشبية 
ولحا فقج تجخل السذخع في كثيخ مغ الجول ليجعل مسارسة بعس األعسال والسيغ 

ام في الجولة حقًا مقرػرًا عمى الػششييغ وحجىع وبحيث عواألنذصة ذات الصابع ال
سداولتيا استثشاء ووفق شخوط بلػضائف كمية عغ األجانب، أو يدسح ليع تحجب ىحه ا

خاصة، واألمخ عمى ىحا الشحػ بالشدبة لمػضائف العامة والسيغ الحخة، وأيزًا بعس 
السيغ واألنذصة التي تيع األمغ واالقتراد القػمي أو تترل اترااًل وثيقًا بحياة 

 ،(25) الجساعة الػششية
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اية العسل القػمي وذلظ لحساية الرشاعات الػششية ومغ أسباب اإلبعاد حس
وحساية الصبقات العسالية، ومكافحة البصالة، وىػ خصػة أولى في سبيل إصالح آخخ 
يختبط بو، ىػ حساية الدػق السحمية، مغ األسباب االجتساعية التي تجيد اإلبعاد 

 .(26) خوعة لمكدبوالشذخ والتدػل، فممجولة إبعاد األجانب الحيغ ليذ لجييع وسائل مذ
 ثالثا : االسباب الرحية 

يجػز لمجولة إبعاد األجشبي إذا كان مرابًا بسخض مغ األمخاض الفتاكة ويؤخح 
السخض ىشا بالسعشى الػاسع بحيث يذسل األمخاض الػبائية أو السعجية ويشجرج في 

 .د السخضى أيزًا السجانيغعجا
سػاء إبعاد األجانب  ويثيخ إبعاد ىؤالء السرابيغ شيئًا مغ االعتخاض

األصحاء وقت دخػليع أرض الجولة أو الحيغ أصيبػا بسخض معجؼ أو وبائي أثشاء 
إقامتيع فييا باعتبار عسميا مشافيًا لإلندانية وإن كان يجػز تخحيميع إلى أوشانيع، إذ 
أن ىحا التخحيل ىػ الصخيقة الػحيجة إليقاف انتذار الكارثة التي يسكغ أن تشذأ عغ 

سخض، ولحا يخػ البعس أن األجانب السخضى الحيغ ال يدتصاع كذف مخضيع ىحا ال
وقت دخػليع أو الحيغ كانػا مرابيغ بالفعل بأمخاض وقت وصػليع إلى حجود الجولة 
ثع نجحػا بخجاع رجال الدمصة يفزل تخحيميع عمى إبعادىع، أما األجانب الحيغ جاءوا 

خػليع فييا وأصيبػا بسخض بعج ذلظ إلى الجولة أصحاء، أقػياء ال مخض بيع وقت د
 ،(37) فسغ الطمع إبعادىع حتى ولػ كان السخض خصيخًا عمى الجسيػر

و يحجد السذخع العخاقي في قانػن اقامة االجانب اسباب ابعاد االجشبي، في      
، اذ يكمف مجيخية اإلقامة العامة وحدب اختراصيا "متابعة األجانب 39السادة 

ي العخاقية بسػجب تأشيخات دخػل وال يغادرونيا خالل السجة الحيغ يجخمػن األراض
السرخحة ليع" فالدبب االول ىػ انتياء السجة السرخح لالجانب بيا وعجم مغادرة 
االراضي العخاقية، وكحلظ األجانب الحيغ تشتيي مجة اإلقامة السسشػحة ليع وال يبادرون 

كسا تشز ،القانػنية بحقيع إلى تسجيجىا خالل السػعج السحجد واتخاذ اإلجخاءات
، عمى ضخورة ان تقػم الػزارة بحسالت تفتيذية لمتأكج مغ عجم مخالفة 31السادة
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القػانيغ والقخارات واتباع اإلجخاءات القانػنية السقخرة لمتفتير ولزبط السخالفيغ مغ 
  :الفئات اآلتية

خاقية والبقاء الستدمميغ ومغ يقػمػن بتيخيبيع ومداعجتيع لمجخػل الى األراضي الع .1
 .مغ يقػمػن بتذغيل غيخ مكفػلييع :ثانياً  .فييا

 .مغ ال يقػمػن بتذغيل مكفػلييع ويتخكػنيع لمعسل لجػ الغيخ .3
 .السكفػليغ الياربيغ مغ كفالئيع والحيغ يعسمػن لجػ الغيخ .0
لسجيخ العام أو مغ يخػلو ( ا39) السادةوتخػل  ػ،مختكبي أية مخالفة اخخ  .9

ي الحؼ دخل إلى أراضي جسيػرية العخاق برػرة غيخ صالحية إخخاج األجشب
لمػزيخ أو مغ يخػلو إبعاد  (37) السادة. كسا تسشح مذخوعة إلى خارج الحجود

األجشبي الحؼ دخل العخاق برػرة مذخوعة إذا ثبت أنو لع يكغ مدتػفيًا أيًا مغ 
قج مغ ىحا القانػن أو السكيع الحؼ يف (8) الذخوط السشرػص عمييا في السادة

 ،(28)أحج ىحه الذخوط بعج دخػلو
 :ذتخط لسشح سسة الجخػل ما يأتيي (8) السادةاذ تشز 

أن يقجم الى مسثميات جسيػرية العخاق في الخارج ومشافح الجخػل ما يثبت قجرتو  .1
 .لسالية لمسعيذة خالل مجة بقائو في جسيػرية العخاقا

بب يتعمق بالرحة عجم وجػد مانع يحػل دون دخػلو أراضي جسيػرية العخاق لد .3
 .العامة باألمغ العام بالتشديق مع الجيات السخترة باآلدابالعامة أو 

 ة.عميو خارج جسيػرية العخاق بجشاي أن ال يكػن متيسًا أو محكػماً  .0
أن ال يكػن قج صجر قخار بأبعاده أو إخخاجو مغ أراضي جسيػرية العخاق إال  .9

سشتيغ عمى قخار اإلبعاد أو  بعج زوال أسباب إبعاده أو إخخاجو ويذتخط مخور
 . اإلخخاج الرادر بحق األجشبي

ثبػت خمػه مغ األمخاض الدارية والسعجية والعػز السشاعي السكتدب عمى وفق  .1
 .(29)"عمى وفق تعميسات وزارة الرحة العخاقية" القانػن 
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في شان دخػل  1991لدشة  (89)مغ قانػن رقع  (31)اما في مرخ فتخػل السادة 
الجسيػرية والخخوج مشيا، وزيخ الجاخمية بقخار مشو ابعاد  بأراضيانب واقامة االج
السحجدة، وججيخ بالحكخ ان القانػن السرخؼ قج عخف ثالثة انػاع لألسباب االجانب، 

والخاصة، ومغ الصبيعي ان يكػن لكل نػع  ،والسؤقتة ،مغ االقامة ىي االقامة العادية
 إلبعادمى ذلظ افخد السذخع نرًا خاصًا اسباب االبعاد الحؼ تالئسو، وتأسيدًا ع

االجانب مغ ذوؼ االقامة الخاصة، وساوػ بالسقابل في الحكع بيغ االجانب مغ 
 اصحاب االقامة العادية والسؤقتة.
يجػز ابعاد االجشبي مغ ذوؼ  ، عمى انو " ال(39)وفي ذلظ نرت السادة 

لة او سالمتيا في الجاخل االقامة الخاصة، اال اذا كان في وجػده ما ييجد امغ الجو 
العامة او الدكيشة  اآلداباو في الخارج او اقترادىا القػمي او الرحة العامة او 

العامة او كان عالة عمى الجولة بعج عخض االمخ عمى المجشة السشرػص عمييا في 
 . (30) ومػافقتيا " (39)السادة 

القامة العادية ولع يترج السذخع لسعالجة اسباب ابعاد االجانب مغ اصحاب ا
والسؤقتة، وانسا اعصى لػزيخ الجاخمية سمصة تقجيخية واسعة بذأنيع، اال ان سمصة وزيخ 
الجاخمية في شان االبعاد ال تعشي سمصة مصمقة، وانسا يجب ان تسارس في حجود 
السرمحة العامة مع عجم التعدف في استعساليا، والغالب ان يدتشج قخار وزيخ 

االجانب ذوؼ االقامة العادية والسؤقتة الى اسباب ابعاد  ادبإبعالجاخمية الرادر 
الدابق  39االجانب نفديا مغ ذوؼ االقامة الخاصة، والسشرػص عمييا في السادة 

النيا مغ االتداع الحؼ يسكغ معو تبخيخ أؼ قخار صادر بإبعاد أؼ اجشبي  ،ذكخىا
 . (31)ميسا كان نػع اقامتو
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 املبحث الثاني 
 االبعاد واالجراءات املشابهة له التفرقة بني

ىشاك بعس االجخاءات والتجابيخ قج تختمط في مجلػليا او في اثارىا القانػنية  
مع االبعاد، ومغ السالئع ان نسيدىا بعزيا عغ البعس، ومغ تمظ االجخاءات، تدميع 
السجخميغ، والشفي، واالخخاج، ونقل السحكػميغ، لحا سشتشاول التسيد بيغ االبعاد 

 االجخاءات السذابية عمى الشحػ االتي :و 
 (32)السطمب االول: التسييز بين االبعاد وتدميم السجرمين 

يتساثل كل مغ التدميع واإلبعاد في أنيسا ال يسكغ تصبيقيسا إال عمى األجانب 
وقج يتخح التدميع  ،ويكػن ذلظ بإنياء إقامة األجشبي وإخخاجو إجباريًا مغ إقميع الجولة

يان صػر االبعاد، اذ يتع التحايل عمى احكام تدميع السجخميغ عغ في بعس االح
شخيق المجػء الى اجخاء االبعاد، بسعشى ان تقػم احجػ الجول بإبعاد االجشبي الى دولة 

، اال ان (33)اخخػ بقرج تدميسو الييا او ابعاده الى دولة اخخػ يتيدخ تدميسو مشيا
السالية والدبب، فاالبعاد في ماىيتو كسا  ىشاك فارق بيغ االبعاد وتدميع السجخميغ في

سبق بيانو، قخار تتخحه الجولة بغخض اقراء فخد او عجة افخاد مغ االجانب السكيسيغ 
فييا، اما تدميع السجخميغ فال يتع اال باالتفاق بيغ دولتيغ عمى ان تقػم احجاىسا 

ناحية الدبب،  بتدميع االخخػ فخدا او عجدًا مغ االجانب السػجػديغ لجييا، اما مغ
فاالبعاد باعثو االضخار بسرالح الجولة التي اتخحت قخار االبعاد، وال يذتخط ارتكاب 
جخيسة جشائية وانسا يكفي احتسال تعخض مرالحيا لمخصخ، اما تدميع السجخميغ فال 
يتع اال بدبب ارتكاب جخيسة مغ الجخائع الجشائية، وييجف الى تدميع مختكبييا الى 

قعت الجخيسة فييا، وىػ جدء مغ تزامغ السجتسع الجولي في مكافحة الجولة التي و 
، وقج يتزسغ تدميع السجخميغ ايزًا، الستيسيغ بقزايا ارىابية، واالرىاب (34)االجخام

كسا عخفتو االتفاقية العخبية لسكافحة االرىاب، ىػ كل فعل مغ افعال العشف او 
يحًا لسذخوع اجخامي فخدؼ او جساعي، التيجيج بو ايًا كانت بػاعثو او اغخضو، يقع تشف

وييجف الى القاء الخعب بيغ الشاس، او تخويعيع بايحائيع او تعخيس حياتيع او 



 

 

 

 

 

 

125 

حخيتيع او امشيع لمخصخ، او الحاق الزخر بالبيئة او باحج السخافق او االمالك العامة 
 او الخاصة، او احتالليا او االستيالء عمييا او تعخيس احج السػارد الػششية

، اما الجخيسة االرىابية فيي كل جخيسة او الذخوع بالجخيسة تختكب تشفيحًا (35)لمخصخ
لغخض ارىابي في أؼ مغ الجول الستعاقجة، او عمى رعاياىا او مستمكاتيا او 
مرالحيا يعاقب عمييا قانػنيا الجاخمي، كسا تعج الجخائع االرىابية مغ الجخائع 

مغ  جولية ومغ ذلظ يتبيغ لشا االختالفالسشرػص عمييا في بعس االتفاقيات ال
 (36) ه عجة :وجػ 
التدميع يخجم السجتسع الجولي وىػ أن يتع تدميع  :اختالف السرمحة محل الحساية .1

السجخم األجشبي إلى دولة أخخػ يكػن مصمػبًا عمى ذمة إحجػ القزايا لجييا، وىحا 
الجولييغ، بيشسا  إجخاء بيغ الحكػمات لتحقيق التعاون بيغ سمصات األمغ والقزاء

 .اإلبعاد يعبخ عغ سمصة الجولة التي تسارسيا لسرمحة الجساعة الػششية
يقتزي التدميع أن يكػن الذخز قج ارتكب جخيسة  :اختالف شروط األعسال .3

بالفعل أو أن يكػن ىشاك اشتباه في ارتكابو إحجػ الجخائع، أو لتشفيح حكع جشائي 
ارتكاب الذخز لجخيسة ما، وإنسا ىػ إجخاء صادر بحقو، بيشسا ال يختبط اإلبعاد ب

تقػم بو الجولة شبقًا لدمصتيا التقجيخية السسشػحة ليا في ىحا الذأن لمحفاظ عمى 
 .مرالح الجولة العميا

ػن الػششي يتع التدميع بشاء عمى السعاىجات الجولية والقان :اختالف اإلجراء الستبع .0
أما اإلبعاد فتقػم بو الجولة التي  ، والسجامالت الجولية،ومرادر القانػن الجولي

يكيع فييا األجشبي دون أن يتػقف ذلظ عمى أية عالقة تعاىجية مع الجولة التي 
 .سيتع اإلبعاد إلييا

في اإلبعاد يتخك لألجشبي السبعج حخية اختيار جانب الحجود الحؼ  :كيفية التشفيذ .9
ال يجػز تدميع السجخم إال يخاه مشاسبًا لمخخوج مغ الجولة أما في مجال التدميع فإنو 

 .مغ جانب الحجود السؤدية لمجولة الصالبة التدميع، وذلظ إذا كانت الحجود متاخسة
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أن اإلبعاد والتدميع نطامان مختمفان تسامًا ويدتقل كل مشيسا عغ اآلخخ،  يطيخو 
بحلظ عغ حقيا في إبعاد لحلظ فإن الجولة التي تخفس مبجأ تدميع السجخميغ ال تتشازل 

دورة )مغ قخار مجسع القانػن الجولي  11، وقج تأكج ىحا السعشى في السادة جانباأل
يدتقل كل مشيسا عغ اآلخخ، فخفس  نقخرت أن التدميع واإلبعاد إجخاءاحيث  (جشيف

التدميع ال يتزسغ التخمي عغ حق اإلبعاد، ولكغ يجب األخح في االعتبار استقخار 
أن القانػن الجولي يجخم  اذالجخائع الدياسية  التدميع في العخف الجولي عمى عجم جػاز
 .التدميع في الجخيسة الدياسية

 السطمب الثاني: التسييز بين االبعاد والشفي
لقج عخف نطام الشفي في مصمع القخن العذخيغ، وىػ اجخاء كانت تتخحه 
الدمصة الحاكسة لمبالد، والتي غالبًا ما تكػن سمصة احتالل، تجاه بعس الػششييغ 

رائيع بدبب نذاشيع الدياسي الفعال، وقج شيج تاريخ كل مغ العخاق ومرخ إلق
اجخاءات نفي العجيج مغ الدعساء الػششييغ في كال البمجيغ مغ قبل سمصات االحتالل 
التي كانت حاكسة في البالد، لسحاولة اجياض دورىع الدياسي في أيقاظ الذعػب 

 غ.ودفعيع لتذكيل حخكات تحخر ضج الغداة والسحتمي
ششيغ الحيغ يخاد حخمانيع مغ البقاء اػ سالشفي عقػبة تػقعيا الجولة عمى الاذًا ف
 ، وتختز(37)، وخرػصًا في اوقات االضصخابات واالزمات الجاخميةفي بالدىع

يختكبػنو مغ أنػاع محجدة مغ الجخائع  االدمصة القزائية بتػقيع ىحه العقػبة عمى م
 .في القانػن أما اإلبعاد فيػ قخار ال يتخح إال ضج األجانب

تيجشة مغ السجتسع الجولي، دحت موالججيخ بالحكخ أن عقػبة الشفي قج أصب
شخيقة  ةأغمبية الجول عجم جػاز إبعاد الػششي عغ بالده بأي عشجأن السدتقخ عميو  اذ

 .عغ شخيق مشعو مغ الجخػل إلى دولتو مالقزائي أ مدارؼ أالصخيق اإلكانت سػاء ب
ويديخ القانػن العخاقي مع االتجاه الجولي الحؼ يحطخ عمى الجولة نفي 
مػاششييا الحيغ يتستعػن بجشديتيا، اذ يشز الجستػر العخاقي الجائع عمى عجم جػاز 

 .(38)نفي العخاقي او ابعاده او حخمانو مغ العػدة الى الػشغ
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ألن اإلبعاد مغ اإلجخاءات التي تتخح حيال األجانب السكيسيغ عمى  ونطخاً 
الجولة  ما تػقفوولي الخاص بيشسا الشفي إقميع الجولة السبعجة فإنو يحكسو القانػن الج

 وقج كانت عقػبة الشفي معسػالً  عمى أحج مػاششييا ولحلظ يحكسو القانػن العام الجاخمي
الذعب أحج أركان  ألن ،غيخ مذخوعة قانػناً  عقػبة عجتبيا في الساضي إال أنيا 

ال يحق لمدمصات فييا أن تحاول السداس بديادة الجولة بشفي أحج  مغ ثعالجولة و 
أركانيا خاصة مع وجػد قانػن عقػبات داخمي في الجولة ويكفي ىحا أن يكػن رادعًا 

 .لكل مغ يتجخأ عمى مخالفة القػانيغ أو السداس بأمشيا وسالمتيا وكيانيا
جشبي، بيغ اإلبعاد والشفي فاألول ال يقع إال عمى األ التسييد مسا سبق يسكغ 

 ،الجداء الجشائي او الدياسيأما الثاني فيقع عمى 
 السطمب الثالث: التسييز بين االبعاد واالخراج 

يسا اخخاج يان كم عمى الخغع مغعخاقي بيغ االبعاد واالخخاج، السذخع ال يسيد
ة السخترة بحق االجشبي، اال انيسا يفتخقان مغ حيث ان اجبارؼ صادر مغ الدمص

االبعاد اجخاء يرػب نحػ االجشبي الحؼ دخل العخاق برػرة مذخوعة ولكشو انحخف 
عغ غخض االقامة السخخز لو بيا، مسا يذكل تيجيجًا المغ الجولة واستقخارىا 

ة غيخ بصخيق االجشبي الحؼ دخل العخاق تخح بحقجخاء يالجاخمي، اما االخخاج فيػ ا
ويعخف السذخع العخاقي االخخاج بانو "اعادة االجشبي الحؼ دخل اراضي  ،مذخوعة

جسيػرية العخاق برػرة غيخ مذخوعة الى خارج الحجود بقخار مغ الدمصة السخترة 
"(39). 

ويجيد السذخع العخاقي لسجيخ الجشدية العام ان يقخر مشع دخػل أؼ اجشبي 
حالة االمغ والسرمحة العامة، واعصى لػزيخ الجاخمية الى العخاق السباب تدتجعييا 

 .(40)سمصة تعجيل ىحا القخار او الغائو بحدب االحػال
ويحجد السذخع العخاقي شخوط دخػل وخخوج االجشبي اراضي جسيػرية 

يذتخط لجخػل األجشبي ، التي تشز عمى انو "0الفرل الثاني السادةالعخاق، في 
 :يأتي مشيا ما أراضي جسيػرية العخاق والخخوج
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( ستة أشيخ 9تقل عغ ) أن يكػن لجيو جػاز أو وثيقة سفخ نافحتيغ مجًة ال :أوالً 
 ،وصالحتيغ لجخػل جسيػرية العخاق أو الخخوج مشيا

أن يكػن حائدًا عمى سسة دخػل نافحة السفعػل عشج دخػلو مؤشخة في جػاز  :ثانياً 
يػرية العخاق وبختع الخخوج عشج سفخه أو وثيقة سفخه بختع الجخػل عشج قجومو إلى جس

 .(41)"  مغادرتو ليا
وقج يصمق عمى اجخاء االخخاج مرصمح "االقتياد الى الحجود" او "التخحيل" 

مكخر مغ القانػن السرخؼ بذأن تشطيع  01كسا يػرده السذخع السرخؼ، في السادة 
ليجخة اقامة االجانب وابعادىع، والتي تشز عمى انو " لسجيخ مرمحة الجػازات وا

 والجشدية ان يأمخ بتخحيل االجشبي مغ غيخ ذوؼ االقامة الخاصة في الحاالت االتية: 
دخػل البالد بصخيق غيخ مذخوع، او عجم الحرػل عمى تخخيز في االقامة بعج -1

 نياية السجة السسشػحة لو بسػجب تأشيخة الجخػل. 
 مخالفة الغخض الحؼ حرل عمى االقامة مغ اجمو.  -3
 ادرة البالد خالل خسدة عذخ يػمًا مغ تاريخ نياية اقامتو. عجم مغ -0
و بخفس مشح االقامة معجم مغادرة البالد خالل خسدة عذخ يػمًا مغ تاريخ اعال -9

او تججيجىا، ولسجيخ السرمحة في سبيل ذلظ حجد االجشبي او تحجيج اقامتو في 
 .(42)جخاءات تخحيمو "مكان معيغ ومشحو ميمة لمدفخ )قابمة لمتججيج( لحيغ انتياء ا
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 املبحث الثالث
 االحكام القانىنية لإلبعاد 

إذا ما نطخنا إلى األثخ الخئيذ الحؼ يتختب عمى مسارسة الجولـة لحـــــــقيا فــــــــي      
وىػ إخخاج األجشبي كخىًا مغ إقميع الجولة فيثار التداؤل حػل مجػ مذخوعية  ،اإلبعاد

في  غيشبيعتو القانػنية، وفي ىحا اإلشار نجج إن ىشاك اتجاى وما ىي ىحا اإلجخاء؟
 الفقو:

لحقػق اإلندان التي يجب إن ال تسذ  يخػ بأن اإلبعاد انتياك االتجاه األول:
 مغوباألخز حقو في التشقل واإلقامة وان الجولة ال تسمظ الحق في مشع األجانب 

األجانب حخية مصمقة في اختيار ويخػ ىحا االتجاه، ضخورة مشح  الجخػل إلى إقميسيا.
الجولة التي يخيجون دخػل أراضييا والسكػث بيا ما شاب ليع السقام حدب إرادتيع 
وىػػ نفػسيع أؼ مشحيع حق السأوػ دون قيج، بل إلى عجم التفخقة بيشيع وبيغ 

 .الػششييغ مغ حيث التستع بالحقػق السجنية
إجخاء فعال رادع تدداد فعاليتو  ،حاضخيخػ إن اإلبعاد في الػقت ال :واالتجاه الثاني

والحاجة إليو يػمًا بعج يػم خاصة لالزدياد السصخد لطاىخة اإلرىاب التي ازدادت في 
 الػقت الحالي.

وتػفيقًا بيغ ىحيغ االتجاىيغ فإن االتجاه الدائج في العرخ الحجيث يخػ أال 
في الجفاع عغ كيانيا تغمق الجولة أبػابيا في وجو األجانب برفة عامة إال أن حقيا 

وحساية مرالحيا يدتمدم االعتخاف ليا بحقيا في تقييج حق األجانب في الجخػل إلى 
أراضييا، بتخػيميا سمصة مشع األجشبي مغ الجخػل إلى إقميسيا إذا اقتزت ضخورة 

فيجػز لمجولة مشع دخػل األجشبي إذا او صحية سياسية أو اجتساعية أو اقترادية 
خ عمييا مغ الشاحية الدياسية كسا يجػز ليا مشع دخػلو إذا كان كان في دخػلو خص

في وجػده بإقميسيا خصخ عمى الرحة العامة بدبب قجومو مثاًل مغ دولة تفذى فييا 
 .وباء معيغ
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قػاعج القانػن بعاد كحق لمجولة يقتزي أن يجخؼ وفقًا لأال أن مسارسة اإل 
وان يكػن  ،بعادالجولية عمى آلية اإل زفي الذخعية، فالقػاعج األخيخة تالجولي العام

صادر بحدغ نية وباعث سميع ال لدبب شخري أو لغخض االنتقام مغ بعس فئات 
 ا اإلجخاء وفي حجود ماقامت أسباب ججية في حق األجشبي تبخر ىح األجانب متى ما

تتػافخ فيو  ال يدتعسل اإلبعاد برػرة قخار تحكسي الأ و ،الجول وتعارفت عمي
عة مسا يخل بسذخوعية ىحا الكافية لألجانب التقاء حاالت إبعاد غيخ متػق الزسانات

 .(90)اإلجخاء

عمى  تحقيق امشيا العام وسالمة اقميسيا،مقيج بحق الجولة في  االبعاد حقف
 ليذ لمجولة إن تسارس حقيا في إبعاد األجشبياال انو  ،اتداع ىحا الحق الخغع مغ
ه يذكل وإنسا في حالة كػن وجػد ،عام فيياطام الالشيعكخ صفػ األمغ و  ال وشالسا إن

يختب عميو إثارة السدؤولية الجولية لمجولة إذا ما اتخحت  فحلظ ال ،الجولة عمى اً خصخ 
السجتسع وسالمتو  إجخاء إبعاد األجشبي الن ذلظ يفيج بػجػد تشطيع فعال لحساية امغ
ي كل دولة فإذا لع لسػاجية مثل ىؤالء األجانب، فيػ إجخاء ضخورؼ حيػؼ وممح ف

تدتصع  الجول عسل مثل ىحا التشطيع فأن إقميسيا يربح مختعًا خربًا ال يقاوم مغ 
تعمق بالحفاظ عمى ينحاء العالع األمخ الحؼ ال أجانب السجخميغ األجانب مغ شتى 

لمجولة واستقالليا  ةالشطام العام في الجولة وإنسا يتعجاه إلى الحفاظ عمى الػحجة الدياسي
عمى أرضيا شخفًا في  لسكيعشي فالجولة ذات الديادة لغ تقبل إن يكػن األجشبي االػش

أو أن يذعل نار الفتشة بيغ  ،اعسال تجدذ وان يشغسذ في اضصخابات سياسية
 .(99)رعاياىا مسا ييجد أمشيا ويؤدؼ إلى االنييار

وبسػجب ما سبق ومتى ما تحقق حق الجولة في ابعاد االجانب، فان السػاثيق 
ىحا  ةلعيػد تشز في بشػدىا عمى إمكانية المجػء إلى ىحا اإلجخاء ومغ ثع مذخوعيوا

 ،1999كسا جاء في العيج الجولي لحقػق اإلندان السجنية والدياسية لعام  ،اإلجخاء
الحؼ نز عمى "في حاالت الصػارغ االستثشائية التي تيجد حياة األمة، والسعمغ 

في ىحا العيج أن تتخح، في أضيق الحجود التي قياميا رسسيًا، يجػز لمجول األشخاف 
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يتصمبيا الػضع، تجابيخ ال تتقيج بااللتدامات الستختبة عمييا بسقتزى ىحا العيج، 
شخيصة عجم مشافاة ىحه التجابيخ لاللتدامات االخخػ والستختبة عمييا بسقتزى القانػن 

و المػن او الجشذ الجولي وعجم انصػائيا عمى تسييد يكػن مبخره الػحيج ىػ العخق ا
، وكان العخاق قج وقع عمى العيج في (91)او المغة او الجيغ او االصل االجتساعي "

، واودع صظ (99)1971لدشة  190، وصادق عميو بقانػن رقع 1999شباط  18
 .1971حديخان  19االنزسام لجػ االمع الستحجة في 

الجولة في اإلبعاد  وعميو فان االنتقادات التي تػجو إلى اإلبعاد ال تتعمق بحق
أسمػب تصبيقو وما يفتقخ إليو مغ ضسانات، أؼ األبعاد بحج ذاتو مذخوع بوإنسا فقط 

ال ان إألنو يجخل ضسغ مسارسة الجولة لديادتيا وىػ مغ صسيع سمصانيا الجاخمي 
الحؼ يؤخح عميو ىػ آلية مسارسة األبعاد فتقتزي مذخوعيتو أن يسارس تحت مبادغ 

عالسية يقخىا السجتسع الجولي ويقتزي أال تتقاشع معيا القػانيغ  ومعاييخ ليا صبغة
 الػششية لمجول.

إنسا ىػ إجخاء أو عسل  ،يتفق الفقو الحجيث في مجسػعو عمى أن اإلبعادو 
مباشخة الدمصة اإلدارية في الجولة تحكيقًا لمرالح العام حتى ولػ كان بسػجب حكع 

ء مباشخة حق اإلبعاد لخقابة القزاء فيسا جشائي أو كأثخ لو، وتخزع الجولة في أثشا
في استعسال سمصتيا في اتخاذه وتشفيحه كسا لػ كان مبشيًا عمى سبب غيخ  تلػ تعدف

، فمإلبعاد اسباب معيشة تشز مذخوع أو تع تشفيحه بصخيقة مييشة أو مشافية لإلندانية
ػز أن يتع مقخر ألمغ ومرمحة الجساعة الػششية فال يجوىػ  عمييا تذخيعات الجول،

ية مسارستو لسرمحة فخدية كالتخمز مغ مشافدة أصاًل أو لسشع السصالبة القزائ
، فال يجػز معاممة السبعج كسجخم بل يجب تخك فخصة بحقػقو السكتدبة داخل اإلقميع

كافية لتقاضي حقػقو وترفية إقامتو ىػ والسشتسيغ إليو مغ أفخاد أسختو، ويكػن لجولة 
بعاده استعسال حق الحساية الجبمػماسية لصمب التعػيس عغ ىحا األجشبي الحؼ تع إ

اإلبعاد غيخ السذخوع وقج ترل إلى حج قصع العالقات الجبمػماسية بيغ الجولتيغ أو 
 .عغ شخيق لجان السصالبات الجولية
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 : تشفيذ االبعادولالسطمب اال 
 ، اذ قج يرجرباإلبعادتختمف كيفية تشفيح حكع االبعاد حدب الحكع الرادر 

 فقط. باإلبعادالحكع باإلبعاد مقتخنًا بعقػبة مثل الغخامة او الدجغ، وقج يرجر مشفخدًا 
وباستقخاء الشرػص الػاردة في قانػن اقامة االجانب العخاقي والقانػن 
السرخؼ بذأن كيفية تشفيح حكع االبعاد، يسكغ القػل ان ىشالظ ثالث خصػات لتشفيح 

 االبعاد ىي:
 بعاد، لػزيخ الجاخمية او مجيخ عام االقامة او مغ يخػلو.مشح الحق في سمصة اال .1
 .اقخار االجشبي السبعج بااللتدام بالخخوج مغ البالد خالل مجة معيشة .3
 حق االجشبي السبعج شمب ميمة اضافية لترفية مرالحو في الجولة السبعج عشيا. .0

 جانبالعخاقي، تشفيح ابعاد اال إبعاد األجانبمغ قانػن الفرل الخامذ ويحجد 
لمػزيخ أو مغ يخػلو أن يقخر إبعاد األجشبي عمى انو " 01السادة  ، اذ تشزوإخخاجيع

الحؼ صجر عميو حكع قزائي بات يتزسغ اإليراء بإبعاده مغ أراضي جسيػرية 
، ويحق لألجشبي السبعج شمب ميمة قبل تشفيح االبعاد واخخاجو مغ اقميع (47)"  العخاق

لألجشبي عمى انو "  (09)السادة سا جاء في نز الجولة، وذلظ لترفية مرالحو، ك
ستيغ يػمًا لترفية  (91)أو إخخاجو شمب ميمة ال تديج عمى  الحؼ صجر أمخ إبعاده

جيج مرالحو في العخاق وبكفالة شخز عخاقي ضامغ ولمسجيخ العام أو مغ يخػلو تس
 .(48)"  ستيغ يػماً  91ىحه السيمة بحيث ال تديج عمى 

اقي سمصة االبعاد لمسجيخ العام في مجيخية االقامة العامة ويحجد القانػن العخ 
او مغ يخػلو حق ابعاد االجشبي الحؼ تقخر رفس اقامتو واكتداب قخار الخفس 

 .(49)الجرجة القصعية
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 : اثار االبعادنيالسطمب الثا
االجانب واجب التشفيح فػرًا، ويجب عمى السبعج الخخوج مغ  ان قخار ابعاد

اعجت اقامتو بعج ذلظ غيخ مذخوعة، ومغ ثع يقع السجة السحجدة لو وال ولة وخالل الج
 تحت شائمة السداءلة الجشائية.

، عمى ان " 1991لدشة  89مغ القانػن السرخؼ رقع  (08)وتشز السادة 
الستعمقة  01كل مغ امتشع عغ تشفيح القخار الرادر بإبعاده او خالف حكع السادة 

ر ابعاده، يعاقب بالحبذ مع الذغل مجة ال تقل عغ بتحجيج اقامة االجشبي الستعح
ثالثة اشيخ وال تديج عغ سشتيغ وبغخامة ال تقل عغ خسديغ جشييًا مرخيًا وال تديج 

باحجػ ىاتيغ العقػبتيغ، وذلظ مع عجم االخالل بتشفيح قخار  عغ مائتي جشيو..او
 .(50)شيخ"االبعاد وفي حالة العػدة تكػن عقػبة الحبذ لسجة ال تقل عغ ستة ا

واالصل في قخار االبعاد ان يكػن فخديًا، فال يذسل اال الذخز السبعج، اما 
بالشدبة لدوجتو واوالده القاصخيغ فاذا كان قخار االبعاد يذسميع وجب خخوجيع معو، 
اما اذا كان القخار ال يذسميع فشخػ ان ليع الخيار في البقاء عمى االقميع او الخخوج 

ًا مع يع الذخز السبعج ال يعج ابعادًا، وانسا خخوجًا اختيار مشو، اال ان خخوجيع م
 الذخز الحؼ يعػليع.

أن يذسل قخار إبعاد  مغ قانػن اقامة االجانب العخاقي، 01السادةوتجيد 
 ،(51)األجشبي أفخاد عائمتو السكمف بإعالتيع عمى أن يتع ذكخىع في قخار اإلبعاد

جشبي في بعس االحػال، وذلظ اذا وقج يتعحر تشفيح القخار الرادر بابعاد اال
كان ىحا الذخز عجيع الجشدية فال تػجج مغ دولة تقبمو عمى اراضييا، ففي مثل 
ىحه الحالة رخز القانػن السرخؼ لسجيخ عام مرمحة اليجخة والجػازات والجشدية 
ان يحجد اقامة ذلظ الذخز في جية معيشة ولو ان يػجب عميو التقجم لسقخ الذخشة 

، ويخزع االجشبي الحؼ (52)السػاعيج التي يعشييا القخار لحيغ ابعادهالسختز في 
مغ قانػن رقع  (08)لمعقػبة السشرػص عمييا في السادة  01يخالف احكام السادة 

 .1991لدشة  (89)



 

 

 

 

 

 

114 

تشفيح عشج تعحر  ، اثار قخار االبعاد38اما السذخع العخاقي فقج حجد في السادة 
فممػزيخ أو مغ يخػلو تحجيج محل  ،عجيع الجشديةإبعاد األجشبي أو إخخاجو أو كان 

إقامتو لسجة يحجدىا في القخار إلى حيغ إبعاده أو إخخاجو مغ أراضي جسيػرية 
عشج تعحر إبعاد األجشبي أو إخخاجو مغ جسيػرية العخاق وكان مسغ ، و (53)العخاق

قتة إلى يخذى مشو عمى األمغ العام فممػزيخ أو مغ يخػلو تحجيج محل إقامتو لسجة مؤ 
 ،(54)التأكج حيغ إبعاده أو 

والقخار الرادر باإلبعاد وان كان قخارًا يحسل معشى العقاب اال انو يعج مغ 
اسباب انتياء االقامة، وال يدسح لألجشبي الحؼ سبق ابعاده بالعػدة الى البالد مخة 

، واذا اذن لو بالعػدة مخة (55)اخخػ اال بعج الحرػل عمى اذن مغ وزيخ الجاخمية
 .(56)اخخػ الى البالد، فان ذلظ ال يعج تكسمة إلقامة سابقة وانسا بجء إلقامة ججيجة

ال يجػز  مغ قانػن اقامة االجانب العخاقي، انو 03السادةوفي ذلظ تشز 
لألجشبي الحؼ سبق إبعاده مغ أراضي جسيػرية العخاق العػدة إلييا إال بقخار مغ 

 .الػزيخ وبعج زوال أسباب اإلبعاد
تكػن نفقات إبعاد األجشبي  : انأوالً / 00السادةفقات االبعاد تحجد وبذأن ن

وأسختو أو إخخاجو وأسختو مغ أراضي جسيػرية العخاق عمى نفقتو الخاصة أو عمى 
نفقة كفيمو وإذا لع يكغ لجيو مال كاٍف فيكػن عمى نفقة الجولة التي يشتسي إلييا 

ج عمى أن يسشع مغ دخػل جسيػرية وبخالفو تتحسل الػزارة نفقات اإلبعاد أو اإلخخا
لمسجيخ العام أو مغ يخػلو إصجار جػاز مخور غيخ صالح  :ثانياً .العخاق مخة أخخػ 

لمعػدة لألجشبي مسغ انتيت مجة نفاذ أو فقج جػاز أو وثيقة سفخه ولع يكغ لجولتو 
 .(57)تسثيل دبمػماسي في جسيػرية العخاق
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 الخاتسة
اد اجخاء مذخوع قانػنيًا ودوليًا، ولبيان اثخ ان االبع سبق ندتخمز مغ كل ما

االبعاد في القانػن العخاقي وتحقيق اىجاف الجراسة والتحقق مغ فخضيتيا اقتزى بشا 
البحث في مفيػم االبعاد وصػره وانػاعو، والسقارنة بيشو وبيغ االجخاءات االخخػ 

انػنية التي تشطع السذابية، وصػاًل الى اوجو االختالف، ومغ ثع تحجيج االحكام الق
يتزح اليجف االبعاد في كل مغ القانػن العخاقي وقانػن جسيػرية مرخ، حيث 

تحجيج مفيػم االبعاد وفق التذخيع العخاقي، والتذخيع السقارن،  االعمى مغ الجراسة وىػ
، حقػق الجولة والغيخ في مػاجية السبعجبسبادغ و بسا ال يخل االبعاد، تحجيج أسباب و 

 ثاره.وصػاًل الى ا
 الشتائج

تبيغ مغ خالل ما سبق تحقق فخضية الجراسة واالجابة عمى تداؤالتيا مغ خالل  .1
لع يخخجا عغ  ي والسقارن العخاقالقانػن ان كل مغ التػصل الى استشتاج مفاده 

وفق ما تقزي بو السػاثيق الجولية بيحا  معالجة مػضػع االبعاد االشار العام في
 جخاءات السذابية.الخرػص، وميده عغ غيخه مغ اال

تثيخ ترخفاتو الخيبة مغ شأنو ان يحمل االمغ ان تصبيق االبعاد عمى كل اجشبي   .3
 .في العخاق، ويحقق االستقخار الجاخمي

لع يتزسغ القانػن العخاقي نرًا يدتصيع بسػجبو االجشبي السبعج ان يصعغ بقخار  .0
 االبعاد امام محكسة القزاء االدارؼ.

 التهصيات 
ومحاولة االبعاد عمى كل اجشبي يخل بسػجبات االمغ ومقتزياتو  ضخورة تصبيق .1

فاعمية اإلجخاءات التي تتخحىا األجيدة السعشية  يعدزوىػ ما ، زعدعة االستقخار
 كافة. السشافح فيلحساية حجود الجولة 
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إعادة الشطخ في إجخاءات إنياء إقامة األجانب أو أبعادىع عغ أراضي الجولة وذلظ  .3
حه اإلجخاءات أو دمج بعزيا البعس، عمى نحػ يديج مغ فعالية باخترار بعس ى

 .ىحه اإلجخاءات ويزسغ في الػقت ذاتو أمغ واستقخار البالد
ضخورة مخاعاة إعادة الشطخ في إجخاءات تشفيح قخارات األبعاد، باخترار ىحه  .0

 .اإلجخاءات بسا ال يخل بالزسانات السقخرة لألجشبي في ىحا الذأن
كل في نصاق اختراصو لسشع دخػل األجانب  –ألجيدة األمشية ضخورة مباشخة ا .9

غيخ السخغػب فييع إلى أراضي الجولة وىحا األسمػب الػقائي أنسا يجشب البالد 
السخغػب فيو إلى البالد سػاء مغ  اآلثار التي تتختب عمى دخػل األجشبي غيخ

 .الػجية األمشية واالجتساعية أو غيخىا
انًا لتشفيح قخارات اإلبعاد دون بيغ الجيات السعشية، ضس ضخورة وضع آليات لمتشديق .1

خالل بسقتزيات امغ الجولة وسالمتيا، مخاعاة الػاجبات اإلندانية الستعارف عمييا إ
 .في أبعاد األجانب
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 اليهامش والسرادر
                                                 

عاد االجانب في التذريعات الجشائية العربية، دار الشيزة العربية، ( احسد عبد الظاىر، اب1
 .64, ص0202القاىرة، 

، دار الشيزة العربية، 5( فؤاد عبد السشعم رياض، الهسيط في الجشدية ومركز االجانب، ط2
 .654, ص 0811القاىرة، 

الشــــــــــيزة الـــــــــعربية, ثـــروت البدوي, مبادئ القانهن اإلداري، السجـــــــــمد األول, دار ( 3
 .066-060, ص 0844القــــــــــــــــاىرة,

4) F. Julien-laferiere , Droit  Strangers , puf , Paris ,2000 ،  

( د.دمحم الروبي , مركز االجانب , الجزء االول , مركز الذخص الطبيعـي , دار الشيزـة العربيـة , 5
 .082, ص  0220القاىرة , 

تــاريخ  662مــن قــانهن العقهبــات المبشــاني الرــادر بسهجــب السرســهم االشــراعي رقــم  64الســادة  (4
 ،04/8/0816تاريخ  000والسعدلة وفقا لمسرسهم االشتراعي  0/6/0866
  ،من قانهن العقهبات المبشاني 66( السادة 4
    ،من قانهن العقهبات المبشاني 64من السادة  الفقرة الثانية( 1
 ،من قانهن اقامة االجانب العراقي 0/02: السادة  ( انظر 8
,  0848( د. قدري الذياوي , اعسال الذرطة ومدـؤوليتيا اداريـا وجشائيـا , مشذـاة السعـارف , 02

  .80ص 
 ،من القانهن الجشائي الفرندي 060-62( انظر : السادة  00
, ص  0816ســكشدرية، دمحم طمعـ  النشيسـي، الهسـيط فـي قـانهن الدـالم، مشذـاة السعـارف، اال( 00

606. 
  ،من قانهن اقامة االجانب العراقي 05( السادة 06
 ،قزية ع.ب , غير مشذهر 4206/0220( السحكسة العدكرية المبشانية الدائسة قرار رقم 06
  ،من القانهن الجشائي الفرندي 060-62( الفقرة الثانية من السادة 05

16 (Cass،Crim. 21 October 1987 , Bull، Crim. N360   

17  )Cass، Crim، 13 November , 1991 , Droit Penal 1992 , Comm...n 70 

بــدر الــدبن عبــد الســشعم شــهقي، الهســيط فــي القــانهن الــدولي الخــاص السرــري، دار الشيزــة ( 01
 .640, ص0881العربية، القاىرة، 

  ،من قانهن اقامة االجانب العراقي 02( السادة 08
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20) Cass، Crim، 19 December 1993 , Bull. Crim، No. 346   
 احسد عبد الظاىر، ابعاد االجانـب فـي التذـريعات الجشائيـة العربيـة، دار الشيزـة العربيـة، القـاىرة، ( 00

 ،50 -50, ص 0202
( مهسى مرطفى شحادة، الشظام القانهني البعاد االجانب من دولة االمارات العربية الستحدة 22

 .65, ص 0220كز بحهث شرطة الذارقة، االمارات العربية الستحدة، وانعكاساتو االمشية، مر 
 .85مرد سبق ذكره , ص ( احسد عبد الظاىر، 06
ىذـــــــــــــــام عمي صادق, مركز األجانب، السجـــــــــــمد الثانـي, مشذاة السعـــــــــارف, اإلسكشدرية, ( 06

 .066, ص 0844
 .68مردر سبق ذكره , ص ,ىذـــــــــــــــام عمي صادق( 25
 .54مردر سبق ذكره , ص  ىذـــــــــــــــام عمي صادق,( 26

 .42مردر سبق ذكره , ص ىذـــــــــــــــام عمي صادق,04)
 .0204لدشة  44( راجع السهاد بالتفريل في قانهن اقامة االجانب رقم 01
 .0204لدشة  44من قانهن اقامة االجانب رقم  1( نص السادة 08
من القانهن السرري بذان تشظيم اقامة االجانب وابعادىم رقم  04والسادة  05اجع نص السادة ( ر 62

 .0842لدشة  18
مركز االجانب في القانهن الدولي والقانهن السرري السقارن , دار الشيزة ( عبد السشعم زمزم، 60

  ،000, ص 0224العربية , القاىرة , 
وتدميم السجرمين، اذ يذترط قانهن اصهل السحاكسات الجزائية ( يسيز القانهن العراقي بين االبعاد 60

في تدميم الذخص السطمهب ان يكهن متيسًا بارتكاب جريسة وقع  داخل ارض الدولة طالبة 
التدميم او خارجيا، وكان  قهانين الدولة الطالبة والقهانين العراقية تعاقب عمييا بالدجن او 

عقهبة اشد.. او صادرا عميو حكم من محاكم الدولة طالبة الحبس مدة ال تقل عن سشتين او اية 
/أ من 654التدميم بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشير او اية عقهبة اشد. بشظر: نص السادة 

 .0840لدشة  06قانهن اصهل السحاكسات الجزائية العراقي الشافذ رقم 
في مرر وفرندا، دراسة تطبيكية  ( مرطفى العدوي، الشظام القانهني لدخهل واقامة وابعاد االجانب33

تحميمية مقارنة وفقًا الحدث احكام مجمدي الدولة السرري والفرندي والسحكسة االوربية لحقهق 
 ،655, ص 0226االندان، دار الشيزة العربية، القاىرة، 

 ،060, ص ( عبد السشعم زمزم، مردر سبق ذكره34
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العربية لسكافحة االرىاب السبرمة في القاىرة بتاريخ ( السادة االولى/ الفقرة الثانية، من االتفاقية 35
، السشذهر في 0221لدشة  65.والتي انزم الييا العراق بسهجب قانهن رقم 0881نيدان  00

 .0228كانهن الثاني  5، في 6026جريد الهقائع العراقية العدد 
ب السبرمة في القاىرة بتاريخ ( السادة االولى/ الفقرة الثالثة، من االتفاقية العربية لسكافحة االرىا36

، السشذهر في 0221لدشة  65.والتي انزم الييا العراق بسهجب قانهن رقم 0881نيدان  00
 .0228كانهن الثاني  5، في 6026جريد الهقائع العراقية العدد 

( ىذام صادق، الجشدية والسهاطن ومركز االجانب، السجمد الثاني مركز االجانب، مشذاة السعارف، 37
 . 68 - 64, ص  0844سكشدرية، اال

 . 0225/ ثانيًا، من دستهر جسيهرية العراق الدائم لعام 66( بشظر: السادة 61
 ، من قانهن اقامة االجانب.00/ ثانيًا/ الفقرة 0( السادة 39
 من قانهن اقامة االجانب. 8( راجع السادة 62
 ( نص السادة الثالثة/ اواًل وثانيًا من قانهن اقامة االجانب.41
، والذي نظم الول مرة اجراء ترحيل 0225لدشة  11( اضيف  ىذه السادة بسهجب قانهن رقم 60

 االجانب.
 0228( ناصر عثسان دمحم عثسان, القانهن الدولي الخاص السرري, دار الشيزة العربية, القاىرة, 66

 ،60, ص
القانهن األردني، دار  ( جابر إبراليم الراوي, القانهن الدولي الخاص في إحكام مركز األجانب في66

 .ص40,  0814العربية لمتهزيع والشذر, عسان، 
كانهن  04، من العيد الدولي الخاص بالحقهق السدنية والدياسية السؤرخ في 0/ 6( نص السادة 65

 .68، وفقًا الحكام السادة 0844اذار  06، وبدء الشفاذ في 0844االول 
 .4/02/0842في  0804( جريدة الهقائع العراقية العدد 64
 .0204لدشة  44، من قانهن اقامة االجانب رقم 60( نص السادة 64
 .0204لدشة  44من قانهن اقامة االجانب رقم  66( نص السادة 61
 .0204لدشة  44من قانهن اقامة االجانب رقم  65( نص السادة 68
 .0842لدشة  18من القانهن السرري رقم  61( نص السادة 52
 .0204لدشة  44هن اقامة االجانب رقم من قان 62( نص السادة 50
 . 0842لدشة  18من القانهن السرري رقم  62( نص السادة 50
 .0204لدشة  44من قانهن اقامة االجانب رقم  01( نص السادة 56
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 .0204لدشة  44من قانهن اقامة االجانب رقم  08( نص السادة 56
 .0842لدشة  18من القانهن السرري رقم  60( السادة 55
 .646مردر سبق ذكره , ص اد عبد السشعم رياض، ( فؤ 54
 .0204لدشة  44من قانهن اقامة االجانب رقم  66نص السادة  :( راجع بالتفريل54


