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  )١(مقّدمة
 هلم من قيمة إنسانية أساسية، بكافـة حقـوق          ملاينبغي أن يتمتع مجيع األشخاص،        
ن ُيميَّز استثنائياً، كالشأن يف التمييز بني املواطنني وغري املواطنني على سبيل            وال ميكن أ   .اإلنسان

  .املثال، إال إذا كان ذلك خيدم هدفاً مشروعاً تتوخاه الدولة وكان متناسباً مع حتقيق ذلك اهلدف
وخيـول  . )٢(واملواطنون هم األشخاص الذين تعترف الدولة بأن هلم صلة فعلية هبا            

 اجلنسية عادة    وتكتسب .ة املواطن من له أهلية   لكل دولة صالحية حتديد       عموماً القانون الدويل 
 البلد  من مواطيناألبوينكون أحد ب، أو )jus soli األرضوهو ما يسمى حبق ( يف البلد بالوالدة

  .تنيقيس أو مبزيج من الطر، أو بالتجنُّ)jus sanguinisوهو ما يعرف حبق الدم (
 بوجود هذه الروابط الفعلية بينه وبني البلد        غري املعترف ص  وغري املواطن هو الشخ     

وهناك فئات خمتلفة من غري املواطنني منهم املقيمون الدائمون واملهـاجرون           .  فيه يقطنالذي  
 وفئات اللجوء وضحايا االجتار بالبشر والطالب األجانب والزوار املؤقتون          وطالبووالالجئون  

 تكـون هلـا     قدهذه الفئات   من   كل فئة ومع أن    .نسيةعدميي اجل وأخرى من غري املهاجرين     
أو معظم غري املواطنني،    املشاكل اليت يواجهها    حقوق مستندة إىل أنظمة قانونية مستقلة، فإن        

 مليون شخص يف أرجاء  ١٧٥ ما يناهز    يعانيها املشتركة   اهلموموهذه   . متشاهبة جداً  رمبا كلهم 
  .)٣(املعمورةان  يف املائة من سك٣ أو ما يعادل - العامل

 التعسفي، أو املعاملة الالإنـسانية،  يف جنوة من القتل    غري املواطنني    يكونوينبغي أن     
 اإليعـاد  أو   التعّدي علـى احلرمـة     أو   اجلائرةأو االسترقاق أو التوقيف التعسفي أو احملاكمة        

احلـق يف   كما أن هلم    .  أو انتهاكات القانون اإلنساين    ؛ األطفال عملالقسري أو السخرة أو     
 واملساواة؛ وحريـة    ؛ واحلماية إن كانوا قُصَّراً؛ والتجمع وتكوين اجلمعيات السلمية        ؛الزواج
كاملـساومة  ( واحلقوق االجتماعية والثقافية واالقتصادية؛ وحقـوق العمـل          واملعتقد؛الدين  

. لية؛ واحلماية القنص  )لعمال، أو توفري ظروف العمل الصحية والسليمة      لتعويض  الاجلماعية، أو   
 جيوز للـدول أن تـضع       فإنه املساواة يف الكرامة واحلقوق،       مجيع البشر حيق هلم    ويف حني أن  

فوارق طفيفة بني املواطنني وغري املواطنني فيما يتعلق باحلقوق السياسية املكفولـة صـراحة              
  .للمواطنني وحرية التنقل

  هلـم  وق اليت يكفلها  بني احلق ، فيما يتعلق بغري املوطنني،       شاسعاً غري أن هناك بوناً     
 يواجـه غـري     ،ففي كثري من البلدان    .القانون الدويل حلقوق اإلنسان والواقع الذي يواجهونه      

 التمييـز  تواجـه  املواطنني هكذا، تكاد مجيع فئات غري. مستعصيةاملواطنني مشاكل مؤسسية   
واة يف املعاملة  ضمانات قانونية تكفل املسا    ، يف بعض البلدان   ،ورمبا توجد  .الرمسي وغري الرمسي  

 يـصادفون  غري املـواطنني     لكنواالعتراف بأمهية غري املواطنني يف حتقيق الرخاء االقتصادي،         
القائم علـى   فهم يعانون من كره األجانب والعنصرية والتحيز         .مناوئاً  وعملياً  اجتماعياً واقعاً

ياسي؛ وصـعوبة   ؛ وعدم التمثيل الـس    الغريبة؛ واحلواجز اللغوية والعادات     أساس نوع اجلنس  
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 وال سيما احلق يف العمـل، واحلـق يف          - إعمال حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
الوسائل الفعالة   وانعدامالتعليم واحلق يف الرعاية الصحية؛ وصعوبة احلصول على وثائق اهلوية؛           

ـ    .منها لالنتصاف أو اليت تطاهلمانتهاكات حقوق اإلنسان يف   للطعن ري ويتعـرض بعـض غ
 رمبـا و.  لالحتجاز إىل أجل غري مسمى     ، ويف كثري من األحيان    ،املواطنني لالحتجاز القسري  

إذ اضطهدوا أو أسيء إلـيهم، وهـم   اء جتارب يف بلداهنم األصلية،  من جرّ قد أوذوا  نيكونو
 وغري مستوفية    ما تكون مكتظة وخطرية     إىل جنب مع اجملرمني يف سجون كثرياً        جنباً حمتجزون

وعالوة على ذلك، فقد حيرم احملتجزون من غري املواطنني مـن االتـصال              .لصحيةللشروط ا 
يكون العـداء    و .احلصول على املساعدة القضائية وفرصة الطعن يف احتجازهم       من  بأسرهم و 

 بشكل خاص خالل فترات احلروب       سافراً -  يف التشريع الوطين    يتجلى غالباً  الذي - الرمسي
سـبتمرب  / أيلـول  ١١فعلى سبيل املثال، تفاقم الوضع منذ        .طالةوالعداوة العنصرية وتفشي الب   

 مـن   ختّوفـاً  بعض احلكومات على احتجاز أفراد من غري املـواطنني           متقدحيث أ ،  ٢٠٠١
االستثناءات احملدودة من مبدأ عدم التمييز اليت يسمح هبا القانون الـدويل            ليست  و. اإلرهاب

  . حقوق غري املواطننيستشرية اليت تطالاملذه االنتهاكات هل مّربراًحلقوق اإلنسان 
 مـصادر   شىتهذا املنشور هو إلقاء الضوء على       املتوخى من   اهلدف الرئيسي   إن  و  

   الـيت حتمـي حقـوق غـري املـواطنني،           املتكّونـة لقانون الـدويل واملعـايري الدوليـة        ا
 :وال سيما ما يلي

أشـكال التمييـز   األحكام ذات الصلة من االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع      ●
  العنصري وغريها من معاهدات حقوق اإلنسان؛

 جلنة القـضاء علـى      الصادرة عن التعليقات العامة واستنتاجات البلدان واألحكام        ●
  اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات؛سائر التمييز العنصري و

ق التقارير املقدمة يف إطار اإلجراءات املواضيعية للجنة حقوق اإلنسان بشأن حقو            ●
  اإلنسان املكفولة للمهاجرين والعنصرية؛

األعمال ذات الصلة املنبثقة عن مؤسسات عاملية أخرى مثل منظمة العمل الدوليـة             ●
  ؛ الالجئنيلشؤونومفوضية األمم املتحدة 

  . العنصرية والتعصبملناهضة مثل اللجنة األوروبية ،وتقارير مؤسسات إقليمية  ●
مبزيد  الفصل الثاين     ويبّين .لمساواة لغري املواطنني  لعام  ويتناول الفصل األول املبدأ ال      
املواطنني ومدى هذه احلقـوق، مبـا يف        غري   اليت ختص بالتحديد   مصادر احلقوق    من التفصيل 

ذلك احلقوق واحلريات املكفولة للجميع؛ واحلقوق املدنية والسياسية؛ واحلقوق االقتـصادية           
فئـات  لـصاحل   قوق  هذه احل تطبيق  مسألة   فيناقش   ،ثأما الفصل الثال   .واالجتماعية والثقافية 

 مثل عدميي اجلنسية والالجئني وملتمسي اللجـوء والعمـال غـري            ،خاصة من غري املواطنني   
  .املواطنني واألطفال
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  لمساواة لغري املواطننيلاملبدأ العام   -  أوالً
 يـنعم أن  ب تقتضيقوق اإلنسان على مقدمة منطقية      الدويل حل قانون  اليقوم    

 )٤(يع األشخاص، مبا هلم من قيمة إنسانية أساسية، بكافة حقوق اإلنسان دون متييز            مج
 بني املواطنني وغري املواطنني على سبيل املثال، هدفاً كالفرز استثنائية، ما مل ختدم فوارُق

 وينبغي  .)٦(تكن متناسبة مع حتقيق ذلك اهلدف     ما مل    و )٥(مشروعاً من أهداف الدولة   
  :افحة التمييز ضد غري املواطنني أن يأخذ يف االعتبار ما يليي هنج يتوخى مكأل

كاحلقوق السياسية واحلق   (مصلحة الدولة يف ضمان حقوق حمددة         )أ(  
  ؛)يف التعليم والضمان االجتماعي واحلقوق االقتصادية األخرى، على سبيل املثال

املقيمـون  (الدولة  تلك   غري املواطنني وعالقتهم ب     فئات اختالفو  )ب(  
الدائمون والعمال املهاجرون وملتمسو اللجوء واملقيمون بصفة مؤقتة والسياح والعمال 

  ؛)غري احلائزين للوثائق الالزمة، على سبيل املثال
السبب الذي تتذرع    وأمدى مشروعية وتناسب مصلحة الدولة      و  )ج(  

باملثل والنـهوض   املعاملة  ( بني املواطنني وغري املواطنني أو بني غري املواطنني          للتفرقةبه  
  ). على سبيل املثال،بالتنمية

  
  
  

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية -  ألف
 مبدأ املـساواة    مثال على  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        يف  

 غري املواطنني، والطابع    خيصقوق اإلنسان فيما    الدويل حل قانون  ال عليه   ينبينالعام الذي   
 فإن  ، من هذا العهد   ٢ملادة   من ا  )١(لفقرة   ل فطبقاً .هذا املبدأ من  يق لالستثناءات   الض

  :كل دولة طرف
تتعهد باحترام احلقوق املعترف هبا فيه، وبكفالة هذه احلقوق جلميـع األفـراد             "

املوجودين يف إقليمها والداخلني يف واليتها، دون أي متييز بـسبب العـرق، أو              
 أو غري سياسي، أو األصل لغة، أو الدين، أو الرأي سياسياًاللون، أو اجلنس، أو ال  

  ".القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب

   سواء أمام القانون ويتمتعون دون الناس مجيعاً"
  "تع حبمايتهأي متييز حبق متساو يف التم

 )٢٦، املادة العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية(
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  : على أن٢٦ تنص املادة ، عن ذلكوفضالً
 سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي متييز حبق متساو يف التمتع الناس مجيعاً"

ب أن حيظر القانون أي متييز وأن يكفل جلميـع          ويف هذا الصدد جي   . حبمايته
  األشخاص على السواء محاية فعالة من التمييـز ألي سـبب، كـالعرق أو              

  ".أو غري ذلك من األسباب ... أو األصل القومي أو االجتماعي... اللون 
  : أنقوق اإلنساناملعنية حبلجنة الوأوضحت 
رف النظر عن املعاملة باملثل،     احلقوق املبينة يف العهد تنطبق على اجلميع بص       "

ن القاعدة العامة إوبذلك ف .وبصرف النظر عن جنسيتهم أو انعدام جنسيتهم    
تقضي بكفالة كل حق من احلقوق املنصوص عليها يف العهد دون متييز بـني             

  .)٧("املواطنني واألجانب
  
  
  

 غري   حقوق تقييدأنه ال جيوز    أيضاً،   ،قوق اإلنسان اللجنة املعنية حب  الحظت  و  
 فرضها مبوجب العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق        يبيح القانون املواطنني إال بالقيود اليت     

 بني املواطنني وغري املواطنني     بالتفرقة، يسمح العهد للدول     وحتديداً. املدنية والسياسية 
احلقوق السياسية املكفولة صراحة للمواطنني وحرية  : مها،فئتني من احلقوقب فيما يتصل

" لكل مواطن " على أن يكون     ٢٥ففيما يتعلق باحلقوق السياسية، تنص املادة        .التنقل
نتَخب، وأن يتقلد املناصب الشؤون العامة، وأن  تسيرياحلق يف أن يشارك يف       تـاح  ي وُي

  .)٨(الوصول إىل اخلدمة العمومية لـه
حـق  " ال تكفل    ١٢املادة  من  ) ١(الفقرة  أما فيما يتعلق حبرية التنقل، فإن         

علـى حنـو   "إال لألشخاص الذين يوجدون  " التنقل وحرية اختيار مكان اإلقامة    حرية  
 جواز فرض قيود على املهـاجرين غـري         يبدو، مما يعين فيما     "قانوين داخل إقليم دولة   

  .املعتمدين بالوثائق

 ن القاعدة العامة تقضيإ: "اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  بكفالة كل حق من احلقوق املنصوص عليها يف العهد 

 ".دون متييز بني املواطنني واألجانب
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االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع       -  باء
  أشكال التمييز العنصري

 ء على مجيع أشكال التمييز العنـصري أيـضاً   االتفاقية الدولية للقضا  وضح  ت  
 أن متّيزفهي تشري إىل أنه جيوز للدول  .مبدأ املساواة العاميف الطابع الضيق لالستثناءات 

خبالف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة        - بني املواطنني وغري املواطنني، غري أهنا       
وتعـرف التمييـز     .متماثلةني   معاملة مجيع غري املواطن    بأن تكون  تقضي   -  والسياسية
  : كما يلي،١املادة من ) ١(الفقرة  يف ،العنصري

 أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم ´التمييز العنصري´يقصد بتعبري "
علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو االثين ويستهدف             

سان واحلريات األساسية أو    أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف حبقوق اإلن       
قدم املساواة، يف امليدان السياسي أو االقتصادي       على  التمتع هبا أو ممارستها،     

  ".مةأو االجتماعي أو الثقايف أو يف أي ميدان آخر من ميادين احلياة العا
 من االتفاقيـة  ١من املادة ) ٣(و) ٢( أن الفقرتني ، ألول وهلة،غري أنه يبدو   
 تنص ١من املادة ) ٢(فالفقرة  .ا فيما يتعلق بالتمييز ضد غري املواطنني تطبيقهحتّدان من

أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفـضيل بـني        على  ال تسري هذه االتفاقية     " :هعلى أن 
  مـن  ) ٣( الفقـرة     ومتّحص ".املواطنني وغري املواطنني من جانب أية دولة طرف فيها        

حيظر تفسري أي حكـم مـن       " : تنص على أنه    حيث ١من املادة   ) ٢( الفقرة   ١املادة  
 أي مساس باألحكام القانونية السارية يف الدول        علىأحكام هذه االتفاقية مبا ينطوي      

لو هذه األحكام من أي     خ شرطَس،  األطراف فيما يتعلق باجلنسية أو املواطنة أو التجنُّ       
  )التوكيدمع ( ".متييز ضد أي جنسية معينة

 يف توصيتها العامة احلادية     أشارت التمييز العنصري    بيد أن جلنة القضاء على      
  : يف جممله ضرورة قراءة هذه األحكام يف ضوء قانون حقوق اإلنسان إىلعشرة

 جيب أال تفّسر على حنو ينتقص بأي شكل من احلقوق ١ من املادة ٢الفقرة "
واحلريات املعترف هبا واملنصوص عليها يف الـصكوك األخـرى، وخباصـة            

لعاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية     اإلعالن ا 
  .)٩("واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن تقارير الدول، وكذلك يف         ،كما شددت اللجنة    
  : مبا يليطراف ضرورة قيام الدول األ علىآرائها بشأن البالغات الفردية،
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 ألي عمل من أعمال التعصب أو الكراهية ضـد األشـخاص            العلنيةدانة  اإل  ●
، وحتسني فهم   )١٠( أو دينية  قوميةاملنتمني إىل فئات خاصة، عرقية أو إثنية أو         

  ؛ املواطننيوتفّهم حالة غريمبدأ عدم التمييز 
  ؛)١١(ام القانونضمان متتع غري املواطنني باملساواة يف احلماية واالعتراف أمو  ●
التركيز على املشاكل اليت يواجهها غري املواطنني فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية           و  ●

  ؛لواالجتماعية والثقافية، وال سيما يف جماالت مثل اإلسكان والتعليم والعم
 بـاحلق يف مـسكن      ، على حد سواء   ،ضمان متتع املواطنني وغري املواطنني    و  ●

املواطنني على قدم املساواة على اخلـدمات       وضمان حصول غري    ،  )١٢(الئق
  ؛)١٣(االجتماعية الالزمة لكفالة احلد األدىن من مستوى املعيشة

اختاذ تدابري للقضاء على التمييز ضد غري املواطنني من حيث ظروف العمل            و  ●
مبا يف ذلك القواعد واملمارسات املتبعة يف التوظيف        ،  )١٤(واملتطلبات اللغوية 
  ؛)١٥(ون ذات أثر متييزيواليت ميكن أن تك

تطبيق املعايري الدولية واإلقليمية املتصلة بالالجئني علـى قـدم املـساواة            و  ●
واسـتخدام مجيـع املـسائل    ، )١٦(وبصرف النظر عن جنسية طالب اللجوء    

  املتاحة، مبا يف ذلك التعاون الدويل، إلصالح حال املـشردين والالجـئني،            
  .)١٧(عليم وفرص العمل والسكنوال سيما فيما يتعلق حبصوهلم على الت

 بـشأن   ٣٠، اعتمدت اللجنة التوصية العامة رقم       ٢٠٠٤أغسطس  /ويف آب   
 بينما  ،ويرد هنا موجز لبعض املبادئ األساسية هلذه التوصية        .التمييز ضد غري املواطنني   

 .يرد نصها بالكامل يف املرفق أدناه

ملـواطنني يف التمتـع     ضمان املساواة بني املواطنني وغري ا     ملزمة ب  الدول   إن  ●
 املعترف  بالقدر املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية       همحبقوق

 يف اإلعالن العاملي حلقـوق      ،بوجه خاص ،  نبه مبوجب القانون الدويل واملبيّ    
اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         

  ؛قوق املدنية والسياسيةوالعهد الدويل اخلاص باحل
 أو املركز من ناحية اهلجـرة       اجلنسية على أساس    التفريق يف املعاملة  شكّل  وي  ●

 غري مطبقة مبوجـب هـدف       التفريقنوعاً من التمييز مىت كانت معايري هذا        
  مشروع وال تتناسب مع بلوغ هذا اهلدف؛
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 فئـات  فباختال ختتلفجيب على الدول االمتناع عن تطبيق معايري معاملة    و  ●
غـري املـواطنني    وغري املواطنني، مثل غري املواطنات املتزوجات من مواطنني         

  ؛املتزوجني من مواطنات
 سياسات اهلجرة وأي تدابري متخذة يف سـياق مكافحـة           تؤديجيب أالَّ   و  ●

على أساس العرق أو    غايتها أو مفعوهلا، إىل التمييز       من حيث    سواءاإلرهاب  
  ؛القومي أو العرقياللون أو النسب أو األصل 

  ألجانب؛ل والتصّرفات الكارهة الدول محاية غري املواطنني من املواقف ويتعني على  ●
نة الدول ضمان عدم تعرض جمموعات       ومن الالزم على    ●  من غري املواطنني    معّي

غـري  مجيع   وضمان متتع    منحها هلم  أو   باكتساهبم اجلنسية للتمييز فيما يتعلق    
   املعاملة لدى إقامة العدل؛ املواطنني باملساواة يف

على التمييز  إجراءات الترحيل أو إجراءات اإلبعاد األخرى وجيب أالَّ تنطوي    ●
 إىل  تفضيأال  ينبغي  بني غري املواطنني على أساس العرق أو األصل القومي، و         

  تدخل غري متناسب يف احلق يف احلياة العائلية؛ 
 إىل بلد أو إقليم يكونون فيه ُعرضة  غري املواطننيترحيل عدم إعادة أو وجيب  ●

  النتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان اخلاصة هبم؛
 إزالة العقبات اليت تعترض متتع غري املواطنني بـاحلقوق االقتـصادية            ويتعّين  ●

  .واالجتماعية والثقافية، ال سيما يف جماالت التعليم والسكن والعمل والصحة
  
  
  

 املواطنني لصاحل غري السابقة احلمايات مجيع ىلإ ٣٠وتستند التوصية العامة رقم   
 عـن   فحسب، بل أيـضاً ي، الصادرة ال عن جلنة القضاء على التمييز العنصر      سرياهتاوتف

 عليـه،   وبناًء .اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واملؤسسات األخرى املعنية حبقوق اإلنسان        
اخلاصـة بغـري املـواطنني       صياغة شاملة حلقوق اإلنسان      ٣٠تقدم التوصية العامة رقم     

 الفـصل    ويناقش .قت على االتفاقية  تسترشد هبا مجيع البلدان وال سيما البلدان اليت صدَّ        ل
  . على كل فقرة من فقرات هذه التوصيةاملترتبة األدق الالثاين أدناه اآلثار 

  ضمان املساواة ب الدول تلتزم: "جلنة القضاء على التمييز العنصري
املدنية والسياسية [ همطنني وغري املواطنني يف التمتع حبقوقبني املوا

 ...". ]واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
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 بني  التفرقةأشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل أنه ال جيوز للدول              
د متتع غري املواطنني باحلقوق  أثر يقّيمل يكن هلذه التفرقة ني وغري املواطنني إال إذا      املواطن

وآخرين ضد وزيـر الداخليـة      ) ف س . (أففي قضية    .املكرسة يف الصكوك األخرى   
، )A (FC) and Others v. Secretary of State for the Home Department (الربيطاين

 يف الطعن يف احتجـازهم      املشتبه فيهم أهنم إرهابيون    على سبيل املثال، جنح تسعة من     
حـق   (٥مدعني أن اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية انتهكت املادة  

. )١٨(من االتفاقية األوروبية حلقـوق اإلنـسان      ) ان على شخصه  يف احلرية واألم  الفرد  
  حمظوراً من ناحية اهلجرة متييزاً    أو املركز    اجلنسيةوتشكل املعاملة التفضيلية على أساس      

 مع أهداف ومقاصد االتفاقية الدولية للقضاء على متنافيةإذا كانت معايري هذا التفضيل 
  مجيع أشكال التمييز العنصري؛ أو ال تتناسب مع بلوغ هذه األهداف واملقاصـد؛ أو              

ـ     ١من املادة   ) ٤(ال تدخل يف نطاق الفقرة       دابري  مـن االتفاقيـة، الـيت تتعلـق بالت
 رفض مصرف دامنركي منح قرض ملواطن تونسي مقيم         ،على سبيل املثال  ف. )١٩(اخلاصة

.  دامنركيـاً  ليس مواطنـاً   لكونهبصفة دائمة يف الدامنرك ومتزوج من مواطنة دامنركية         
لسبب واحد هو أنه ال حيمل اجلنـسية        "والحظت اللجنة أن التونسي منع من القرض        

بيد أن اللجنة    .جلنسية متليه ضرورة ضمان سداد القرض     الدامنركية، وقيل له إن شرط ا     
 ما تتوفر فيه نية تـسديد       ترى أن اجلنسية ليست أنسب شرط للتأكد من أن شخصاً         

اشتراط اإلقامـة  ولعله يكون من األهم يف هذا السياق   .القرض أو القدرة على سداده    
فاملواطن قد  .األسرية مكان عمله أو ممتلكاته أو روابطه حتديد أو الدائمة على الشخص

ميكنه بذلك التملص من أي ويسافر إىل اخلارج أو قد تكون مجيع ممتلكاته يف بلد آخر، 
 رأت اللجنة أن املـواطن      لذا،. )٢٠("سداد القرض املستحق عليه   ب مطالبةحماولة إلنفاذ   
  .لتمييزا القىالتونسي قد 

 االقتصادية باحلقوقالعهد الدويل اخلاص   -  جيم
  ية والثقافيةواالجتماع

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         ٢من املادة   ) ١(على غرار الفقرة      
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية         ٢من املادة   ) ٢(والسياسية، تنص الفقرة    

واالجتماعية والثقافية على أن تضمن الدول األطراف يف هذا العهد جعل ممارسة احلقـوق              
أو األصـل   ... بريئة من أي متييز بسبب العرق، أو اللون،         "يف هذا العهد    املنصوص عليها   

 ٢مـن املـادة     ) ٣(غري أن الفقرة     ".أو غري ذلك من األسباب    ...  القومي أو االجتماعي،  
 ،للبلدان النامية ": تضع استثناء لقاعدة املساواة هذه بالنسبة للبلدان النامية إذ تنص على أن           

راعاة الواجبة حلقوق اإلنسان والقتـصادها القـومي، إىل أي مـدى    ر، مع إيالء امل  أن تقرّ 
   تأويـل وجيـب    ".ستضمن احلقوق االقتصادية املعترف هبا يف هذا العهد لغري املـواطنني          
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 وال جيـوز أن      ضيقاً تأويالًقاعدة املساواة،   من  ، باعتبارها استثناء    ٢من املادة   ) ٣(الفقرة  
 ن تفـرز  جيـوز أ  ال  و. )٢١(فقطاحلقوق االقتصادية    جمال   ويفتستند إليها إال البلدان النامية      

  .الدول بني املواطنني وغري املواطنني من حيث احلقوق االجتماعية والثقافية

  اهليئات اإلقليمية -  دال

 الـيت   احلمايـات  مع   ، إىل حد بعيد   ، قانون حقوق اإلنسان اإلقليمي    يتسق  
املعـايري،  تلـك    استفاضات مهمة يف  ة  توفرها املعايري العاملية، غري أنه يكشف عن عد       

 مـن  ٥من املـادة  ) ١(فالفقرة  .مبدأ املساواة العام  من  وكذلك عن استثناءات معينة     
اتفاقيـة حقـوق اإلنـسان      (اتفاقيـة محايـة حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية        

شخصه، ، تكرر املبدأ العاملي القاضي حبق الفرد يف احلرية واألمان على مثالً، )األوروبية
 إال يف " ال حيرم أحد من حريته    " هذا املعيار حيث نصت على أنه        استفاضت يف غري أهنا   
إن و ".القانونيف  إلجراء منصوص عليه وفقاً"ددة وال يكون ذلك إال احملاالت احل بعض

كما  حصرية،   ٥من املادة   ) ١(حلق يف احلرية الواردة يف الفقرة       من ا قائمة االستثناءات   
وهو أال  ،  ٥لضيق هلذه االستثناءات هو وحده الذي يتفق مع هدف املادة           التفسري ا أن  

  .)٢٢(محاية الفرد من االحتجاز التعسفي
" املـواطنني " بني   َميز إىل وجود حملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان     خلصت ا و  

  ففـي قـضية    .املباحاألوروبيني واألفراد من جنسية غري أوروبية فيما يتعلق بالترحيل         
 عاش يف بلجيكـا  ،طن مغريبا، صدر أمر بترحيل مو)C. v. Belgium(لجيكا ضد ب. س

وادعـى أنـه    . خمدرات والتآمرحيازةجرامي واإل باإلضرار بسبب إدانته ، عاماً ٣٧ملدة  
 من االتفاقيـة األوروبيـة ألن       ١٤ للمادة   تعرض للتمييز بسبب العرق واجلنسية انتهاكاً     

ن معاملة اجملرمني الذين هم يف محى من هذا التدبري يف           ترحيله مبثابة معاملة أقل مواتاة م     "
وخلصت احملكمة إىل  ".يبوبلجيكا لكوهنم رعايا دولة من الدول األعضاء يف االحتاد األور

 ألن مثل هذه املعاملة التفـضيلية   ، من االتفاقية األوروبية   ١٤ انتهاك للمادة    حدوثعدم  
 الدول األعضاء يف االحتاد األورويب تشكل        إىل أن  هدف وتربير معقول نظراً   "مستندة إىل   

وهذا التمييز شبيه مبا أعلنته اللجنة   . )٢٣(" مواطنة خاصة به    أوجد ...  خاصاً  قانونياً نظاماً
 وإن كان ميكن التفاق دويل مينح معاملة تفضيلية ملواطين          ،املعنية حبقوق اإلنسان من أنه    

  رقة، فال جيوز اسـتخالص قاعـدة       أن يشكل سبباً معقوالً وموضوعياً للتف     "دولة طرف   
 يكون مفادها أن هذا االتفاق يشكل يف حد ذاته سبباً كافياً إزاء الشروط              )٢٤( ..."عامة

. )٢٥(]"الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    [ من العهد    ٢٦املنصوص عليها يف املادة     
  .ومالبساهتا وقائعها حسبمن احلكم يف كل حالة إذن ال بد 
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 بنـهج احملكمـة      شبيهاً قوق اإلنسان هنجاً  حلكمة البلدان األمريكية    واتبعت حم   
 مقترح إدخاله حيث خلصت إىل عدم وجود متييز يف تعديل         ،  )٢٦(األوروبية حلقوق اإلنسان  

 تفضيلية لصاحل   جتنيس يف دستور كوستاريكا ويضع قواعد       بالتجنيسعلى األحكام املتعلقة    
األمـريكيني، ألن هـؤالء      -  إلسبان واأليبرييني رعايا بلدان أخرى من أمريكا الوسطى وا      

انـدماجهم  "وألن  " وثاقةجتمعهم بشعب كوستاريكا أواصر تارخيية وثقافية وروحية أشد         "
ال وجود للتمييز   "وأوضحت احملكمة أنه     ".يف حظرية اجملتمع الوطين سيكون أيسر وأسرع      

 مع العدل إىل حاالت تتناىفإذا كان الفرق يف املعاملة ذا غرض مشروع وإذا كان ال يفضي           
  .)٢٧("أو مع العقل أو مع طبيعة األشياء

  الدساتري الوطنية -  هاء

يف حني مينح القانون الدويل     " للمواطنني"تضمن بعض الدساتري الوطنية احلقوق        
ما عدا فيما يتعلق حبقوق املشاركة يف احليـاة العامـة           ،  احلقوق للجميع  حلقوق اإلنسان 

فدستور فييت نام، على سبيل املثال،      . )٢٨(قتصادية يف البلدان النامية   والتنقل واحلقوق اال  
ومتيز دساتري أخرى، مثل دستور نيجرييا، بـني        . ال يضمن حقوق اإلنسان إال للمواطنني     

. )٢٩( اكتسبوا جنسيتهم بالوالدة واملواطنني اآلخـرين      ناحلقوق املمنوحة لألشخاص الذي   
 التمتع، دون متييز، مبعظم احلقوق املنصوص       وعلى نقيض ذلك، يضمن دستور أذربيجان     

عليها يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، غـري أن اللجنـة               
 متتع األشخاص املنتمني إىل اجملموعات العرقية، وال سيما األقليات          إزاء قلقها عن   أعربت

وق عند التمـاس العمـل والـسكن         هبذه احلق   فعلياً األرمينية والروسية والكردية، متتعاً   
ال  جمرد ذكر املبدأ العام لعدم التمييز يف دستور مـا            فإن عن ذلك،    وفضالً. )٣٠(والتعليم

. )٣١( متطلبات املساواة املنصوص عليها يف قانون حقوق اإلنسان        يكفي يف حد ذاته لتلبية    
 ُسـبل كذلك  تشريعات فعالة ملكافحة مجيع أشكال التمييز، و      ملزمة بأن تكون هلا   لدول  

 .)٣٢(انتصاف فعالة للحصول على التعويض عن انتهاكات هذه التشريعات
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  غري املواطننيبحلقوق اخلاصة  -  ثانياً
  احلقوق واحلريات األساسية -  ألف

  حق الفرد يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه - ١
ملـة  كال املعا من أش لتعذيب و ا والتحّرر من  ؛احلماية من االحتجاز التعسفي     

   وحـق غـري املـواطنني احملتجـزين يف االتـصال            ؛القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
  مبسؤويل القنصليات

لغري املواطنني حق متأصل يف احلياة، حيميه القانون، وال جيوز حرماهنم مـن               
وجيب توفري . أشخاصهماحلرية ويف األمان على احلق يف   كذلك   وهلم. )٣٣(فاًاحلياة تعسّ 
 غري جّردوإذا . )٣٤(ن االحتجاز التعسفي جلميع األفراد مبن فيهم غري املواطننياحلماية م
 معاملتهم بطريقة إنسانية وبـاحترام للكرامـة        وجبتمن حريتهم،   قانونياً  املواطنني  

 للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية يكونوا عرضةوجيب أال  .املتأصلة يف أشخاصهم
ولغـري املـواطنني    . ، كما ال جيوز استرقاقهم أو تـسخريهم       أو الالإنسانية أو املهينة   

احملتجزين احلق يف االتصال مبسؤويل القنصليات وجيب على الدولة املستقبلة أن ختطرهم      
  .)٣٥(هبذا احلق

لَزمة باحترام حقوق اإلنسان للمحتجزين، مبا يف ذلك تـوفري           إن  و   الدول ُم
وعنـدما  . )٣٦( إقليم الدولة املعنية أم ال     كانوا موجودين يف  أ القانونية، سواء    احلمايات

ويكتنف ذلك ظرف من ظروف     سلطة وسيطرة دولة ما     جيد األشخاص أنفسهم حتت     
 بـالرجوع إىل القـانون    األساسية جزئياًهم حقوقجيوز أن حتدد ،  النـزاعات املسلحة 

علـى الـدول أن     ويتحّتم  .  إىل القانون الدويل حلقوق اإلنسان     وكذااإلنساين الدويل   
 للقانون اإلنـساين    تسمح حملكمة متخصصة بتحديد الوضع القانوين لكل حمتجز وفقاً        

بيد أنـه،   . عاملة أسرى احلرب  مب املتعلقة من اتفاقية جنيف     ٥سيما املادة    الوالدويل،  
 هؤالء األشخاص   يظل،  غري منطبقة  القانون اإلنساين الدويل     محايات اعتبار   ومىت أمكن 
 مبقتضى القـانون الـدويل      مايات غري املنقوصة املكفولة   من احل  على األقل    مستفيدين

  .حلقوق اإلنسان
أياً  شخص واقع حتت سلطة وسيطرة دول ما،         ، ال حيرم أي    القول قصارى  

وإذا مل . املنقوصة ظروفه، من احلماية القانونية حلقوقه اإلنسانية األساسية وغري كانت
 ميكن أن ُتخّول هلم    اليت   حلماياتوا احلقوق   فإن الوضع القانوين للمحتجزين،     يّتضح

فعلية من  حلماية قانونية   ال ُيعىن هبا أهنا حقوق ختضع       مبقتضى القانون الدويل أو احمللي      
وما ُيسمى باملناطق الدولية اليت تديرها الدول الحتجاز غري املواطنني والـيت            . الدولة
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من اخليال  ضرب   هو   ،ةُيحرم فيها غري املواطنني من املساعدة القانونية أو االجتماعي        
القانوين، وال ميكن لدولة أن تتنصل من مسؤولياهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنـسان           

  .)٣٧(خارج واليتها القضائية  قانونياً أن لتلك املناطق مركزاًبدعوى
 التـدابري املتخـذة     يكون يف وعلى الدول واملنظمات الدولية أن تضمن أال          

  .)٣٨( أو اإلثينالقوميرض أو األثر بسبب العرق أو األصل ملكافحة اإلرهاب متييز يف الغ
 أن تعتقل أو حتتجز غري املواطنني الذين جيري اختاذ          ، مع ذلك  ،وجيوز للدول   

 هـذا   يعتقـد أن إجراءات ضدهم لترحيلهم أو تسليمهم، بصرف النظر عّما إذا كان      
  ئم أو  االحتجاز ضروري ملنع هؤالء األشخاص غري املـواطنني مـن ارتكـاب جـرا             

  .)٣٩( مثالً،اهلروب

  احلماية من اإلعادة القسرية - ٢
، أو ترحيلهم إىل بلد قد      يتمتع غري املواطنني باحلق يف محايتهم من إعادهتم قسراً          

فمبدأ عدم اإلعادة القسرية مـذكور يف عـدد مـن           . يتعرضون فيه لالضطهاد أو اإلساءة    
وينبغي أال ُيطـرد غـري   . )٤٠(يةاختالف طفيف يف نطاق التغط    وجود  الصكوك الدولية مع    

 األخطار اليت ميكن أن تعرض هلا حياهتم وسالمتهم البدنية يف بلـدان             مراعاةاملواطنني دون   
 من اتفاقية مناهضة التعذيب     ٣ القسرية، تنص املادة     عدم اإلعادة وفيما يتعلق ب  . )٤١(املقصد

  :ما يلي املهينة علىوغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
أن تعيده  ´(ال جيوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده              - ١"

أو أن تسلمه إىل دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو ) ´قسراً
  .إىل االعتقاد بأنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيب

ب متوافرة،   السلطات املختصة لتحديد ما إذا كانت هذه األسبا        يتراع - ٢"
مجيع االعتبارات ذات الصلة، مبا يف ذلك، يف حالة االنطباق، وجـود منـط     
ثابت من االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنـسان يف            

  ."الدولة املعنية
، جيب حتديد ما إذا كان      ٣وعند تقدير ما إذا كان قرار الطرد ينتهك املادة            

 حقيقي وشخصي ُيعرضه للتعذيب يف البلد الذي سـُيعاد          الفرد املعين سيتعرض خلطر   
، مجيع االعتبـارات ذات     )٢(٣وجيب أن تؤخذ يف احلسبان، مبقتضى املادة        . )٤٢(إليه

 وجود منط ثابت من االنتهاكات الفادحة أو الـصارخة أو اجلماعيـة             فيهاالصلة، مبا   
شخص قد ال يتعرض     عدم وجود هذا النمط ال يعين أن ذلك ال         إال أن حلقوق اإلنسان،   



 17  حقوق غري املواطنني

 إىل أسـس    وينبغي تقدير خطر التعذيب استناداً    . )٤٣(الظروف اليت ختّصه  للتعذيب يف   
 هذا   إثبات قوة احتمال   غري أنه ال يلزم، بالضرورة،    . تتجاوز جمرد االفتراض أو الشك    

 أنه سـيتعرض    يربهن على مر الطرد أن    أل يكون موضعاً وعلى الشخص الذي    . اخلطر
أسباب هذا االعتقاد حقيقية حبسب وصفها أعاله، وأن هذا اخلطر          خلطر التعذيب وأن    

، لتحديد ما إذا كان     شاملة، وإن مل تكن     تصلحوفيما يلي معلومات    . شخصي وقائم 
  : من االتفاقية٣أمر الطرد ينتهك املادة 

 على منط ثابت    ما يدل   من الدول اليت يوجد فيها     هل الدولة املعنية    )أ(  
   ٢انظـر الفقـرة     (ة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان        من االنتهاكات الفادح  

  ؟)٣من املادة 
 أو  قد ُعـذّب   ،٣لمادة  لانتهاك  وجود  هل الشخص الذي يدعي       )ب(  

 أو  ، أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رمسيـة        ، موظف رمسي  على يد  أسيئت معاملته 
، هل حدث هذا     أو مبوافقته أو رضاه، يف املاضي؟ وإذا كان األمر كذلك          منهبتحريض  

  التعذيب يف املاضي القريب؟
ما يدعيه الشخص  تسندهل توجد أدلة طبية أو أدلة مستقلة أخرى   )ج(  

   يف املاضي؟ وهل كانت هلذا التعذيب آثار الحقة؟ُعذّب أو أسيئت معاملته قد بأنه
؟ وهل تغريت احلالـة     )أ(هل تغريت احلالة املشار إليها يف الفقرة          )د(  

  يتعلق حبقوق اإلنسان؟ االداخلية فيم
هل اشترك الشخص املعين يف نشاط سياسـي أو يف سـواه مـن                )ه(  

يبدو أنه يعرضه بصورة خاصة إىل خطر حبيث  خارجهااألنشطة داخل الدولة املعنية أو     
  التعذيب إذا طرد أو أعيد أو ُسلّم إىل الدولة املعنية؟

  )٤٤(هل يوجد دليل على مصداقية الشخص املعين؟  )و(  
قـضية  وقد استخدمت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان هذا التحليـل يف             

 لكي حتدد ما إذا كان زعيم من السيخ مـن جنـسية             )٤٥(اململكة املتحدة  شاهال ضد 
  .ل من اململكة املتحدة إىل اهلند خلطر سوء املعاملة إذا ما ُرّحعرضةهندية 

من ) ١(٣٣ صيغة املادة من اتفاقية مناهضة التعذيب) ١(٣وتشبه صيغة املادة   
فبينما تنص األوىل على    . االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني ولكنها ال تتطابق معها متاماً        

توفري احلماية من اإلعادة القسرية لألشخاص الذين يكونون يف خطر الوقوع ضـحية             
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 تنص على توفري احلمايـة مـن اإلعـادة القـسرية            هذه األخرية ، فإن    فقط للتعذيب
  . أشكال االضطهاد لشىتاص الذين قد يقعون ضحيةلألشخ

وال ميكن أن يتوقّع من ضحايا التعذيب أن يتذكروا احلقائق متسقة بالكامل              
فيما يتعلق باألحداث الشديدة الصدمة عليهم، إال أن عليهم أن يكونوا جاهزين إلثبات 

  .)٤٦(ما يزعمونه

  حرية التنقل وحق الفرد يف الدخول إىل بلده - ٣
 ،ولكن. )٤٧(مواطنيه ليسوا من    بلدحيق لألشخاص الدخول أو اإلقامة يف       ال    

لغري املواطنني املقيمني بصفة قانونية يف إقليم دولة ما احلق يف حرية التنقل واالختيـار               
 على املكان الذي ميكن      املفروضة قيود وغريها من احلصص   ال وإن. )٤٨(حملل اإلقامة احلر  

تنطـوي  ال سيما القيود واحلصص اليت ميكن أن        و،  الدولة  فيه يف  اإلقامةلغري املواطنني   
ذا . )٤٩( حلقهم يف حرية التنقل    انتهاكاًقد تشكل    عنصر من عناصر اإلكراه،      على وحّب

 ملبدأ اإلنصاف وأال     التوزيع اجلغرايف لغري املواطنني داخل إقليمها وفقاً       لو تكفل الدول  
 مبقتضى االتفاقية الدولية للقـضاء      ا املُعترف هب  حقوقهميؤدي ذلك التوزيع إىل انتهاك      

وينبغي ضمان حرية التنقل مللتمسي اللجـوء       . )٥٠(على مجيع أشكال التمييز العنصري    
  . )٥٢(الدولة يف مغادرة احلريةميع األشخاص غري املواطنني جلو. )٥١(حيثما أمكن ذلك

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على) ٤(١٢وتنص املادة   
 اللجنة املعنية   فّسرت وقد   ." من حق الدخول إىل بلده     ال جيوز حرمان أحد تعسفاً    "أنه  

 مبنح حقوق لعدميي اجلنسية املقيمني يف دولة         واسعاً حبقوق اإلنسان هذا احلكم تفسرياً    
معينة ولغريهم من األشخاص الذين تربطهم بالبلد عالقة طويلة األمد، ولكنهم ليسوا            

َح. )٥٣(مواطنني  أال ُتسحب تـراخيص إقامـة غـري         أن تعمل على   الدول على    ثوُت
 إال يف ظروف استثنائية وحمددة بوضوح،       ، املقيمني منذ عهد طويل يف البلد      ،املواطنني

 حـصول   كما أن اشتراط  . )٥٤(وبأن ُتتاح تدابري مناسبة للطعن يف مثل هذه القرارات        
إىل العودة للدخول مرة أخرى     املقيمني الدائمني بصفة قانونية يف دولة ما على تأشرية          

وعلى أي دولة ينص قانوهنا على مثـل هـذا   ). ٤(١٢تلك الدولة قد ال ميتثل للمادة       
  .)٥٥()٤(١٢ تشريعاهتا لضمان االمتثال للمادة تراجعاحلكم أن 
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  احلماية من الطرد التعسفي - ٤
  إىل باملغـادرة ال ُيطرد غري املواطن إال إىل بلد يوافق على قبوله وُيسمح له               
  .)٥٦(ذلك البلد
مثل إعالن األمم املتحـدة     ،   اجلماعي لغري املواطنني   حتظر الطرد  صكوك   ومثة  

بشأن حقوق األفراد الذين ليسوا من مواطين البلد الذي يعيشون فيه، وهو صك غـري        
. تفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     امللحق با  ٤ملزم، والربوتوكول رقم    

 إال  إال وُيحظر، اللّهم  مغادرة البلد   على  جرب غري املواطنني، كجماعة،      إجراء يُ  وما من 
كل فرد من   ب إىل حبث معقول وموضوعي للحالة اخلاصة        إذا اختذ ذلك اإلجراء استناداً    

 مجاعـة  أخرى، ينبغي أن مينح إجراء طرد        ةوبعبار. )٥٧(اجلماعة هذه   منغري املواطنني   
 أن الظروف الشخصية لكـل  للداللة علىية من األشخاص غري املواطنني ضمانات كاف  

. )٥٨(واحد من غري املواطنني املعنيني قد أُخذت يف االعتبار بصدق وبـشكل فـردي             
، إذا تبّين أن أحد أفراد مجاعة من غري املواطنني ليس مؤهالً            وهكذا، وعلى سبيل املثال   

بترحيـل   ال ُيـؤمر   بترحيله،   وأمر آمن،   األصلي ه ألن بلد  الجئمركز  ل على   للحصو
 مؤهلني للحصول علـى  األفراد اآلخرين من هذه اجلماعة إال إذا تبّين أهنم ليسوا أيضاً     

  .)٥٩(مركز الالجئ
 عملية يف احتجاز غري املواطنني تيّسر، وهي واعية بذلك،وال جيوز للدول أن   
وقد . )٦٠(ذريعة ماب على املثول أمام السلطات بأن تشّجعهم طردهم من أجلخمطط هلا 

 األب واألم   هـم   أسرة مؤلفة من أربعة أشـخاص،      كونكا ضد بلجيكا  قضية   مشلت
بعدما وقعت األسـرة    ف. )غجري(روماوي  ن، من جنسية سلوفاكية ومن أصل       وطفال

 األب  إدخال أسفر عن    ،الرؤوس يف سلوفاكيا  حليقي  ضحية هلجوم عنيف من مجاعات      
. التمست اللجـوء  إىل املستشفى، فّرت األسرة من سلوفاكيا ودخلت بلجيكا حيث          

 ألهنا مل تقدم ما يكفي من األدلة اليت تثبت أن حياهتا كانت يف              ،ولكن التماسها ُرفض  
وصدر قرار رفـض  . ألغراض االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئنيوفقاً خطر يف سلوفاكيا    

 بقرار يرفض السماح هلا بالدخول إىل إقليم السماح لألسرة بالبقاء يف بلجيكا مصحوباً
 وتلقت األسـرة إشـعاراً    .  بأمر مبغادرة اإلقليم يف غضون مخسة أيام       ولة مدعوماً الد

  مدينـة  يدعوها إىل املثول أمام مركز شـرطة ،١٩٩٩سبتمرب  / يف هناية أيلول   ،مكتوباً
التمكّن من استكمال امللـف      "قصد ،أكتوبر/ تشرين األول  ١ يف   ، يف بلجيكا  ،نتيغ

ألسرة إىل مركز الشرطة، تلقت أمر مغادرة إقليم  وبعد وصول ا."املتعلق بطلبها اللجوء
قرار ترحيلها إىل سلوفاكيا واعتقاهلا  ب مرفقاً،  ١٩٩٩سبتمرب  / أيلول ٢٩الدولة، املؤرخ   

 بالتايل، مث ُنقلت بعد ساعات قليلة إىل مركز عبور          ،واحُتجزت األسرة . لذلك الغرض 
  ).بلجيكا(مغلق يف ستينوكريتزيل 
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ية حلقوق اإلنسان إىل أن املسؤولني عـن إنفـاذ          وخلصت احملكمة األوروب    
، فإن  مثالًبفعالية أكرب،   ملنع األنشطة اإلجرامية      استخدام احليل  جاز هلم  وإن   ،القانون

وملتمـسي  ،   ثقة غري املـواطنني    أن حتوز   إىل التدابري اليت تسعى السلطات من خالهلا     
قد تعد ، بعدئذ ترحيلهم  إلقاء القبض عليهم مثهادفة بذلك إىل ،اخلصوصعلى اللجوء 
قـوق  حل االتفاقية األوروبية يف  أو ضمناً   صراحةً املنصوص عليها لمبادئ العامة   ل خمالفة

 تتعّمد تأشرياهتم، فإن أي قرار مبن يتجاوزون أمد فيما يتعلق واحلاصل، وحىت. اإلنسان
  حرماهنم من حريتهم،مسّهلة بذلكالسلطات من خالله تضليلهم حول هدف اإلشعار   

 من االتفاقية، اليت تضمن حق كل فرد يف احلريـة ويف            ٥ املادة   خيالف أحكام هو قرار   
االعتقال أو االحتجاز القانوين ألي شـخص ملنـع         "األمان على شخصه ولكنها جتيز      

دخوله غري املأذون به إىل البلد أو ألي شخص جيري اختاذ إجراءات بـشأنه هبـدف                
 تكون البالغات الـيت ُترسـل إىل        ال، ينبغي أ  عليهوبناًء  ". ترحيله أو تسليمه للعدالة   

، قانونيـة  غـري    أو بصفة  قانونياً وجودهم يف البلد     بغض النظر عن  ملتمسي اللجوء،   
  .مضللة كاذبةبالغات 

وهناك، مع ذلك، جمال واسع أمام الدول إلنفاذ سياساهتا يف جمال اهلجـرة               
، كاألشـخاص   قانونيةورة غري    يف إقليمها بص   املوجودينلمطالبة مبغادرة األشخاص    لو

 هلم يف تراخيص اإلقامة احملددة      املأذونالذين يظلون يف الدولة لفترة أطول من الوقت         
 ممارسـتها بطريقـة     جتـوز ولكن تلك السلطة التقديرية ليست مطلقة وال        . )٦١(املدة

  تتعلق بزوجني عدميي اجلنـسية     ،مثالً،  سترالياأويناتا والن يل ضد     قضية  إن  و. تعسفية
ستراليا لسنوات  أ فقدا جنسيتهما اإلندونيسية وكانا يقيمان يف         كانا قد  من إندونيسيا 

احتمـال ترحيلـهما،     الزوجان   واجهتأشريتيهما،  جتاوز مدة صالحية    وبعد  . عديدة
 عامـاً  ١٣من العمـر     بامسهما الشخصي وباسم ابنهما البالغ       ولكنهما قدما التماساً  

 املعنية حبقوق اإلنسان إىل أن ترحيل الزوجني قد         نةاللجوخلصت  .  اجلنسية واألسترايل
 )٦٢( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية         ١٧ للمادة   يشكّل انتهاكاً 

 حلقـوق ابنـهما مبقتـضى املـادة         كما يشكّل انتهاكاً  ،  )٦٣(٢٣ املادة   باالقتران مع 
لـدين غـري    وارتئي كذلك أنه، بالرغم من أن وجود طفل مـواطن لوا          . )٦٤()١(٢٤

مواطنني ال يكفي وحده العتبار اإلبعاد املقترح للوالدين إبعاداً تعسفياً، فـإن كـون              
والتحـق  "،  عامـاً ١٣ستراليا منذ مولده قبـل     أ ترعرع يف    الطفل يف هذه القضية قد    

يلقي  ،"ذلكل املالزمة كاألطفال العاديني، وأقام الروابط االجتماعية األستراليةباملدارس 
 الوالـدين   ترحيل كل مـن   لدولة عبء إثبات وجود عوامل إضافية تربر        اعلى عاتق   
  ."جمرد إنفاذ قوانينها اخلاصة باهلجرة لكي تتفادى صفة التعسف"وتتجاوز 
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، ينبغـي أال     املشتبه يف ضلوعهم يف اإلرهـاب      ، وحىت  غري املواطنني  ما أن ك  
 العهد الدويل اخلاص روفّ. )٦٥( الفرصة القانونية هلم للطعن يف طردهمإتاحة قبل يطردوا

 احلق يف بعض أشـكال احلمايـة اإلجرائيـة يف    ، مع ذلك،باحلقوق املدنية والسياسية  
الذين يوجدون يف إقليم إحدى الدول "غري املواطنني  فقط ل  )١٣املادة  (إجراءات الطرد   

  . )٦٦("األطراف بصورة قانونية

  رية الفكر والوجدان ح- ٥
 عنها؛ واحلق يف االجتماع السلمي؛ وحريـة        احلق يف اعتناق اآلراء والتعبري      

  تكوين اجلمعيات
راء اآل، وكذلك احلق يف اعتناق الفكر والوجدانلغري املواطنني احلق يف حرية        

 احلق يف االجتمـاع الـسلمي ويف حريـة تكـوين          ، كذلك ،وهلم. )٦٧(والتعبري عنها 
    مفتوحـاً  ، مثالً ،حزاب السياسية األ االخنراط يف عضوية  وينبغي أن يكون    . اجلمعيات

  . )٦٨(لغري املوطنني

 اخلصوصيةاحلماية من التدخل التعسفي يف احلياة   - ٦
   أو املراسالتيف املسكنأو العائلية أو 

 غري املواطنني لتدخل تعسفي أو غري قـانوين يف حيـاهتم            ُيخضعال جيوز أن      
مـن اتفاقيـة    ٨وتنص املادة . )٦٩( أو مراسالهتميف مسكنهم  أو العائلية أو     اخلصوصية

  :محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية على ما يلي
  .لكل إنسان حق احترام حياته اخلاصة والعائلية ومسكنه ومراسالته - ١"
 للقـانون  جيوز للسلطة العامة أن تتعرض ملمارسة هذا احلق إال وفقاً          ال - ٢"

مة العامة أو متليه الضرورة يف جمتمع دميقراطي لصاحل األمن الوطين والسال ومبا
الرفاه االقتصادي للبلد، أو منع الفوضى واجلرمية، أو محاية الصحة العامـة            

  ."واآلداب، أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم
يف إقليم الدولة حقيقية كون لشخص من غري املواطنني روابط عائلية توعندما   

، ال يكـون    وابطويكون يف ذلك الترحيل خطر على تلك الر       اليت يؤمر بترحيله منها     
.  إال إذا كان ذلك يتناسب مع اهلدف املشروع املنشود٨ للمادة للترحيل ما يربره وفقاً

  التدخل يف احلياة العائليـة     ال يكون مربراً إال إذا مل يكن       أخرى، فإن الترحيل     رةوبعبا
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مـا    الذي كـثرياً ،الصاحل العامإن و. )٧٠( باملصلحة العامة املراد محايتها   مقارنة مفرطاً
 هو مصلحة الدولة يف احلفاظ على النظام ، بينه وبني احلق يف محاية احلياة العائلية     ُيوازن
وال حيـق   . ينشأ يف سياق غري املواطنني الذين يدانون بارتكـاب جـرائم          هو  و. العام

رمية خطـرية،  جل هللمهاجر غري املواطن أن يدخل إىل بلد ما أو أن يظل فيه بعد ارتكاب      
 خرقـاً  من عائلته ميكن أن يشكل     مقربونمن بلد يعيش فيه أفراد       شخص   إبعادولكن  

سيما عندما  من االتفاقية، ال) ١(٨ ملا تضمنه املادة للحق يف احترام احلياة العائلية وفقاً
  .)٧١( على النظام أو األمن العامخطراً يذكرال يشكل الفرد املعين 

ا أي إدانـة بفعـل       مثال حلالة ال توجد فيه     بو الرحاب ضد هولندا   وقضية    
 كان يقيم يف هولندا بعد زواجه من مواطنة ،الرحاب مواطن مغريب فالسيد بو. إجرامي
 الرحاب وصياً بو السيد ّينوُع. ١٩٧٩زوجته يف عام و وقد وقع الطالق بينه. هولندية
  ويف .  بإجراء زيـارات متكـررة ومنتظمـة هلـا          البنته من الزواج، وُمنح إذناً     ثانوياً
 مث بعدئذ، ،لقي عليه القبضأُ إقامته بسبب الطالق، وله ترخيصد ، مل ُيجد١٩٨٣َّعام 

وطبقت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان اختبار املوازنة املذكور أعاله          .أُمر بترحيله 
   ٨املـادة   وجب   ينتهك حقوق السيد بو الرحاب املكفولة مب       سوفورأت أن الترحيل    

  .من االتفاقية
يف منأى  قد ينتهك الترحيل حق غري املواطن يف أن يكون ويف بعض احلاالت،  

 التدخل يف حياته العائلية حىت عندما ُيدان ذلك الشخص غـري املـواطن بفعـل                عن
، أدين السيد بلجودي، الذي كـان  مثالً، )٧٢(بلجودي ضد فرنساويف قضية   . إجرامي

ـ بعدد من األفعال اإلجرامية يف فرنسا    جزائرياً،   ُيعترب مواطناً  العنـف  اسـتخدام   ي ه
والضرب والسرقة والسرقة يف ظروف مشّددة وسياقة سيارة بدون رخـصة وحيـازة           

 ولكنه فقد جنسيته الفرنسية ،وقد ُولد السيد بلجودي يف فرنسا. ر بترحيلهِمأسلحة، وأُ
 التفاقـات   ألن والديه مل يستطيعا تأكيد جنسيتهما الفرنسية وفقـاً    عندما كان حدثاً  

  وعنـدما أصـبح    .  والتـشريعات الالحقـة    ١٩٦٢مارس  / آذار ١٩ إيفيان املؤرخة 
وأدى اخلدمة العسكرية الفرنـسية وتـزّوج       ،   جنسيته الفرنسية  استعادة، حاول   بالغاً

وبعد النظر يف هذه    . وكان أقرب أقاربه يعيشون يف فرنسا لعدة عقود       ،  مواطنة فرنسية 
الترحيل ال يتناسب مع اهلدف     العوامل، رأت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن أمر         

   من االتفاقية وهو ينتهك بالتايل حقوق السيد بلجـودي          ٨املشروع املنشود يف املادة     
  .وزوجته معاً
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  احلقوق املدنية والسياسية -  باء

  حق الفرد يف االعتراف به ويف احلماية املتساوية أمام القانون - ١
حلق يف حماكمة منصفة وعلنيـة؛      املساواة أمام احملاكم واهليئات القضائية؛ وا       

  وعدم اخلضوع لتشريعات جنائية بأثر رجعي
  .  املواطنني احلق يف احلماية املتساوية واالعتراف هبـم أمـام القـانون            لغري  

حتـاكمهم، بإنـصاف    أمام احملاكم واهليئات القضائية، ومن حقهم أن   وُيساوى بينهم 
القانون وذلك عند البـت يف أي        حسب   منشأة ونزيهة حمكمة خمتصة ومستقلة     وعلناً،

.  يف الدعاوى املرفوعة أمام القـضاء م والتزاماهتيف حقوقهم أو   موّجهة هلم  هتمة جنائية 
وال خيضع غري املواطنني لتشريعات جنائية بأثر رجعي وال جيوز سجنهم لعدم وفـائهم        

  .)٧٣(بالتزام تعاقدي

  احلق يف اكتساب اجلنسية واحلفاظ عليها ونقلها - ٢
 مجيع األشخاص غري املـواطنني   متتعالدول أن تتخذ تدابري فعالة تضمن       على    

نة  ضد مجاعات معيّ   متّيز أال   ، بالتايل ،وعلى الدول . )٧٤(حبق اكتساب اجلنسية دون متييز    
 أو بالتجنيس فيما يتعلق القوميإىل العرق أو األصل اإلثين أو       من غري املواطنني استناداً   

   الرجـل واملـرأة     بنيأن تزيل من تشريعاهتا كل متييز       وعليها  ،  )٧٥(تسجيل الوالدات 
ينبغي أن يتمكّن أزواج غري املواطنني مـن    و. )٧٦(فيما يتعلق باكتساب اجلنسية ونقلها    

 من ٩وتنص املادة . )٧٧(جنسهمنوع اكتساب اجلنسية بالطريقة ذاهتا بصرف النظر عن 
  : يلياتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على ما

متنح الدول األطراف املرأة حقاً مساوياً حلـق الرجـل يف اكتـساب              - ١"
وتضمن بوجه خاص أال يترتب علـى       . جنسيتها أو تغيريها أو االحتفاظ هبا     

على تغيري جنسية الزوج أثناء الزواج أن تتغري تلقائيـاً   الزواج من أجنيب، أو 
  .يها جنسية الزوججنسية، أو أن تفرض عل جنسية الزوجة، أو أن تصبح بال

متنح الدول األطراف املرأة حقاً مساوياً حلق الرجل فيمـا يتعلـق          - ٢"
  ".جبنسية أطفاهلما



 24 حقوق غري املواطنني

نقل جنـسيتها  ل املرأة بأهلية فيما يتعلق ُيمّيزال يزال عدد من الدول   غري أنه     
  . )٧٩( مـن االتفاقيـة    ٩كما أن عدة دول أبدت حتفظات على املادة         ،  )٧٨(طفاهلاإىل أ 

طفاهلا إال إذا كانـت غـري       إىل أ ح مثل هذه الدول بأن تنقل املرأة جنسيتها         وال تسم 
  .متزوجة أو كان زوجها عدمي اجلنسية

وينبغي أن يتمكن الوالدان من نقل جنسيتهما إىل أطفاهلما بصرف النظر عن            
 حـق األرض  ويف الوقت ذاته، أصـبح مبـدأ        . )٨٠(نيجنسهما وعما إذا كانا متزوج    

الـذين  القاعدة الدولية اليت حتكم جنسية األطفال       ) س حمل الوالدة  اجلنسية على أسا  (
سيما إذا كـانوا سيـصبحون دون ذلـك عـدميي            ، ال ينجبهم والدان غري مواطنني   

 ، الذين مل ُيحدد مركزهم القانوين بعدُ  ،أطفال غري املواطنني  محاية  وينبغي  . )٨١(اجلنسية
 الدول على تسهيل عمليـة      عتشجيوميكن  . )٨٢(من أي صعوبات يف اكتساب اجلنسية     

  .منح اجلنسية لألطفال واألشخاص املعاقني
 سياسات اهلجرة اليت تترك أثـراً     ل مزيداً من االهتمام  وعلى احلكومات أن تويل       

 احلواجز اليت ميكن    ، وحّبذا لو تستبني   )٨٣( أو إثين معني   قومي على أشخاص من أصل      زياًيمتي
  .)٨٤(وعدم التحمس لطلب اجلنسيةاملّتبعة ت اإلجراءاكل من  من حيث التجنيسأن تعوق 

 أن تنظم الوضع القانوين للمواطنني السابقني للـدول         ، كذلك ،وعلى الدول   
مدعوة  الدول   وإن. )٨٥( القضائية السلف الذين أصبحوا يقيمون ضمن حدود واليتها      

. اجلنـسية  تكفل ملثل هؤالء األشخاص تسجيل إقامتهم والتمتع حبقوق ومزايا           إىل أن 
علـى  السلطات هؤالء األشـخاص     حترص على أال ترغم      أن   إىل كذلك   ي مدعوة وه
وعالوة على ذلك، على الـدول أن تكفـل أال يتعـرض            . الستيطان خارج الدولة  ا

صعوبات إدارية يف االمتثال للـشروط القانونيـة        لاملواطنون السابقون للدول السلف     
ريعات املتعلقة باجلنسية دون أي احملددة الكتساب اجلنسية، وعليها أن تكفل تطبيق التش

، الذين  املواطنون السابقون للدول السلف   عدميو اجلنسية و  وينبغي أن يتمكن    . )٨٦(متييز
حصلوا على جنسية دولة أخرى خالل الفترة االنتقالية للدولة اخللف، من احلصول على 

العسكريني ففي إستونيا، مثالً، ُرفض منح اجلنسية للموظفني . )٨٧(جنسية الدولة اخللف
وينبغي النظـر يف طلبـات      . )٨٨(التابعني لالحتاد السوفيايت السابق واملقيمني يف البلد      

احلصول على جنسية الدولة اخللف، اليت يقدمها املوظفون العسكريون السابقون لدولة           
وفيما يتعلق باجلنسية وخبالفة الدول، ُتحـث     . سلف، على أساس كل حالة على حدة      

ألحكام املنصوص عليها يف املواد املتعلقـة جبنـسية األشـخاص           الدول على العمل با   
ووفقاً ألحكام تلك املواد، مثالً، لكل مواطن       . )٨٩(الطبيعيني فيما يتصل خبالفة الدول    

تتخـذ  "دولة سلف احلق يف أن حيصل على جنسية دولة واحدة خلف على األقـل، و              
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كانوا يف تاريخ   شخاص الذين   الدول مجيع التدابري املناسبة للحيلولة دون أن يصبح األ        
  ".خالفة الدول يتمتعون جبنسية الدولة السلف عدميي اجلنسية نتيجة هلذه اخلالفة

ويف سياق خالفة الدول، فإن معايري جملس أوروبا، على ما يبدو، قد تتـيح                
فرض شروط لغوية كما تتيح التفرقة وفقاً لألصل اإلثين، بقدر ما تصلح مراعاة األصل       

ويتفق هذا النـهج مـع القـرارات        . )٩٠(حديد استطاعة االندماج يف اجملتمع    اإلثين لت 
وعندما تكون الدول   . )٩١(الصادرة عن احملكمتني األوروبية واألمريكية حلقوق اإلنسان      

هي نفسها مسؤولة عن فقدان مواطن سابق جلنسيته، فإن اشتراط الدولـة الطـرف              
د ممتلكاته أمر قد يتعارض مـع       حصول املواطن السابق على اجلنسية كشرط مسبق لر       
  .)٩٢(أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

وعلى الرغم من أن االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ال تنظم مباشـرة ال               
اكتساب اجلنسية وال فقداهنا، فإن قرارات منح اجلنسية وسحبها ختضع لكل من شروط 

فعلى سبيل املثال، ميكن ألي جتريد تعسفي من اجلنسية  . يةاالتفاقية املوضوعية واإلجرائ  
 من االتفاقية أو    ٣أن يرقى إىل مستوى املعاملة الالإنسانية أو املهينة اليت حتظرها املادة            

وإن . )٩٣( منها ٨ينتهك احلق يف احترام احلياة اخلصوصية والعائلية الذي تضمنه املادة           
دار أمر بالطرد، قد يفترض فيه أن الغرض منه        رفض الدولة منح اجلنسية، املشفوع بإص     

   ٤ مـن الربوتوكـول رقـم     ٣هو التوصل إىل طرد املواطن، األمر الذي حتظره املادة          
  .)٩٤(من االتفاقية

   احلماية من التمييز على أساس نوع اجلنس- ٣
  على الدول أن تزيل من تشريعاهتا مجيع أشكال التمييز بني الرجل واملـرأة               

  .)٩٥(اكتساب اجلنسية ونقلهافيما يتعلق ب
وإن قوانني اجلنسية واهلجرة يف عدة بلدان متّيز بني أهلية الذكور واإلناث من   

فعلى سـبيل املثـال،     . مواطنيها للزواج من غري املواطنني والعيش مع هؤالء األزواج        
اعتمدت حكومة موريشيوس قانوناً للهجرة ينص على أن املرأة املوريشيوسية، إن هي            

ت رجالً من بلد آخر، تعّين على زوجها أن يقدم طلباً باحلصول على اإلقامة يف               تزوج
غري أن الرجل املوريشيوسي، إذا تزوج امـرأة        . موريشيوس، وقد ال ُيؤذن لـه بذلك     

وقد رأت اللجنـة  . أجنبية، أصبح تلقائياً من حق املرأة األجنبية اإلقامة يف موريشيوس      
شيوس تنتهك العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         املعنية حبقوق اإلنسان أن موري    

والسياسية بتمييزها بني الرجل واملرأة دومنا مربر وجيه، وبامتناعها عن احترام حـق             
وينبغي أن يتمكن غري املواطنني املتزوجني مبـواطنني   . )٩٦(أفراد األسرة يف العيش سوياً    
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م، عمالً بأحكـام املـادة      من اكتساب اجلنسية بالطريقة ذاهتا، مهما كان نوع جنسه        
  .)٩٧(من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري´ ٣´) د(٥

   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية- جيم 

   حقوق غري املواطنني كأفراد يف أقليات- ١
  حق الفرد يف التمتع بثقافته واجملاهرة بدينه وممارسة شعائره واستخدام لغته  
راً الختالف غري املواطنني يف كثري من األحيان عن املواطنني يف األصـل             نظ  

القومي أو العرقي، ُيحّبذ أن تعترب الدول غري املواطنني على أهنم أفراد ينتمون ألقليات              
  .، وأن تضمن متتعهم باحلقوق اليت تنشأ عن مثل هذا الوضع)٩٨(قومية

ا هليئات اليت ترصد تنفيـذه    جمموعة قرارات ا  وما أكثر الصكوك القانونية و      
. واليت ميكن إجياد أمثلة فيها عن احلقوق اليت يتمتع هبا غري املواطنني كأفراد يف أقليات              

الـيت  "فقد ذكرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، على سبيل املثال، أنه يف احلـاالت              
ـ [ من العهـد     ٢٧يشكل فيها األجانب أقلية باملعىن الذي قصدت إليه املادة           ] دويلال

فال جيوز حرماهنم من التمتع باالشتراك مـع سـائر   اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    
أفراد مجاعتهم بثقافتهم اخلاصة واجملاهرة بدينهم اخلاص وممارسة شعائره واسـتخدام           

وال ميكن إذن أن تقتصر حقوق األقليات القومية والعرقية يف التمتع مبثل             . )٩٩("ملغته
  .واطنني فقطهذه احلقوق على امل

إضافة إىل ذلك، إن إعالن األمم املتحدة اخلاص حبقوق األشخاص املنتمني إىل   
أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، وإن مل يكن إعالناً ملزماً قانوناً، فهو               
يتناول بالتفصيل حقوق األقليات القومية واإلثنية، اليت فُسرت علـى أهنـا تتـضمن              

  .)١٠٠(ملهاجرةاجلماعات ا
ووفقاً لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يبدو أن للمحكمـة             

والية قضائية حلماية غري املواطنني من االضطهاد واإلساءة إليهم عن قصد هبدف إفناء             
 من نظام روما األساسي أربع جرائم تدخل ضـمن          ٥وتذكر املادة   . مجاعتهم القومية 

جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنـسانية        : اختصاص احملكمة، أال وهي   
 اإلبادة اجلماعية على أهنـا بعـض        ٦وتعّرف املادة   . وجرائم احلرب وجرمية العدوان   

املرتكبة على قصد التدمري الكلي أو اجلزئي جلماعة قومية أو إثنية أو عنصرية             "األفعال  
تايل، جرائم تقـع ضـمن اختـصاص    وهذه األفعال هي، بال  ". أو دينية، بصفتها هذه   

اضطهاد أي مجاعة حمـددة أو     "، يدخل   ٧وعالوة على ذلك، ويف إطار املادة       . احملكمة
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جمموعة حمددة من السكان ألسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافيـة أو                
لدويل أو ألسباب أخرى من املسلم عاملياً بأن القانون ا... دينية أو متعلقة بنوع اجلنس 

  .يف عداد اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية" ال جييزها
، فقد أشارت اللجنة االستشارية وجلنة الوزراء معاً، ومها         وفضالً على ذلك    

هيئتان مهمتهما اإلشراف على تنفيذ االتفاقية اإلطارية األوروبيـة املتعلقـة حبمايـة             
  .)١٠١(اطننياألقليات القومية، إىل أن االتفاقية تسري على غري املو

يف حد ذاهتـم مـن غـري        ) الغجر(ومن جهة أخرى، ال يعترب الروماويون         
ويواجه الغجر التمييز يف التعليم     . املواطنني، ولكن حقوقهم كمواطنني غالباً ما ُتهضم      

ويف بعض البلدان، ال تتمتع هـذه       . والعمل واملزايا االجتماعية واحلصول على العقار     
ومما يزيد املسألة احمليطة حبقوق هذه الطائفـة        . )١٠٢(ية إثنية الطائفة مبركز أفراد يف أقل    

. ، وهو تعبري يدل على اجلنـسية      "أقلية قومية "تعقيداً هو مفهوم الروماويني باعتبارهم      
. ولكن اجملتمع الدويل بدأ ينظر جبدية إىل املخاوف اخلاصة اليت تساور هـذه الطائفـة       

لية واإلقليمية ألوروبا التـابع جمللـس       فعلى سبيل املثال، ما انفك جملس السلطات احمل       
. ، جلسات لتناول أوضـاع الرومـاويني يف أوروبـا         ١٩٩١أوروبا ينظم، منذ عام     

التأكد من أن "ب وباإلضافة إىل ذلك، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري الدول 
  .)١٠٣("التشريع املتعلق باجلنسية والتجنيس ال مييز ضد أفراد جمموعات الغجر

وزيادة على ذلـك، ُتحـث      . )١٠٤(يتمتع غري املواطنني باحلق يف حرية الديانة      و  
الدول على اختاذ ما يلزم من التدابري للحيلولة دون املمارسات اليت ُتحرم غري املواطنني من               

وُتلزم املادة  . )١٠٥(هويتهم الثقافية واإلثنية، كاالشتراط عليهم أن يغّيروا أمساءهم للتجنيس        
ويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدول على اختـاذ           من العهد الد   ١٥

. خطوات لضمان متتع كل فرد، مهما كانت جنسيته، باحلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية             
  .)١٠٦(ة القانونيالتزّوج سن  عند بلوغ الزواجولغري املواطنني احلق يف

احلق يف الصحة والتعليم والسكن ويف احلد   - ٢
  ألدىن من مستوى املعيشة والضمان االجتماعيا

جيب على الدول أن تتجنب، يف معاملة املواطنني وغري املـواطنني، تطبيـق               
معايري خمتلفة قد تسفر عن عدم املساواة يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة             

ملتاحة هلا،  وعلى احلكومات أن تتخذ تدابري تدرجيية، يف حدود املوارد ا         . )١٠٧(والثقافية
الـضمان  : حلماية حقوق كل فرد، بصرف النظر عن جنـسيته، يف األمـور التاليـة             

االجتماعي؛ والعيش الكرمي، ويشمل تزويده مبا يف ذلك الغذاء وامللـبس واملـسكن             
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كن مـن   ـمـأعلى مستوى م  املناسب، ومواصلة حتسني الظروف املعيشية؛ والتمتع ب      
  .؛ والتعليموالعقليةة الصحة البدني

وعلى الدول أن تتخذ تدابري فعالة لضمان منع وكاالت اإلسكان وأصـحاب              
فعلى سبيل املثال، اسُترعي انتبـاه جلنـة        . األمالك اخلواص من القيام مبمارسات متييزية     

، إىل إعالنـات عـن      )١٠٨(ضد النرويج . أ. فالقضاء على التمييز العنصري، يف قضية       
للبيض "و" غري مرغوب يف األجانب   "متييزية مثل   املساكن يف النرويج اليت تتضمن شروطاً       

ورّداً على ذلك، حثت اللجنة النـرويج       ". للنروجييني ذوي وظائف دائمة فقط    "و" فقط
على اختاذ تدابري فعالة من أجل كفالة امتناع وكاالت اإلسكان عن اتباع ممارسات متييزية 

الدوليـة  [من االتفاقية ´ ٣´)ه(٥وأوصت اللجنة النرويج بتنفيذ التزاماهتا مبوجب املادة    "
وجيب على الدول أن تـضمن      ". تنفيذاً تاماً ] للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     

  .)١٠٩(للمواطنني وغري املواطنني، على حد سواء، احلق يف السكن املناسب
ويتوّجب على الدول أن تسهر على أن توفّر اخلدمات االجتماعية احلد األدىن   

وقد استحسنت املبادرات املتخذة إلدماج غري      . )١١٠(شة لغري املواطنني  من مستوى املعي  
  .)١١١(املواطنني يف النظم الوطنية للتأمني الصحي

وجيب أن تكون املؤسسات التعليمية متاحة للجميع، دون أي متييز، يف نطاق      
مبدأ عدم التمييز ميتد إىل مجيع األشـخاص يف سـن           "وكما أن   . والية الدولة الطرف  

سة املقيمني يف أراضي دولة طرف، مبا يف ذلك غري الرعايا، وبصرف النظر عـن               املدر
ال خيضع حظر التمييز، الذي كرسـته املـادة    "وعالوة على ذلك،    ". وضعهم القانوين 

ال للتنفيذ  ] الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     [من العهد   ) ٢(٢
ينطبق كلياً ومباشرة على كل جوانب التعليم، ويشمل التدرجيي وال لتوافر املوارد، بل     
  .)١١٢("كل أسس التمييز احملظورة دولياً

وال جيوز حرمان غري املواطنني، الذين كانوا مواطنني للدولة السلف، مـن              
  املعاشات والسكن والرعاية الصحية وغـري ذلـك مـن احلقـوق يف الدولـة الـيت               

  .)١١٣(يقيمون فيها
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   خمتارة من غري املواطنني حقوق مجاعات- ثالثاً 
جيب التعامل مع خمتلف فئات غري املواطنني غري املعتمدين وثائقياً، مثل عدميي   

اجلنسية والالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين االقتصاديني غري القانونيني والنـساء          
  .)١١٤(املّتجر هبن يف البغاء واألطفال معاملة تناسب وضعها اخلاص

  ية عدميو اجلنس- ألف 

فإما أهنم مل حيصلوا أبداً . يكون من بني غري املواطنني أشخاص عدميو اجلنسية     
على جنسية مسقط رأسهم، وإما أهنم فقدوا جنسيتهم، وال حيق هلم املطالبة جبنـسية              

ويشمل هؤالء األشخاُص األفراَد املولودين يف البلد الذي يقيمـون          . )١١٥(دولة أخرى 
سجيل لطلب اجلنسية خالل فترة حمددة وُحرموا منـها         فيه، والذين مل يتمكنوا من الت     

؛ واألطفالَ املولودين يف دول ال تعترف سوى مببدأ حق الدم للحصول على  )١١٦(منذئذ
وتـرِد  . )١١٧(اجلنسية من آباء غري مواطنني يف دول ال تعترف سوى مببدأ حق األرض            

ية املتعلقة مبركـز    حقوق عدميي اجلنسية يف عدد من الصكوك الدولية، مبا فيها االتفاق          
  .األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية

  
  
  

 وخباصة عدميو اجلنسية الـذين ُمنـع        - وينبغي تسوية وضع عدميي اجلنسية        
 وذلك، مثالً، من خالل     - عليهم طلب احلصول على تصاريح اإلقامة أو على اجلنسية          

بّين بوضوح أن      تسهيل إجراءات طلب احلصول على تصاريح ا       إلقامة، وبشن محالت ُت
وينبغي أن  . )١١٨(عدميي اجلنسية لن يتعرضوا للطرد عندما يصّرحون هبوياهتم للسلطات        

تسعى الدول أيضاً إىل التقليل من عدميي اجلنسية، مع إعطاء األولوية لألطفال، بوسائل 
ه عدميو اجلنسية وينبغي أال ُيكر. )١١٩(منها تشجيع اآلباء على طلب اجلنسية نيابة عنهم

وينبغي أن يتمكن األفراد الذين جتنسوا      . )١٢٠(على العودة إىل البلدان َمْحِتد أجدادهم     
  .)١٢١(جبنسية بلد غري بلدهم األصلي من احلصول على جنسية بلدهم األصلي

ترِد حقوق عدميي اجلنسية يف عدد من الصكوك الدولية،
 مبا فيها االتفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية 

.واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية  
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 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة        ١٢ من املادة    ٤ومبوجب الفقرة     
عدميو اجلنسية تعّسفاً من حقهم يف دخول بلد إقامتهم أو          والسياسية، ينبغي أال ُيحرم     

  .بلد تربطهم به عالقة طويلة األمد

   الالجئون وملتمسو اللجوء- باء 

هناك مخسة من صكوك األمم املتحدة ُتشكّل أساس حقـوق الالجـئني يف               
 املتعلقـة مبركـز     ١٩٥١اتفاقية عام   : )١٢٢(القانون الدويل حلقوق اإلنسان، أال وهي     

 امللحق هبا؛ والنظام األساسـي ملفوضـية شـؤون          ١٩٦٧جئني وبروتوكول عام    الال
الالجئني؛ واإلعالن املتعلق باللجوء اإلقليمي؛ ودليل اإلجراءات واملعـايري الواجـب           

  .تطبيقها لتحديد وضع الالجئ
وينبغي أن ُتطبَّق املعايري الدولية املتعلقة بالالجئني وملتمسي اللجوء على قَدم    

وينبغي أن تكون   . )١٢٣(ة، بصرف النظر عن جنسية ملتمس اللجوء أو الالجئ        املساوا
الظروف السائدة يف مآوي الالجئني وظروُف احتجاز املهاجرين الذين ال وثائق رمسية            

  وعلـى الـدول أن تكفـل أال        . )١٢٤(هلم وملتمسي اللجوء مستوفية املعايري الدولية     
هم يف وضع خمـالف للقـانون، مثـل         يعاَمل كمجرمني األفراد الذين ُيقبض عليهم و      

ملتمسي اللجوء الذين يتواجدون يف البلد بشكل غري قانوين والذين َتعترب السلطات أن             
  .)١٢٥(ادعاءاهتم باطلة

  وقد ركّز تقرير املقـرر اخلـاص املعـين حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين                 
 ومن . تركيزاً خاصاً على احتجاز املهاجرين وعلى ظروف احتجازهم)١٢٦(٢٠٠٣لعام 

دواعي القلق احتجاز ملتمسي اللجوء؛ وفترات االحتجاز املطّولة؛ والطابع التعـسفي           
لقرارات االحتجاز؛ واالحتجاز بناًء على ادعاءات غري حمددة تتعلق باإلرهاب أو األمن 
الوطين؛ واحتجاز ضحايا االجتار بالبشر؛ واحتجاز األطفـال املهـاجرين؛ وانعـدام            

راءات املراجعة القضائية؛ واالحتجاز مع اجملـرمني العـاديني؛         املساعدة القانونية وإج  
؛ واالحتجاز يف مرافق )١٢٧(واحلبس االنفرادي؛ وأساليب احلجز املهّددة للسالمة البدنية

غري مالئمة؛ واالكتظاظ والظروف غري الالئقة صحياً؛ ونقص الرعاية الصحية؛ ونقص           
  .اكلالتعليم للمحتَجزين الصغار؛ وما إىل ذلك من مش
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   الالجئون- ١
 ١٩٦٧ املتعلقة مبركز الالجئني وبروتوكول عـام        ١٩٥١تنص اتفاقية عام      

امللحق هبا على أن من حق الالجئني أن تكون معاملتهم على األقل مناسبة كتلك اليت               
  ؛ ومحايـة امللكيـة الفكريـة    )٤املادة  (الدين  : يعامل هبا املواطنون فيما يتعلق مبا يلي      

؛ )١٦املـادة   (التقاضي أمام احملاكم واحلصول على املساعدة القانونية        ؛ و )١٤املادة  (
؛ واإلغاثة  )٢٢ من املادة    ١الفقرة  (؛ والتعليم األويل    )٢٠املادة  (وتدابري التوزيع املقنَّن    

؛ فضالً )٢٤املادة (؛ وتشريع العمل والضمان االجتماعي      )٢٣املادة  (واملساعدة العامة   
عاِمل الدول ). ٢٩ادة امل(عن األعباء الضريبية  كما تستلزم االتفاقية والربوتوكول بأن ُت

األطراف الالجئني معاملة ال تقلّ عن تلك اليت متنحها لغري املواطنني بوجه عام فيما يتعلق       
؛ وحيازة املمتلكـات    )٧ من املادة    ١الفقرة  (باإلعفاء من شرط املعاملة التشريعية باملثل       

 اجلمعيات غري السياسية وغري املستهِدفة للربح وإىل النقابات         ؛ واالنضمام إىل  )١٣املادة  (
؛ واملهن احلرة   )١٨املادة  (؛ والعمل احلر    )١٧املادة  (؛ والعمل املأجور    )١٥املادة  (املهنية  

؛ )٢٢ من املـادة  ٢الفقرة (؛ والتعليم ما بعد األويل )٢١املادة (؛ واإلسكان  )١٩املادة  (
ينبغي أال ُيحرم الالجئون املعترف هبم من العمل والـسكن          و). ٢٦املادة  (وحرية التنقل   

  .)١٢٨(واملساعدة االجتماعية، وخباصة بسبب انتمائهم اإلثين
وجيب على الدول أن تكفل مزيداً من الصرامة يف اإلشراف علـى تطبيـق                

وقد بذلت . )١٢٩(التدابري الرامية إىل تيسري اندماج الالجئني، ال سيما على الصعيد احمللي
 الدول جهوداً إجيابية قصد وضع خطة شاملة إلدماج القادمني اجلدد وَمـْنحهم             بعض

  .)١٣٠(األدوات اليت سيحتاجون إليها للنجاح يف جمتمع الدولة

   ملتمسو اللجوء- ٢
وينبغي أال ترتبط أهلية احلـصول      . إن بعض احلقوق ختص ملتمسي اللجوء       

نه ينبغي أال يتـرك ملتمـسو       كما أ . )١٣١(على اللجوء بأصل طالبيه اإلثين أو الوطين      
، )١٣٢(اللجوء يف حالة من احلرمان وهم ينتظرون أن ُتبحث طلباهتم من أجل اللجـوء             

ألن هذه األحوال السيئة من شأهنا أن تزيد من التحامل والتنميط واملناوءة جتاه مقّدمي       
وينبغي أال يكون إجراء البت يف أهلية احلصول على اللجوء بطيئـاً،            . طلبات اللجوء 

وينبغي للدول أن تضمن إتاحة الفرصة ملقدمي الطلبات للحـصول علـى املـساعدة              
وينبغي تشجيع الدول على إسداء املشورة القانونية اجملانية إىل         . )١٣٣(القانونية الكافية 
وينبغي أال تكون آجال التسجيل احملددة لتقدمي طلبات احلصول         . )١٣٤(مقدمي الطلبات 

م معها أشخاص من احلماية اليت خيّوهلا هلم القـانون  على اللجوء قصرية إىل درجة ُيحر     
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وللقانون الدويل حلقوق اإلنسان صلة أيضاً يف سياق حتديد املعايري املالئمة . )١٣٥(الدويل
. )١٣٧(وينبغي ضمان احلق يف العمل مللتمسي اللجوء      . )١٣٦(الستقبال ملتمسي اللجوء  

حقـوق اإلنـسان    كما أن حقوق اإلنسان مللتمسي اللجوء حممية مبوجب صـكوك           
، اليت تنطبق على مجيع     )١٤٠( والقارة األمريكية  )١٣٩( وأوروبا )١٣٨(اإلقليمية، يف أفريقيا  

املقيمني ضمن حدود الوالية القضائية لكل دولة من الدول األطراف، بصرف النظر عن 
  .وضعهم القانوين يف بلد اللجوء

تفادى قدَر اإلمكان احتجاُز ملتمسي اللجوء، ال س            يما يف حالة   وينبغي أن ُي
وحني يتم االحتجاز، فال ينبغي أن يكـون إىل         . )١٤١(األشخاص الوافدين مع أُسرهم   

، وينبغي إيالء العناية للسكن واملرافق املوفرة ُألسـر ملتمـسي           )١٤٢(أجل غري مسمى  
وينبغـي أال ُيحتجـز ملتمـسو اللجـوء         . )١٤٣(اللجوء احملتجزين، وخباصة لألطفال   

، كما ينبغي أال حيتجزوا بسبب عـدم حيـازهتم          )١٤٤(والالجئون مع اجملرمني املدانني   
. )١٤٥(أوراق إثبات اهلوية أو عدم تأكدهم من طرق السفر املؤدية إىل الدولة املستقبلة            

  .)١٤٦(وينبغي ضمان حرية التنقل مللتمسي اللجوء مىت أمكن

   العمال غري املواطنني وأُسرهم- جيم 

مـل وجيـب علـى       احلـق يف الع    -  بصرف النظر عن جنسيته      - لكل فرد     
وحيق لغري املواطنني املوجـودين   . )١٤٧(احلكومات اختاذ تدابري تدرجيية لصون هذا احلق      

بشكل قانوين يف دولة ما احلصول على ذات املعاملة اليت يلقاها املواطنون يف مـضمار               
ولكل فرد من األفراد، مبن يف ذلك غري املواطنني، احلـق يف            . )١٤٨(االستخدام والعمل 

، كما أن املعايري الدولية اليت تـنص علـى          )١٤٩( عمل منصفة وُمرضية   التمتع بظروف 
احلماية يف املعاملة وعلى توفري ظروف عمل مالئمة يف جمـاالت كـاألمن والـصحة               
وساعات العمل واألجر هي معايري تنطبق على مجيع العاملني مهما كانت جنسيتهم أو             

قابات مهنية واالنضمام   وجيب على الدول أن تكفل حق كل فرد يف إنشاء ن          . وضعهم
وينبغي أال يستبعد العمال غري املواطنني من شغل مناصب نقابية كما ينبغي عدم            . إليها

  .)١٥٠(تقييد حقهم يف اإلضراب



 33  حقوق غري املواطنني

   منظمة العمل الدولية- ١
فيما يتعلق، مثالً، (حتمي اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتوصياهتا بوجه عام    

مال والضمان االجتماعي، وشروط العمل وبيئتـه،       باملفاوضة اجلماعية، وتعويض الع   
. حقوق مجيع العاملني كائنة ما كانـت جنـسيتهم        ) وإلغاء السخرة وعمل األطفال   

 والتوصيات امللحقة هبـا     )١٥١(وتنطبق اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماين األساسية      
عمل الدولية وهناك عدة صكوك ملنظمة ال. على مجيع العاملني بصرف النظر عن اجلنسية

 املتعلقـة  ٩٧وأهم هذه الصكوك االتفاقيـة  . حتمي حتديداً العمال املهاجرين وأُسرهم 
 املتعلقة بظروف العمل واملساواة يف معاملـة        ١٤٣بالعمال املهاجرين؛ واالتفاقية رقم     
 املتعلقة باملساواة يف املعاملة فيما خيص الضمان   ١١٨العمال املهاجرين؛ واالتفاقية رقم     

 مثل املساواة يف    - وتضمن االتفاقيات، يف حاالت عديدة، بعض احلقوق        . تماعياالج
األجر واحلد األدىن لألجور فيما يتعلق بالعمل السابق واحلصول علـى اسـتحقاقات             

 لفائدة غري املواطنني بغض النظر عن شرعية وجود املهاجر          -  )١٥٢(الضمان االجتماعي 
إال للمقيمني بصفة شرعية يف اإلقليم ومنها،       وهناك حقوق أخرى ال ختوَّل      . يف اإلقليم 

  .)١٥٣(على سبيل املثال، حق تكافؤ الفرص وحق التدريب املهين
 توجيهات معّينـة بـشأن      ١٤٣وتتضمن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         

ويف إطـار  . معاملة املهاجرين غري الشرعيني واملهاجرين املستخدمني بشكل غري قانوين    
، مثالً، على أن    ١ا اليت تنطبق على هؤالء األشخاص، تنص املادة         عرض القواعد الدني  

 )١٥٤("باحترام حقوق اإلنسان األساسية للعمال املهاجرين كافة"تتعهد الدول األطراف 
وقد فـسرت جلنـة   . دون االلتفات إىل وضعهم كمهاجرين أو إىل وضعيتهم القانونية 

 احلقوق باعتبارها حقوق اإلنـسان      اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات هذه     
األساسية املكرسة يف الشرعية الدولية حلقوق اإلنسان، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق   
مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وإعالن منظمة العمل الدولية بـشأن املبـادئ          

  .)١٥٥(واحلقوق األساسية يف العمل

   العمال املهاجرين وأفراد أسرهم االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع- ٢
مبقتضى االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد              

، ُتوفّر احلماية   ١٤٣ ورقم   ٩٧أسرهم، القائمة على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم         
جلميع العمال املهاجرين وأسرهم، بيد أهنا ال تشمل بوجه عام مـوظفي املنظمـات              

ة واملوظفني األجانب العاملني يف جمال التنمية والالجـئني وعـدميي اجلنـسية             الدولي
  ).٣ و١املادتان (والطالب واملتدربني 



 34 حقوق غري املواطنني

  :تنص االتفاقية على ما يلي  
  ؛)٧املادة (عدم التمييز   ●
  ؛)٨املادة (حرية املهاجرين يف مغادرة أي بلد ودخول بلد املنشأ   ●
  ؛)٩املادة (احلق يف احلياة   ●
  ؛)١٠املادة (حّرر من التعذيب أو سوء املعاملة الت  ●
  ؛)١١املادة (التحّرر من االسترقاق أو السخرة   ●
  ؛)١٢املادة (حرية الفكر والضمري والدين   ●
  ؛)١٣املادة (حرية الرأي والتعبري   ●
التحّرر من أي تدخل تعسفي أو غري مشروع يف اخلصوصية أو يف شـؤون                ●

  ؛)١٤املادة (ت أو االتصاالت األخرى األسرة أو البيت أو املراسال
  ؛)١٥املادة (حقوق امللكية   ●
  ؛)١٦املادة (احلرية والسالمة الشخصية   ●
  ؛)١٧املادة (حق املهاجرين احملرومني من حريتهم يف املعاملة بإنسانية   ●
املـادة  (احلق يف حماكمة عادلة وعلنية أمام حمكمة خمتصة ومستقلة ونزيهـة              ●

  ؛)١٨
  ؛)١٩املادة (يق القوانني اجلنائية بأثر رجعي حظر تطب  ●
  ؛)٢٠املادة (حظر السجن لعدم الوفاء بالتزام تعاقدي   ●
  ؛)٢١املادة (حظر إتالف وثائق السفر أو اهلوية   ●
  ؛)٢٢املادة (حظر الطرد اجلماعي أو بدون إجراءات عادلة   ●
  ؛)٢٣املادة (احلق يف املساعدة القنصلية أو الدبلوماسية   ●
  ؛)٢٤املادة (احلق يف االعتراف بالشخصية القانونية   ●
املساواة يف املعاملة بني العمال املواطنني والعمال املهـاجرين فيمـا يتعلـق               ●

  ؛)٢٥املادة (بشروط العمل واألجر 
  ؛)٢٦املادة (احلق يف املشاركة يف النقابات املهنية   ●
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  ؛)٢٧ املادة(املساواة يف االنتفاع بالضمان االجتماعي   ●
  ؛)٢٨املادة (احلق يف العناية الطبية الطارئة   ●
  ؛)٢٩املادة (حق الطفل يف االسم وتسجيل والدته ويف اجلنسية   ●
 ).٣٠املادة (املساواة يف االلتحاق مبؤسسات التعليم العام   ●

باإلضافة إىل ذلك، جيب أن تضمن الدول األطراف احترام هوية املهاجرين              
؛ واحلق يف حتويل أرباحهم ومدخراهتم ونقْلِ ممتلكاهتم إىل الـوطن         )٣١املادة  (الثقافية  

  ).٣٣املادة (؛ واحلصول على معلومات عن حقوقهم مبوجب االتفاقية )٣٢املادة (

   حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان- ٣
أكّدت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان انطباق معايري العمل الدولية         
وخلصت . املواطنني، وخباصة غري املواطنني املوجودين يف وضعية غري قانونية        على غري   

، إىل أن عدم التمييز واحلق يف املساواة        ٢٠٠٣سبتمرب  /احملكمة، يف رأي صَدر يف أيلول     
مها من القواعد اآلمرة اليت تنطبق على مجيع املقيمني بصرف النظـر عـن وضـعهم                

 احلكومات الوضع من حيث اهلجرة كمربر       ومن مث، ال ميكن أن تستخدم     . كمهاجرين
لتقييد حقوق استخدام العمال غري املرخص هلم وحقوقهم كعّمال، مثل حقوق احلصول 

واعتربت احملكمة أن من حق احلكومات إبعاد األفراد ورفض     . على الضمان االجتماعي  
عرض مناصب شغل على من ال وثائق عمل هلم، ولكنها ارتأت أنه مبجـرد أن تبـدأ                

القة العمل يصبح من حق العمال غري املرخص هلم التمتع بكامل حقوق االسـتخدام     ع
  :وذكرت احملكمة ما يلي. )١٥٦(والعمل املتاحة للعمال املرخص هلم

ال ميكن أن يشكل وضع اهلجرة اخلاص بالشخص مربراً حلرمانه من التمتع            "... 
وعند . ملرتبط بالعملحبقوق اإلنسان وممارستها، مبا يف ذلك احلقوق ذات الطابع ا   

االرتباط بعالقة عمل، حيصل املهاجر على حقوق جيب االعتراف هبا وضـماهنا            
ألنه عامل، بصرف النظر عن وضعه القانوين أو غري القانوين يف الدولـة الـيت               

  .)١٥٧("وُتعترب هذه احلقوق نتيجة لعالقة العمل. ُيستخدم فيها
  
  
  

 عدم التمييز: حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان
  واحلق يف املساواة مها من القواعد اآلمرة اليت تنطبق على 

 .مجيع املقيمني بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين



 36 حقوق غري املواطنني

   جلنة القضاء على التمييز العنصري- ٤
عربت جلنة القضاء على التمييز العنصري مراراً عن قلقها من كـون غـري              أ  

املواطنني الذين خيدمون يف املنازل عرضة ملمارسة استعباد املَدين وغـري ذلـك مـن               
ممارسات االستخدام غري املشروعة واحلرمان من جوازات السفر واحلبس غري املشروع           

ول على وضع حد لقيام املـستخِدمني       وُتحثُّ الد . )١٥٨(واالغتصاب واالعتداء البدين  
  .)١٥٩(حبجز جوازات سفر مستخَدميهم األجانب، وخباصة خدم املنازل

   ضحايا االجتار بالبشر- دال 

وإن األشخاص الذين يهاجرون    . كثرياً ما يكون غري املواطنني هدفاً لالجتار        
عرب قنوات غري مشروعة، مثل شبكات التهريب واالجتار، يكونـون عرضـة خلطـر              

وينبغي تقدمي . )١٦٠(االختناق يف حاويات أو املوت عند غرق مركب ُمحمَّل فوق طاقته
املساعدة والدعم املالئمني إىل ضحايا االجتار، مبا يف ذلك تزويدهم باحلماية الرمسيـة             

  .)١٦١(واملعونة والتعليم

   األطفال غري املواطنني- هاء 

 الـدول األطـراف     حتترم" من اتفاقية حقوق الطفل على أن        ٢تنص املادة     
احلقوق املوضحة يف هذه االتفاقية وتْضمنها لكل طفل خيضع لواليتها دون أي نوع من 

وتشجع جلنة حقوق الطفل الدول على مواصلة اجلهود اليت تبذهلا          ...". أنواع التمييز   
 إدراجاً تاماً   ٢وعلى تعزيزها من أجل إدراج احلق يف عدم التمييز الذي تكرسه املادة             

ع التشريعات ذات الصلة، وعلى ضمان تطبيق هذا احلق تطبيقاً فعاالً يف كـل              يف مجي 
القرارات السياسية والقضائية واإلدارية ويف املشاريع والربامج واخلدمات اليت تؤثر على 

. )١٦٢(األطفال كافة، مبن فيهم األطفال غري املواطنني واألطفال املنحدرون من األقليات
سياسات شاملة ومنسقة قصد التعامل مع ظاهرة اهلجرة        وتوصي اللجنة الدول بوضع     

املتنامية، مبا يف ذلك شن محالت للتوعية العامة هبدف تعزيز التسامح؛ ورصد البيانات             
ومجعها بشأن األفعال املرتكبة بدافع العنصرية؛ ودراسة وضعية األطفال غري املواطنني،           

كما ينبغي . )١٦٣(تخذة لتسهيل اندماجهمال سيما يف النظام املدرسي، وفعالية التدابري امل
  أن تتخذ الدول تدابري فعالة بغية التصدي ملواقف التمييز أو لألضرار النامجـة عنـه،               
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وخباصة جتاه األطفال غري املواطنني، ومن أجل التنفيذ الكامل والفعال ملا هو معتَمـد              
 من ٢ امتثاالً تاماً للمادة بالفعل من تدابري قانونية ملنع التمييز، وضمان امتثال تشريعاهتا

  .)١٦٤(اتفاقية حقوق الطفل
  
  
  

. وألطفال غري املواطنني احلق يف احلصول على اسم واحلق يف اكتساب جنسية  
يسجل الطفل بعد والدته فوراً، ويكون      " من اتفاقية حقوق الطفل،      ٧فبموجب املادة   

كفل الدول األطراف   ت] و... [له احلق منذ والدته يف اسم واحلق يف اكتساب جنسية           
ال سيما حيثما يعترب الطفل عدمي اجلنسية يف حال عدم القيام           ... إعمال هذه احلقوق    

ونظراً للتصديق على االتفاقية على نطاق يكاد يكون عاملياً، ظهر مبدأ حـق             ". بذلك
باعتباره قاعدة دولية غالبة يف تنظيم مـْنح        ) اجلنسية استناداً إىل حمل الوالدة    (األرض  

نسية لألطفال الذين يولدون من آباء غري مواطنني، ال سيما إذا كان هؤالء األطفال              اجل
وينبغي تعزيز حق اآلباء يف نقل جنسياهتم       . )١٦٥(سيصبحون بغري ذلك عدميي اجلنسية    

 أيضاً من االتفاقية ٧وتفرض املادة . )١٦٦(إىل أوالدهم دون متييز فيما يتعلق جبنس الوالد
 من اتفاقية ٧وينبغي قراءة املادة . )١٦٧(ب أو األم إىل االبن بالتبينانتقال اجلنسية من األ

احلفاظ على اهلوية، مبا يف ذلك اجلنـسية، واالسـم           (٨حقوق الطفل مقترنة باملادة     
) مجع مشل األسرة   (١٠واملادة  ) جتنب الفصل عن اآلباء    (٩واملادة  ) والصالت العائلية 

ويف إطار النهج   . )١٦٨()احملروم من بيئته العائلية   االستمرار يف تربية الطفل      (٢٠واملادة  
الكلي الذي أوصت جلنة حقوق الطفل باتباعه عند تفسري نص االتفاقية، ينبغي فهـم              

نها املادة  بّي ) احلق يف عدم التمييز (٢هذه املواد مبا يتفق واملبادئ العامة لالتفاقية، كما ُت
 ١٢واملادة  ) احلق يف احلياة والنماء    (٦واملادة  ) مبدأ مصاحل الطفل الفضلى    (٣واملادة  

احلق يف احترام آراء الطفل يف مجيع املسائل اليت متسه، وإتاحة فرصة االستماع إليه يف               (
  ).أي إجراءات قضائية أو إدارية متسه

وحيق لألطفال املنحدرين من آباء غري مواطنني التمتع بتدابري احلمايـة الـيت      
غي أال ُيستبعد من املدارس األطفال املولودون آلباء        وينب. )١٦٩(يقتضيها وضعهم كقُّصر  

، وينبغي تشجيع املدارس اليت )١٧٠(من غري املواطنني ممن ال يتمتعون بوضع قانوين سليم       
  .)١٧١(تتيح تعليم أطفال غري املواطنني بربامج مصممة يف بلدهم األصلي

   مبدأ اجلنسية املمنوحة استناداً إىل حمل الوالدة قاعدة دولية غالبة أصبح
  يف تنظيم مْنح اجلنسية لألطفال الذين يولدون من آباء غري مواطنني، 

 .ال سيما إذا كانوا سيصبحون بغري ذلك عدميي اجلنسية
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 الطفـل   وفيما يتعلق باألطفال ملتمسي اللجوء، حتديداً، تتيح اتفاقية حقـوق           
". املصلحة الفـضلى  "توجيهات مهمة لرسم سياسات االستقبال وتنفيذها مبوجب مبدأ         

توفري احلماية والرعاية اخلاصتني لألطفال ملتمسي اللجوء       : وجيب أن تكفل الدول ما يلي     
فيما يتعلق باحتياجاهتم اخلاصة؛ وحتنب احتجاز ملتمسي اللجوء الذين تقل أعمارهم عن            

األطفال على مساعدة قانونية ونفسانية بطرق منها متكينـهم مـن            عاماً؛ وحصول    ١٨
وينبغي عـدم وضـع     . )١٧٢(االتصال باملنظمات غري احلكومية اليت تقدم هذه املساعدة       

ملتمسي اللجوء والالجئني من األطفال يف مؤسسات ليست جمهزة لتقدمي الرعاية اخلاصة            
ألطفال للتمييز يف التمتع بـاحلقوق      وينبغي أال يتعّرض هؤالء ا    . )١٧٣(اليت حيتاجون إليها  

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مثل احلصول على التعليم والرعاية الصحية واخلدمات          
وينبغي أن تكفل الدول، دون متييـز، كامـل احلقـوق االقتـصادية             . )١٧٤(االجتماعية

  حلـق يف    وخباصـة ا   - واالجتماعية والثقافية جلميع األطفال غري املـواطنني احملتجـزين          
  .)١٧٥( وأن تضمن حقهم يف االندماج يف نسيج اجملتمع- التعليم 



 39  حقوق غري املواطنني

  استنتاجات وتوصيات
تكاد الدعوات املُناصرة لغري املواطنني تركّز كلها على حقوق األقليات، مثل         

غري أنـه  . ملتمسي اللجوء والالجئني وعدميي اجلنسية واألشخاص املتجر هبم، وغريهم      
ل إلدراك اِملحن اليت متر هبا معاً شىت جمموعات غري املواطنني           من املؤسف أن ما أجنز قلي     

وقد جرت . والتعّرف على احتياجاهتا وحتديد النُّهج اليت ينبغي اتباعها من أجل إنصافها
 واجملموعات املناصرة هلا    - العادة، يف الواقع، أن تعترب خمتلف جمموعات غري املواطنني          

سها بأهنا جمموعات منفصلة وأن مشاكلها فريدة من  نف- وجمموعات املصاحل اخلاصة هبا 
وباإلضافة إىل ذلك، وحىت    . نوعها، رغم أهنا تشترك مع غريها يف األهداف والظروف        

عهد قريب، ظل التركيز يف القانون الدويل، واآلليات الدولية املتعلقة بغري املـواطنني،             
 األوسع نطاقاً لغري املواطنني على جمموعات فرعية من غري املواطنني، مع إمهال احلمايات

فعلى سبيل املثال، َعّينت مؤسسات خمتلفة يف منظومة األمم املتحدة مقـّررِين            . ككل
خاصني مكلّفني مبواضيع االجتار واملهاجرين والشعوب األصلية والالجـئني والتمييـز           

وعلى غرار ذلك، استهدفت عّدة معاهدات محاية األشخاص . العنصري وكره األجانب
. ملتجر هبم والعمال املهاجرين والشعوب األصلية والقبلية والالجئني وعدميي اجلنسية         ا

ويف حني أن مجيع هذه التدابري أساسية وال تتداخل إىل حد االستغناء عنها، فإن األمر               
  .حيتاج، مع ذلك، إىل تضافر اجلهود حلماية غري املواطنني

ذل حلمايـة حقـوق غـري       إن إحدى الغايات األساسية ألي جمهود دويل يب         
املواطنني ينبغي أن تبدأ بالتدليل، كما ورد يف هذا املنشور، على أن املعاملة التمييزية               
جتاه غري املواطنني، خالفاً ملا تنص عليه الصكوك الدولية ذات الصلة اخلاصة حبقـوق              

ّتبع معايري شاملة وواضحة تنظم حقوق غري املواطنني وحت             تكم اإلنسان، ستستمر ما مل ُت
  .إليها الدول يف التنفيذ وُيرصد هبا االمتثال مبزيد من الفعالية

وعالوة على ذلك، ومبا أن معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية السبع تعـاجل              
العديد من املشاكل اليت يصادفها غري املواطنني، ينبغي أن تسعى الدول إىل التـصديق              

وصاً االتفاقية الدوليـة حلمايـة      على تلك املعاهدات وتنفيذها على حنو شامل، وخص       
وينبغي للدول، حسب االقتـضاء، أن      . حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     

تصدق أيضاً على املعاهدات األخرى ذات الصلة وتنفذها، ومنها الربوتوكول اخلاص           
، إخل؛  ١٤٣ و ١١٨ و ٩٧بوضع الالجئني؛ واتفاقيات منظمة العمل الدوليـة أرقـام          

فض حاالت انعدام اجلنسية واتفاقية وضع األشـخاص عـدميي اجلنـسية؛            واتفاقية خ 
واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية والربوتوكول االختياري امللحق هبا؛ والربوتوكـولني          

 امللحقني باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنـسان؛ واالتفاقيـة اإلطاريـة           ٧ و ٤رقمي  
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ي تشجيع الدول على التقيد بإعالن حقـوق        وينبغ. األوروبية حلماية األقليات الوطنية   
  .اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطين البلد الذي يعيشون فيه

وملا كانت املشاكل املتصلة مبعاملة غري املواطنني مطروحة يف كل معاهدة من             
معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية السبع، فمن املستصوب أن تنسق هيئات املعاهدات           

ومن النُّهج اليت ميكن أن تتبعها هيئات املعاهدات إعـداد          .  أكثر فعالية  عملها تنسيقاً 
توصيات عامة مشتركة ترسي هنجاً متماسكاً ومنظماً حلماية حقـوق غـري            /تعليقات
وينبغي، كحد أدىن، هليئات املعاهدات اليت اعتمدت معايري خاصة أن تفكر           . املواطنني

عّد بعد توجيهات تفسريية فيما يتعلق بغري         يف حتديث تلك املعايري، أما اهليئات اليت        مل ُت
وباإلضافة إىل هذا، ينبغي هليئات املعاهدات      . )١٧٦(املواطنني، فينبغي هلا أن تفعل ذلك     

أن تكثّف يف حدود اختصاص كل منها حواراهتا مع الدول األطراف بشأن احلقـوق              
  .املمنوحة لغري املواطنني والظروف الفعلية اليت يواجهوهنا

  احلواشي
أعد هذا املنشور املقرر اخلاص املعين حبقوق غري املواطنني، األستاذ دافيد فايسربوت،             )١(

 ٢٠٠٣أغـسطس   /الذي قدم تقريره النهائي إىل اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان يف آب             
)E/CN.4/Sub.2/2003/23واإلضافات من Add.1  إىل Add.3.( بوجه ،ويود املؤلف أن يزجي الشكر 
كاثرين ماكارثر، على دعمها هلذا املشروع، وكذلك لشريفون كاسيم،          .وت جون . ملؤسسة د  ،صخا

ومارتا بارو إي فيال، وشانتال بوستوك، وكريستوفر شني، وكالي كوليرت، ونوريكو كوروتسو، وساشا 
وف، ماكني، وروزالني بارك، وناندانا برييرا، وفرجيين غو، وماري رومسي، وبريت تييلي، ومارك ثري            

  .وإريك ويليامسني، وزميينيي وونديسني، على ما قدموه من مساعدة يف جمال البحث
 قـضية   ١٩٥٥أبريـل   / نيسان ٦انظر احلكم الصادر عن حمكمة العدل الدولية يف          )٢(

  .)ختنشتاين ضد غواتيمااليل(نوتبوم 
  ، E/CN.9/2003/5 ("تقريـر األمـني العـام   : االجتاهات الدميغرافيـة يف العـامل   " )٣(

 يف بلد غري البلد الذي إىل عدد األشخاص الذين يقيمون حالياً     مليون   ١٧٥ويشري رقم    ).٥٣رة  الفق
  وقد يشمل األشخاص الذين أصبحوا مواطنني ُمجنَّسني يف بلداهنم اجلديدة، غري أنه قـد               .ولدوا فيه 

  .ال يشمل األشخاص الذين مل يعترف جبنسياهتم يف بلداهنم األصلية
) ١( هبذا املبدأ يف الفقرة ١٩٤٨ملي حلقوق اإلنسان الصادر عام يعترف اإلعالن العا )٤(
لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف هـذا          " : حيث ينص على أن    ٢من املادة   
، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الـدين أو الـرأي                دون أي متييز  اإلعالن،  

  " ، أو األصل الوطين أو االجتماعي أو الثروة أو امليالد أو أي وضع آخـر              السياسي أو أي رأي آخر    
ويدل استعمال  .ومن مث فهو يشمل غري املواطنني" أي إنسان"وهذا احلكم يسري على  ).مع التوكيد(
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 "دون أي متييز  " :على أن هذه القائمة غري حصرية ويوضح أن عبارة املنطوق هي          " كالتمييز"عبارة  
 فإن هذا اإلغفال، يف رأي األستاذ ليليش،        ،ورغم أن هذه القائمة تغفل ذكر اجلنسية       ).مع التوكيد (
 أن والحظ أيضاً ".ألن من الواضح أن القصد من القائمة أن تكون إيضاحية ال شاملة ...غري فادح "
 Richard B. Lillich, The Human Rights of Aliens".أي متييز"الوطنية قد تبدو مندرجة ضمن فئة "

in Contemporary International Law (Manchester University Press, 1984) ، ٤٣الصفحة .
العهد الدويل اخلـاص  ووتوجد مبادئ مماثلة متعلقة بعدم التمييز إزاء غري املواطنني يف ميثاق األمم املتحدة؛   

ق املدنية والـسياسية؛ واتفاقيـة      باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقو       
حقوق الطفل؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ وامليثاق األفريقـي              
حلقوق اإلنسان والشعوب؛ واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان؛ واتفاقيـة محايــة حقـوق اإلنـسان         

املتعلقة حبماية األقليات القومية؛    ] األوروبية[ واالتفاقية اإلطارية    ؛)االتفاقية األوروبية (واحلريات األساسية   
  . عن التفسريات ذات احلجية هلذه الصكوكوصكوك أخرى كثرية غريها، فضالً

للجنة القضاء على التمييز العنـصري،      ) ١٩٩٣(انظر التوصية العامة الرابعة عشرة       )٥(
، إذا للجنة أن التفريق يف املعاملة ال يشكل متييزاًتالحظ ا" : من االتفاقية١ من املادة ١بشأن الفقرة 

كانت معايري هذا التفريق، اليت تقّيم على أساس مقارنتها بأهداف ومقاصد االتفاقية، شرعية أو تقع               
وعند نظر اللجنة يف املعايري  ].املتعلقة بالتدابري اخلاصة[ من االتفاقية ١ من املادة ٤ضمن نطاق الفقرة 

 . أغراض متباينة  ذاتكون قد استعملت، ستعترف بأنه ميكن ألفعال معينة أن تكون           اليت ميكن أن ت   
وعند سعي اللجنة إىل البت فيما إذا كان لفعل ما أثر يتناقض مع االتفاقية، ستبحث كي ترى ما إذا    

 لعرق أو اللون أو النسب أو األصلا مميزة على أساس ال مربر له على مجاعة مفرطكان هلذا الفعل أثر 
) ١٩٨٩(١٨وباملثل، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم            ".القومي أو اإلثين  

إذا كانـت معـايري     "  قد تكون جائزة مبوجب العهد     املعاملة أن االختالفات يف     ،بشأن عدم التمييز  
  ".التفريق معقولة وموضوعية وإذا كان اهلدف هو حتقيق غرض مشروع مبوجب العهد

، املؤمتر الدويل املعين بالقواعد الدولية "حقوق اإلنسان للمهاجرين" فيتزباتريك جون )٦(
بـن  وانظر مثالً، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، ). ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٥- ٢٣جنيف،  (واهلجرة  

  .١٩٨٨يونيه / حزيران٢١، احلكم الصادر يوم ١٠٧٣٠/٨٤ رقم رّحاب ضد هولندا،
للجنة املعنية حبقوق اإلنـسان بـشأن وضـع         ) ١٩٨٦(١٥ انظر التعليق العام رقم    )٧(

  .األجانب مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
يؤثر هو هنج يف التعامل مع اهلجرة، الذي " العامل الضيف" اتباع الدول لنهج أنغري  )٨(

 ظهور خنبة اجتماعية قويعييف قدرة غري املواطنني على تنظيم أنفسهم والدفاع عن مصاحلهم املشتركة 
 اللجنة األوروبية ملناهـضة العنـصرية       انظر. "للقلق"مهاجرة، مدعاة   وفكرية واقتصادية من أصول     

ينبغي أن تنظر الدول يف  و).٢١- ١٦الفقرات  CRI (2001) 3(والتعّصب، التقرير الثاين عن النمسا، 
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ملشاركة يف احلياة العامة على املستوى احمللي، منح غري املواطنني املقيمني ملدة طويلة يف بلداهنا احلق يف ا
اللجنة األوروبيـة ملناهـضة العنـصرية       انظر   .مبا يف ذلك احلق يف التصويت يف االنتخابات احمللية        

 )١٥- ١١الفقرات  CRI (2000) 2( والتقرير الثاين عن بلجيكا والتعّصب، التقرير الثاين عن النمسا،
  .)١٩- ١٥الفقرات  CRI (2000) 31(والتقرير الثاين عن فرنسا 

للجنة القضاء على التمييز العنـصري      ) ١٩٩٣(انظر التوصية العامة احلادية عشرة       )٩(
 ٢غري أن الفقرة     ).٢٠٠٤(٣٠وقد استعيض عن هذه التوصية بالتوصية العامة         . غري املواطنني  بشأن

 تقوض اخلطر األساسي  حبيث ال١ من املادة ٢جيب أن تفسر الفقرة    " : املبدأ نفسه  منها تكرر أساساً  
 جيب أال تفّسر على حنو ينتقص بأي شكل من احلقوق واحلريـات املعتـرف هبـا                 للتمييز؛ ومن مث  

واملنصوص عليها يف الصكوك األخرى، وخباصة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص 
  ". باحلقوق املدنية والسياسيةباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص

جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية بشأن التقريرين الـدوريني            )١٠(
  ).٣٣٨، الفقرة A/57/18(الثالث عشر والرابع عشر لكندا 

  ).١الفقرة (ة املعنية حبقوق اإلنسان  للجن١٥انظر التعليق العام رقم  )١١(
للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     ) ١٩٩١(٤انظر التعليق العام رقم      )١٢(

 يف فرنسا؛ فقـد   السائدة احلالةتتجلى يفهذه احلماية  وإن احلاجة إىل  .الالئقبشأن احلق يف السكن     
احلالة غري املواتية للمهاجرين والـسكان       "أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء        

ويف جمال العمل والتعليم، رغم ما تبذله الدولة الطرف من          . .. املولودين ملهاجرين يف ميدان السكن    
  ).١١٧- ١٠٦، الفقرات A/60/18( ..." جهود أساسية يف هذا الصدد

 التقرير علىمية انظر جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املالحظات اخلتا )١٣(
  ).٢٦٦، الفقرة E/1996/22(الدوري الثالث ألوكرانيا 

 التقرير الـدوري    علىجلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية        انظر   )١٤(
 اخلـامس إلسـتونيا     الدوريوالتقرير   .)٨٦- ٦٤، الفقرات   A/57/18( لكوستاريكا   السادس عشر 

وقد تلقت اللجنة، على سبيل املثال، شكوى من سيدة تركية  ).٣٦٦- ٣٤٤املرجع نفسه، الفقرات (
  ، ١/١٩٨٤صلت من عملها ألهنا حامل، انظر الـرأي املتعلـق بـالبالغ رقـم               تقيم يف هولندا فُ   

  ).رفق الرابع، املA/43/18 (١٩٨٨أغسطس / آب١٠،  دوغان ضد هولندا- ييلماز 
 التقريرين الدوريني علىانظر جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية  )١٥(

  ).٢٤٨، الفقرة A/56/18(الثامن والتاسع للصني 
 التقارير الدورية   علىخلتامية  انظر جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات ا        )١٦(

 حدث مثل هذا التمييز القائم  فقد).٢١٥، الفقرة A/56/18(التاسع والعاشر واحلادي عشر للسودان 
 املقدمة من غواتيماليني النظر يف طلبات اللجوء، بانتظام، على اجلنسية حني رفضت الواليات املتحدة
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الكنيسة املعمدانية األمريكيـة ضـد    قضية انظر .آخرين طالبنيوسلفادوريني على قدم املساواة مع      
  .)American Baptist Church v. Thornburgh, 760 F. Supp. 796 (N.D. Cal. 1991)( تورنبورغ
 التقريرين الدوريني ىعلانظر جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية  )١٧(

  ).٤٩٧، الفقرة A/54/18(األول والثاين ألذربيجان 
)١٨( A. (FC) and Others (FC) v. Secretary of State for the Home Department 

[2004] UKHL 56, [2005] 2 W.L.R. 87 .إىل أن االحتجاز إىل أجل وردات أيضاًوخلص جملس الل 
، من حق الفرد يف احلريـة ويف األمـان علـى    ١٥، مبوجب املادة انتقاصاً ذريعاً غري مسمى يشكل    

  . من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان٥شخصه، املنصوص عليه يف املادة 
 يكون الغـرض    اليت"، فإن التدابري اخلاصة هي التدابري       ١من املادة   ) ٤( للفقرة   وفقاً )١٩(

الوحيد من اختاذها تأمني التقدم الكايف لبعض اجلماعات العرقية أو اإلثنية احملتاجة أو لبعض األفراد               
احملتاجني إىل احلماية اليت قد تكون الزمة لتلك اجلماعات وهؤالء األفراد لتضمن هلا وهلم املساواة يف           

 للجنة املعنية حبقوق ١٨ التعليق العام رقم أيضاًانظر  ...". التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية
  ).١٣الفقرة (اإلنسان 
 ١٧،  زياد بن أمحد حباسي ضـد الـدامنرك       ،  ١٠/١٩٩٧ املقرر بشأن البالغ رقم    )٢٠(

  ).، املرفق الثالثA/54/18 (١٩٩٩مارس /آذار
لتدابري اليت تتخذها الدول من أجل محاية مواطنيها واقتصاداهتا من غـري            لال ينبغي    )٢١(

 اللجنة األفريقية حلقوق اإلنـسان وحقـوق   .على حساب التمتع حبقوق اإلنسانأن تطّبق  واطنني  امل
   ١٦، الفقـرة    ١٥٩/٩٦، البالغ رقـم     االحتاد األفريقي حلقوق اإلنسان وآخرون ضد أنغوال      الشعوب  

 Carmen Tiburcio, The Human Rights of Aliens under؛ انظر )١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين١١(

International and Comparative Law, International Studies in Human Rights, vol. 65  
(The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 2001) pp.145–147.  

، الصادر ٥١٥٦٤/٩٩، رقم كونكا ضد بلجيكااحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،  )٢٢(
ال جيـوز  " :فاقية األوروبية حلقوق اإلنسان على أنه من االت٥تنص املادة و. ٢٠٠٢مايو / أيار ٥يوم  

احتجاز ) أ(: حرمان أي إنسان من حريته إال يف األحوال اآلتية، ووفقاً لإلجراءات احملددة يف القانون
إلقاء القبض على شخص أو احتجـازه       ) ب(و للقانون بعد إدانته أمام حمكمة خمتصة؛        شخص طبقاً 

إلقاء ) ج(و للقانون أو لضمان تنفيذ أي التزام حمدد يف القانون؛  طبقاًملخالفته أمراً صادراً من حمكمة
 على  القبض على شخص أو احتجازه طبقاً للقانون بغرض تقدميه إىل السلطة القانونية املختصة بناءً             

 ألسباب معقولة ملنعه وجود أسباب معقولة لالشتباه يف ارتكابه جرمية، أو عندما يعترب احتجازه الزماً
 للقانون  احتجاز طفل حدث بأمر صادر طبقاً     ) د(و اهلروب بعد ارتكاهبا؛      من ارتكاب جرمية أو  من  

احتجاز ) ه(وبقصد اإلشراف على تعليمه، أو احتجازه بغرض تقدميه إىل السلطة القانونية املختصة؛  
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ول أو  ، أو مدمين الكح   املختلني عقلياً األشخاص طبقاً للقانون ملنع تفشي مرض معد، أو األشخاص          
 على شخص أو احتجازه ملنع دخوله بغري إذن إىل  قانونياًإلقاء القبض) و(واملخدرات، أو املتشردين؛ 

  ".البلد، أو شخص تتخذ يف حقه إجراءات ترحيل أو تسليم
، احلكـم   ٢١٧٩٤/٩٣، رقـم    ضد بلجيكا . ساحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان      )٢٣(

  .٣٨و ٣٧، الفقرتان ١٩٩٦أغسطس / آب٧الصادر يوم 
  ، اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان، اآلراء املعتمـدة بـشأن الـبالغ              مثالًانظر،   )٢٤(

، املرفـق  A/57/40 (vol. II) (٢٠٠٢أبريل / نيسان٤، كراكورت ضد النمسا، ٩٦٥/٢٠٠٠رقم 
  .)٤- ٨، الفقرة التاسع، اجلزء ثانياً

   الـبالغ   ر بـشأن   باللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املقـرّ      املرجع نفسه، مستشهداً   )٢٥(
ال يكون من املعقول إقامة تفرقة بني األجانب،        "غري أنه    .فان أورد ضد هولندا   ،  ٦٥٨/١٩٩٥رقم  

 ".فيما يتعلق بقدرهتم على الترشح لالنتخاب يف جمالس العمل، على أساس جنسيتهم املختلفة فقـط  
 تصاف فعالة عمـالً ومن واجب الدول أن توفر لغري املواطنني الذي تعرضوا ملثل هذا التمييز سبل ان             

  ).١٠و ٤- ٨املرجع نفسه، الفقرتان ( . من العهد٢من املادة ) أ) (٣(بالفقرة 
املتعلقة جبوانب معّينة من القوانني اخلاصة "اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان، القضية  )٢٦(

 ١٤٧٤/٦٢، أرقـام    )قضية لسانية بلجيكية   (ضد بلجيكا ،  "باستعمال اللغات يف التعليم يف بلجيكا     
 ٢٣، احلكــم الــصادر يــوم ٢١٢٦/٦٤ و١٩٩٤/٦٣ و١٧٦٩/٦٣ و١٦٩١/٦٢ و١٦٧٧/٦٢و

  .١٩٦٨يوليه /متوز
 بـشأن التعـديالت     OC-4/84حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، الفتوى        )٢٧(

 كـانون   ١٩املقترح إدخاهلا على احلكم املتعلّق بالتجنيس من دستور كوسـتاريكا، الـصادرة يف              
  .١٩٨٤يناير /الثاين

 التقرير األويل والتقرير علىنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية جل )٢٨(
  ).٥٠٨- ٤٧٤، الفقرات A/48/18(اخلاص لكرواتيا 

الدورية العاشر  التقارير علىجلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية  )٢٩(
  ).٣٢٩- ٣٠٦املرجع نفسه، الفقرات (واحلادي عشر والثاين عشر لنيجرييا 

 التقريرين األويل والثاين علىجلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية  )٣٠(
  ).٤٩١املرجع نفسه، الفقرة (ألذربيجان 

 التقارير  علىتامية  ، جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخل       مثالًانظر،   )٣١(
  ).١٩١، الفقرة A/57/18(الدورية التاسع والعاشر واحلادي عشر والثاين عشر لقطر 
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 الفتوى الـصادرة  اللجنة االستشارية لالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية،         )٣٢(
  .٣٧ و١٨، الفقرتان ٢٠٠٢مارس / آذار١ يفبشأن أملانيا، 

  .١٥جنة املعنية حبقوق اإلنسان رقم للاانظر تعليق  )٣٣(
  .السالف الذكررجع امل، كونكا ضد بلجيكاقضية  )٣٤(
اء يف مجيع احلـاالت،     ال ُيتبع هذا اإلجر   . ٣٦اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية، املادة       )٣٥(

. مرت حمكمة العدل الدولية بسبل انتصاف مؤقتـة  وذلك حىت يف قضايا احلكم باإلعدام وحىت بعد أن أ         
 يف القضية املتعلقـة     ١٩٩٨أبريل  / نيسان ٩ املؤرخني    عن حمكمة العدل الدولية    الصادرين انظر األمرين 

 يف  ١٩٩٩مارس  / آذار ٣ و )باراغواي ضد الواليات املتحدة األمريكية    (باتفاقية فيينا للعالقات القنصلية     
، والقرارين الصادرين عن احملكمة العليا بالواليات )لواليات املتحدة األمريكيةأملانيا ضد ا( الغراندقضية 

 يف قـضية  ١٩٩٩مارس / آذار٣ وبريرد ضد غرين يف قضية  ١٩٩٨أبريل  / نيسان ١٧املتحدة املؤرخني   
 تشرين  ١، املؤرخة   OC–16/99، والفتوى رقم    مجهورية أملانيا االحتادية ضد الواليات املتحدة األمريكية      

، الصادرة عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان واملتعلقة باحلق يف احلصول ١٩٩٩أكتوبر  /ألولا
  .على معلومات عن املساعدة القنصلية يف إطار ضمانات مبدأ احملاكمة املشروعة

 ٢٠٠٢مارس / آذار١٢القرار الصادر عن جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان املؤرخ     )٣٦(
  ).احملتجزون يف خليج غوانتانامو بكوبا(اذ تدابري احترازية بشأن طلب اخت

، احلكم 19776/92، رقم عمور ضد فرنسااحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قضية  )٣٧(
  .٤٣، الفقرة ١٩٩٦يونيه / حزيران٢٥املؤرخ 

جلنة القضاء على التمييز العنصري، بيان بشأن التمييز العنصري وتدابري مكافحـة             )٣٨(
، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية على         )٥١٤، الفقرة   A/57/18(اإلرهاب  

  ).١٤٧، الفقرة A/58/18(التقارير الدورية الرابع عشر واخلامس عشر والسادس عشر للمغرب 
شاهال ضد ، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، والقضية  كونكا ضد بلجيكا  قضية   )٣٩(

  .١١٢، الفقرة ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥ املؤرخ 22414/93 ، احلكم رقماململكة املتحدة
انظر، مثالً، االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، والربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني،  )٤٠(

واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة،        
.  املدنية والسياسية، واتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةوالعهد الدويل اخلاص باحلقوق

وانظر أيضاً األمم املتحدة، جمموعة قرارات األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية بشأن محاية حقـوق              
  ).HR/PUB/03/1(اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب 
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 التقرير الدوري الثالث لليمن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامية على )٤١(
)A/57/40) أمحد ضد ؛ انظر احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قضية ))١٨(٨٣، الفقرة )اجمللد األول

  .١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٧، احلكم املؤرخ 25964/94، رقم النمسا
ضـد  . م. أ،  ١٤٤/١٩٩٩انظر جلنة مناهضة التعذيب، القرار بشأن البالغ رقم          )٤٢(

، والقرار بشأن   )، املرفق السابع  A/56/44الوثيقة   (٢٠٠٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤، املؤرخ   راسويس
الوثيقـة   (٢٠٠٢أبريـل   / نيسان ٣٠، املؤرخ   ضد الدامنرك . ز. ف. ف،  ١٨٠/٢٠٠١البالغ رقم   

A/57/44املرفق السابع ،.(  
  .ضد سويسرا. م. أانظر قضية  )٤٣(
 من  ٣اهضة التعذيب على تنفيذ املادة      للجنة من ) ١٩٩٧(١انظر التعليق العام رقم      )٤٤(

  .٢٢االتفاقية يف سياق املادة 
  .شاهال ضد اململكة املتحدةقضية  )٤٥(
ضـد  . ب. ت. إ،  ١٤٦/١٩٩٩جلنة مناهضة التعذيب، القرار بشأن البالغ رقم         )٤٦(
  ).، املرفق السابعA/57/44الوثيقة  (٢٠٠٢أبريل / نيسان٣٠، املؤرخ الدامنرك

، 54273/00، رقم   بولطيف ضد سويسرا  اإلنسان، قضية   احملكمة األوروبية حلقوق     )٤٧(
  .٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢احلكم املؤرخ 

تضع الصكوك اإلقليمية حلقوق اإلنـسان      . انظر اجلزء باء من الفصل أوالً، أعاله       )٤٨(
فاالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان تنص على حرية التنقـل  . فوارق مماثلة فيما يتعلق بغري املواطنني   

)). ٦(٢٢املـادة   (واحلق يف أشكال احلماية اإلجرائية أثناء دعاوى الطرد         )) ١(٢٢املادة  (اإلقامة  و
واالختيار احلر  من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان احلق يف حرية التنقل ٤ويضمن الربوتوكول رقم 

 ويوّسع الربوتوكول   )).١(٢املادة  (دولة طرف   " لكل فرد يقيم بصفة قانونية يف إقليم      "حملل السكن   
 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان الضمانات اإلجرائية يف دعاوى الطرد لتشمل األجانب ٧رقم 

  )).١(١املادة (يف إقليم دولة طرف " الذين يقيمون بصفة قانونية"
  اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعّصب، التقريـر الثـاين عـن الـدامنرك              )٤٩(

)CRI (2001) 4 ٢٥- ١٨، الفقرات.(  
جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري الرابع     )٥٠(

  ).٦٣، الفقرة A/55/183(عشر للدامنرك 
  اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعـصب، التقريـر الثـاين عـن مالطـة               )٥١(

)CRI (2002) 22 أدناه ٢ - والفصل ثالثاً، اجلزء باء ) ١٩، الفقرة.  
  .١٥تعليق اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان العام رقم  )٥٢(
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انظر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامية على التقرير الرابع لنيوزيلندا  )٥٣(
)A/57/40) ١٢ (٨١الفقرة ) اجمللد األول(.(  

  اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، التقريـر الثـاين عـن سويـسرا              )٥٤(
)CRI (2000) 6 ٣٩- ٣٥، الفقرات.(  

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامية على التقرير الـدوري الرابـع             )٥٥(
  .لنيوزيلندا
  ).٩الفقرة ( للجنة املعنية حبقوق اإلنسان ١٥انظر التعليق العام رقم  )٥٦(
متثل حاالت الطرد اجلماعي استناداً إىل اجلنسية أو إىل         . كونكا ضد بلجيكا  قضية   )٥٧(

بارات دينية أو إثنية أو عنصرية أو غريها انتهاكات حلقوق اإلنسان، انظر اللجنة األفريقية حلقوق اعت
  .االحتاد األفريقي حلقوق اإلنسان وآخرون ضد أنغوالاإلنسان وحقوق الشعوب، 

، اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، التقرير       كونكا ضد بلجيكا  قضية   )٥٨(
  ).٥٧- ٤٦، الفقرات CRI (2002) 20(الثاين عن فنلندا 

رقـم   ،آنـدريتس ضـد الـسويد   انظر احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قضية        )٥٩(
؛ وانظر أيضاً اللجنة األفريقية حلقوق اإلنـسان        ١٩٩٩فرباير  / شباط ٢٣، القرار املؤرخ    45917/99

 27/89 أرقـام    ، البالغات املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب وآخرون ضد رواندا      وحقوق الشعوب،   
  ).١٩٩٦أكتوبر /تشرين األول(99/93 و49/91  و46/91و

  .كونكا ضد بلجيكاقضية  )٦٠(
ويناتا ، ٩٣٠/٢٠٠٠اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، اآلراء املعتمدة بشأن البالغ رقم  )٦١(

 ، املرفق العاشر، اجلزء راء،)اجمللد الثاين ( A/56/40الوثيقة (٢٠٠١يوليه / متوز٢٦، يف ضد أستراليا
  ).٣- ٧الفقرة 

ال جيوز تعريض أي شخص، على حنو تعسفي أو غري          "على أنه   ) ١(١٧تنص املادة    )٦٢(
قانوين، لتدخل يف خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته، وال ألي محالت غري قانونية متس 

  ".شرفه أو مسعته
تمع، وهلا  الطبيعية واألساسية يف اجمل   لية  األسرة هي اخل  "على أن   ) ١(٢٣تنص املادة    )٦٣(

  ".حق التمتع حبماية اجملتمع والدولة
يكون لكل ولد، دون أي متييز بسبب العرق أو         : "على مايلي ) ١(٢٤تنص املادة    )٦٤(

اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب، حق علـى                   
  ".ماية اليت يقتضيها كونه قاصراًأسرته وعلى اجملتمع وعلى الدولة يف اختاذ تدابري احل
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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامية على التقرير الـدوري الثالـث        )٦٥(
على الدول، يف واقع األمر، قبل أن تطرد شخصاً غري مواطن، أن توفر له الضمانات وسبل                 . لليمن

تامية على التقرير الدوري الثـاين      واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظات اخل     . االنتصاف الفعلية 
  )).٢٢(٨١، الفقرة )اجمللد األول (A/56/40(للجمهورية العربية السورية 

ال ُتسحب تراخيص اإلقامة لغري املواطنني املقيمني منذ أمد طويل إال يف ظـروف               )٦٦(
. ةاستثنائية وحمددة بوضوح، وينبغي أن تكون فرص الطعن املناسبة يف مثل هذه القـرارات متـوافر    

وقد يتمتع غري ). ٣٩الفقرة (اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، التقرير الثاين عن سويسرا 
املواطنني من األحداث الذين ال حيملون أوراقاً رمسية حبماية أكرب مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، اليت               

  . منها ضمانات لكل طفل خيضع لوالية إحدى الدول األطراف٢متنح املادة 
  . اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان١٥انظر التعليق العام رقم  )٦٧(
انظر جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري            )٦٨(

، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامية على التقريـر          )٣٥٩الفقرة  (اخلامس إلستونيا   
  ).١٧(٧٩ الفقرة )اجمللد األول (،A/58/40(الدوري الثاين إلستونيا 

  . للجنة املعنية حبقوق اإلنسان١٥انظر التعليق العام رقم  )٦٩(
، انظر احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان، وقـضية    رحاب ضد هولندا  و ال بضية  ق )٧٠(

مهيمي ضد ، وقضية ١٩٩٢مارس / آذار٢٦احلكم الصادر يف  ،12083/86، رقم بلجودي ضد فرنسا
، البوجعيدي ضد فرنسا، وقضية ١٩٩٧سبتمرب / أيلول٢٦، احلكم الصادر يف 25017/94، رقم فرنسا
  .١٩٩٧سبتمرب / أيلول٢٦، احلكم الصادر يف 25613/94رقم 

  .٥٥، الفقرة بولطيف ضد سويسراقضية  )٧١(
  .بلجودي ضد فرنساقضية  )٧٢(
  .املعنية حبقوق اإلنسان للجنة ١٥التعليق العام رقم انظر  )٧٣(
ييز العنصري، املالحظات اخلتامية على التقارير الدورية       انظر جلنة القضاء على التم     )٧٤(

  ).٤٦٤، الفقرة A/57/18(احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر والرابع عشر لليمن 
جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املالحظات اخلتامية على التقريـر           )٧٥(

؛ وجلنة القضاء علـى التمييـز       )٢٢٥فقرة  ، ال E/1997/22(الدوري الثاين للجمهورية الدومينيكية     
العنصري، املالحظات اخلتامية على التقارير الدورية احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشر والرابع     

  .عشر لليمن
  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري الثالث لليمن  )٧٦(

نية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف دورهتا السابعة والعشرين، ؛ وتقرير اللجنة املع))١١(٨٣الفقرة (
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، اجلزء الثاين، A/57/38 (٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم 
  ).٢٥٤الفقرة 

انظر . ´٣´)د(٥االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، املادة  )٧٧(
نة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية على التقريرين األويل والثاين للملكـة             أيضاً جل 

  ).٢١٤، الفقرة A/58/18(العربية السعودية 
  املرأة األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة النهوض باملرأة،           )٧٨(

 والفصل ٣، انظر أيضاً اجلزء )٢٠٠٣يونيه /رانحزي (املرأة واجلنسية واملواطنة:  وما بعده٢٠٠٠عام 
  .ثالثاً، اجلزء هاء أدناه

لالطالع على معلومات حديثة عن التـصديقات والتحفظـات، انظـر املوقـع              )٧٩(
)“access to databases” (org.untreaty://http.  

انظر جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية على التقريرين األول            )٨٠(
اين للملكة العربية السعودية، وجلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري الثاين والث

  )).د(٢٣، الفقرة CRC/C/15/Add.188(للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 
  .انظر الفصل الثالث، اجلزء هاء أدناه )٨١(
اخلتامية على التقرير الدوري اخلامس جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات  )٨٢(
  ).٣٥٣الفقرة (إلستونيا 
جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية على التقريرين الـدوريني            )٨٣(

  ).٣٣٦الفقرة (الثالث عشر والرابع عشر لكندا 
  جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية على التقريـر الـدوري             )٨٤(
  .ستونيااخلامس إل
املرجع نفسه؛ وجلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية على التقارير            )٨٥(

  ).٢٠٠- ١٦٩، الفقرات A/58/18(الدورية اخلامس عشر والسادس عشر والسابع عشر لالحتاد الروسي 
جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري اخلامس  )٨٦(

  ).٢٤٠املرجع نفسه، الفقرة (فينيا لسلو
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامية على التقرير الـدوري الثـاين             )٨٧(
 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ املؤرخ ٥٥/١٥٣وقرار اجلمعية العامة )) ١٤(٧٩الفقرة (إلستونيا 

  .بشأن جنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفة الدول، املرفق
ة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري اخلامس جلن )٨٨(
  ).٣٥٤الفقرة (إلستونيا 
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  .٥٥/١٥٣قرار اجلمعية العامة  )٨٩(
انظر تقرير خرباء جملس أوروبا عن قوانني اجلنسية للجمهورية التشيكية وسـلوفاكيا             )٩٠(

، DIR/JUR (96) 4 (١٩٩٦أبريل / نيسان٢وتنفيذها، وردود حكوميت اجلمهورية التشيكية وسلوفاكيا، 
  .؛ وانظر ايضاً االتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية)١٦٤الفقرة 

  .انظر اجلزء دال من الفصل أوالً )٩١(
جوزيف ،  ٥٨٦/١٩٩٤انظر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، قرار بشأن البالغ رقم           )٩٢(

 املرفق الثامن، )اجمللد الثاين (،A/51/40 (١٩٩٥مارس / آذار١٦، فرانك آدم ضد اجلمهورية التشيكية
  ).٦- ١٢اجلزء تاء، الفقرة 

  .١٦٤، الفقرة ...انظر تقرير خرباء جملس أوروبا عن قوانني اجلنسية )٩٣(
 P. van Dijk and G.J.H. van Hoof, Theory and Practice of theانظـر   )٩٤(

European Convention, 3rd ed. (The Hague, Kluwer, 1998), p. 674.  
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري الثالث لليمن؛  )٩٥(

  .وتقرير اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
شريين عمر الـدين    ،  R.9/35اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، آراء بشأن البالغ رقم          )٩٦(

ينبغي عدم ). ، املرفق الثالث عشرA/36/40 (١٩٨١أبريل / نيسان٩، جفرا وآخرون ضد موريشيوس
إجراء تغيريات يف شروط اإلقامة وإلغاء تراخيص اإلقامة لغري املواطنات اللوايت يعانني مـن العنـف              

انظر تقرير اللجنة املعنية بالقضاء على . العائلي دون القيام بتقييم كامل ألثر ذلك على هؤالء النساء       
  تشّجع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، يف        ). ٣٤٨الفقرة  (التمييز ضد املرأة    

، أيضاً على املساواة بني اجلنسني فيما يتعلق بالتدابري التشريعية وغريها من التدابري اليت              )ب(٢املادة  
  .تشمل استقبال ملتمسي اللجوء

ريرين الدوريني انظر جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية على التق )٩٧(
  .األول والثاين للمملكة العربية السعودية

انظر مثالً، جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية على التقـارير             )٩٨(
  ).٧٩، الفقرة A/55/18(الدورية األول والثاين والثالث والرابع إلستونيا 

ولكن امليثـاق  ). ٧الفقرة (املعنية حبقوق اإلنسان  للجنة ١٥التعليق العام رقم  انظر   )٩٩(
ز بوضوح بني           يف تعريفه  " غري املواطنني "و" األقليات"األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات ميّي

  اللغات اإلقليميـة أو لغـات      " على أن العبارة     ١وتنص مادته   ". للغات اإلقليمية أو لغات األقليات    
تـشمل  " العالقات اجملتمعية "لس أوروبا يعترب أن     غري أن جم  ". ال تتضمن لغات املهاجرين   ... األقلية  

مجيع جوانب العالقات اليت جتمع بني املهاجرين أو اجلماعات اإلثنية املنحدرة من اهلجرة واجملتمـع           "
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اختاذ اإلجراءات العملية على : انظر جملس أوروبا، معاجلة مشكلة العنصرية وكره األجانب". املضيف
 Tackling Racism and Xenophobia: Practical Action at the Local Levelالصعيد احمللـي، 

(Strasbourg, Council of Europe Press, 1995), pp. 17–18.  
)١٠٠( Minority Rights Group International, Public Participation and Minorities 

(London, 2001), p. 10.  
طارية حلماية األقليات القومية، رأي مثالً، اللجنة االستشارية بشأن االتفاقية اإل انظر )١٠١(

  ).١٧، الفقرة ACFC/INF/OP/I(2002)005(بشأن إستونيا 
انظر مثالً، جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية على التقريـر األول للنمـسا              )١٠٢(

)CRC/C/15/Add.98 ٣٠، الفقرة.(  
) ٢٠٠٠(انظر توصية جلنة القضاء على التمييز العنصري العامة السابعة والعشرين            )١٠٣(

  ).الغجر(بشأن التمييز ضد الروماويني 
  .١٥انظر تعليق اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان العام رقم  )١٠٤(
انظر جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية على التقريرين الدوريني  )١٠٥(

  ).١٧٦، الفقرة A/56/18(األول والثاين لليابان 
  .١٥نسان العام رقم انظر تعليق اللجنة املعنية حبقوق اإل )١٠٦(
 جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية على التقريرين          ،انظر مثالً  )١٠٧(

  ).١٧٣الفقرة (الدوريني األول والثاين لليابان 
ضد . أ. ف،  ١٨/٢٠٠٠قرار بشأن البالغ رقم     الجلنة القضاء على التمييز العنصري،       )١٠٨(
  ).رفق الثالث، املA/56/18 (٢٠٠١مارس / آذار٢١، النرويج

) ٢(٢ للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واملادة        ٤انظر التعليق العام رقم      )١٠٩(
  .من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

انظر جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املالحظات اخلتامية على التقرير  )١١٠(
  .ث ألوكرانياالدوري الثال

جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية على التقريرين الـدوريني            )١١١(
  ).٢٠٦الفقرة (األول والثاين للملكة العربية السعودية 

للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) ١٩٩٩(١٣انظر التعليق العام رقم  )١١٢(
  ).٣٤ و٣١، و)ب(٦الفقرات (بشأن احلق يف التعليم 
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جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية على التقرير الـدوري اخلـامس     )١١٣(
، )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ١٩٩٩حولية جلنة القانون الدويل لعام      ؛ وانظر أيضاً    )٢٤١الفقرة  (لسلوفينيا  

  )).٤(، التعليق ٦املادة (دول  األشخاص الطبيعيني فيما يتصل خبالفة المشاريع املواد املتعلقة جبنسية
  اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعـصب، التقريـر الثـاين عـن كرواتيـا               )١١٤(

)CRI (2001) 34 ٣١، الفقرة.(  
اإلطار القـانوين   (انظر، على سبيل املثال، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني           )١١٥(

  ، ورقة مقّدمة من كارول     )م عدميي اجلنسية  الدويل املتعلق حباالت انعدام اجلنسية وإتاحة الفرص أما       
باتشلور إىل حلقة االحتاد األورويب الدراسية بشأن مضمون احلماية الدولية ونطاقها، اليت نظمتها             . أ

  ).٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٩- ٨مدريد، (وزارة الشؤون الداخلية يف إسبانيا 
يف ) د حقوق اإلنسانمنظمة رص (Human Rights Watchانظر، على سبيل املثال،  )١١٦(

  .بلجودي ضد فرنسا؛ وقضية مواطنون بدون جنسية: البدون يف الكويتقضية 
انظر، على سبيل املثال، اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، املالحظات              )١١٧(

  ؛ )١٤٤- ٩٧، الفقـرات    A/56/38(اخلتامية على التقارير الدورية األول والثاين والثالـث لغينيـا           
تكفل كل دولة طرف يف قانوهنا الوطين : " من االتفاقية األوروبية بشأن اجلنسية٦ من املادة ٢رة والفق

  أن يكتسب جنسيتها األوالد املولودون يف إقليمها الـذين ال يكتـسبون جنـسية أخـرى عنـد                  
 والنهج السائد خبصوص مْنح اجلنسية هو حق األرض، أي منح اجلنسية بناء على حمل             ...". والدهتم  

. الوالدة، بيد أن بعض الدول تنص على حق الدم، أي منح اجلنسية بناًء على جنسية والدي الطفل                
  .وتطبق بعض الدول كال النهجني

  اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعـصب، التقريـر الثـاين عـن إسـتونيا               )١١٨(
)CRI (2002) 1 ٤٢- ٣٨، الفقرات.(  

يـة علـى التقريـر األويل لليتوانيـا      انظر جلنة حقوق الطفل، املالحظـات اخلتام       )١١٩(
)CRC/C/15/Add.146   ؛ واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظات اخلتاميـة علـى          )٢٤، الفقرة

  .التقرير الدوري الثاين إلستونيا
جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية على التقارير الدورية السابع  )١٢٠(

  ).٣٤٢- ٣٢١، الفقرات A/56/18(والثامن والتاسع لسري النكا 
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامية على التقريـر الـدوري الثـاين              )١٢١(
  . من الفصل ثانياً أعاله٢انظر، كذلك، القسم باء . إلستونيا
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)١٢٢( Ralph G. Steinhardt, “The United Nations and refugees: 1945–1988,” 

Human Rights, the United Nations and Amnesty International (New York, Amnesty 

International, 1988).  
جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية على التقارير الدورية التاسع  )١٢٣(

  .والعاشر واحلادي عشر للسودان
ية انظر جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية بشأن التقارير الدور          )١٢٤(

  ).٣٨٠، الفقرة A/57/18(الرابع عشر واخلامس عشر والسادس عشر والسابع عشر هلنغاريا 
) ٣١الفقرة (اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، التقرير الثاين عن كرواتيا  )١٢٥(

  ).١٥- ١١الفقرات (والتقرير الثاين بشأن بلجيكا 
  ).E/CN.4/2003/85(ن العمال املهاجرو: فئات حمددة من اجلماعات واألفراد )١٢٦(
انظر، على سبيل املثال، اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامية علـى             )١٢٧(

  )).١٣(٧٦، الفقرة )اجمللد األول (A/57/40(التقرير الدوري الثاين لسويسرا 
انظر، على سبيل املثال، اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، التقرير الثاين  )١٢٨(
  ).١٤، الفقرة CRI (2000) 4(ورية التشيكية عن اجلمه
  .املرجع نفسه )١٢٩(
  اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعـصب، التقريـر الثـاين عـن الـدامنرك         )١٣٠(

  ).٢٥- ١٨الفقرات (
 من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنـسان وحقـوق   ١٢انظر، على سبيل املثال، املادة       )١٣١(

  .ركز الالجئني من االتفاقية املتعلقة مب٣الشعوب؛ واملادة 
  ).٢١-١٦الفقرات (اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، التقرير الثاين عن النمسا  )١٣٢(
  انظر، علـى سـبيل املثـال، آراء اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان بـشأن                   )١٣٣(

  ).، املرفق السادس)اجمللد الثاين (A/52/40 (١٩٩٥أبريل / نيسان٤، ضد أستراليا. أ، ٥٦٠/١٩٩٣البالغ 
  اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعـصب، التقريـر الثـاين عـن بلغاريـا               )١٣٤(

)CRI (2000) 3 ٢٠، الفقرة.(  
  اللجنة األوروبية ملناهضة العنـصرية والتعـصب، التقريـر الثـاين عـن تركيـا               )١٣٥(

)CRI (2001) 37 ٤٤، الفقرة.(  
تنتاج اللجنـة   انظر، على سبيل املثال، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، اس          )١٣٦(

  ).١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول١٧( عن صون اللجوء 82) XLVIII (النفيذية رقم



 54 حقوق غري املواطنني

 )تابع(احلواشي 

انظر، على سبيل املثال، اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، التقرير الثاين  )١٣٧(
  ).٤٥الفقرة (عن تركيا 
  امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب، وامليثـاق األفريقـي حلقـوق             )١٣٨(

  .لطفل ورفاهها
؛ وامليثاق ٥ و٤ و٣ و٢ و١االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان؛ الربوتوكوالت أرقام  )١٣٩(

  .االجتماعي األورويب
االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان؛ واالتفاقية املتعلقة باللجوء اإلقليمي واالتفاقية املتعلقة           )١٤٠(

) ٢٢- د (٢٣١٢يكية؛ وقرار اجلمعيـة العامـة       باللجوء الدبلوماسي اللتان اعتمدهتما منظمة الدول األمر      
  . بشأن اإلعالن املتعلق باللجوء اإلقليمي١٩٦٧ديسمرب / كانون األول١٤املؤرخ 

  ).١٩الفقرة (اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، التقرير الثاين عن مالطة  )١٤١(
، التقرير الثاين انظر، على سبيل املثال، اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب )١٤٢(

  ).٦٣، الفقرة CRI (2001) 6(عن اململكة املتحدة 
  اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعـصب، التقريـر الثـاين عـن فنلنـدا               )١٤٣(

  ).٥٧- ٤٦ و٢١الفقرات (
انظر، على سبيل املثال، اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، التقرير الثاين  )١٤٤(

  ).٦٣فقرة ال(عن اململكة املتحدة 
   األوروبيـة ملناهـضة العنـصرية والتعـصب، التقريـر الثـاين عـن فنلنـدا                 اللجنة )١٤٥(

  ).٥٧-٤٦ و٢١الفقرات (
). ١٩الفقـرة   (اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، التقرير الثاين عن مالطة           )١٤٦(

  . من الفصل ثانياً أعاله٣وانظر القسم ألف 
  .قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من العهد الدويل اخلاص باحل٦املادة  )١٤٧(
الدور الرئيسي ملعايري العمل الدورية يف الدفاع عـن         "انظر منظمة العمل الدولية،      )١٤٨(

طاران إىل اجتماع اخلرباء املعين بإيضاح وتوسيع نطاق        .بيان أدىل به باتريك أ    " حقوق غري املوطنني  
ته  مبادرة العدالـة للمجتمـع    (Open Society Justice Initiativeحقوق غري املواطنني، الذي نظّم

  ).٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٠- ٩نيويورك، ) (املتفتح
  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية٧املادة  )١٤٩(
جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املالحظات اخلتامية على التقريـر           )١٥٠(

  ).E/1994/23(األويل للسنغال 
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  اتفاقية احلرية النقابيـة ومحايـة حـق التنظـيم          ) ٢٩رقم  (اتفاقية العمل اجلربي     )١٥١(
) ١٠٠رقم (اتفاقية املساواة يف األجور ) ٩٨رقم (اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية ) ٨٧رقم (

تفاقية احلد األدىن ا) ١١١رقم (اتفاقية التمييز يف االستخدام واملهنة ) ١٠٥رقم (اتفاقية إلغاء السخرة 
  ).١٨٢رقم (اتفاقية القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال ) ١٣٨رقم (للسن 

  ).١٤٣رقم ) (أحكام تكميلية( من اتفاقية العمال املهاجرين ٩املادة  )١٥٢(
  ).١٥١رقم (من توصية العمال املهاجرين ) ب(٢الفقرة  )١٥٣(
  ).١٤٣رقم ) (أحكام تكميلية(اتفاقية العمال املهاجرين  )١٥٤(
 ١٩٩٨وفقاً إلعالن منظمة العمل الدولية لعـام        . ، املرجع السالف الذكر   نطارا )١٥٥(

بأن "بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل، فإن الدول األعضاء ملزمة حبكم عضويتها يف املنظمة 
كن الواردة يف اتفاقياهتا األساسية الثماين، حىت وإن مل ت        ... حتترم املبادئ املتعلقة باحلقوق األساسية      

  ...".قد صدقت عليها وأن تعززها وحتققها 
  .طاران، املرجع السالف الذكر )١٥٦(
 بشأن الوضع القـضائي واحلقـوق       OC–18/03حمكمة البلدان األمريكية، الفتوى      )١٥٧(

  .٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٧اخلاصة باملهاجرين غري املعتمدين وثائقياً، 
ى التقارير الدورية العاشر جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية عل )١٥٨(

  ).٣٨١- ٣٥٩، الفقرات A/48/18(واحلادي عشر والثاين عشر للكويت 
جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية على التقريرين الـدوريني            )١٥٩(

  .األول والثاين للمملكة العربية السعودية
ــز )١٦٠( ــع التميي ــواطن : من ــري امل ــق بغ ــا يتعل ــى املمارســات فيم ــة عل ني أمثل

(E/CN.4/Sub.2/2002/25/Add.3).  
؛ )٥٢الفقرة (اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، التقرير الثاين عن تركيا  )١٦١(

انظر املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقـوق اإلنـسان واالجتـار باألشـخاص                
)E/2002/68/Add.1.(  

ى التقرير الدوري الثـاين للجمهوريـة    جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية عل      )١٦٢(
  ).٢٩، الفقرة CRC/C/15/Add.201(التشيكية 
جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية على التقرير الـدوري الثـاين آليـسلندا              )١٦٣(

)CRC/C/15/Add.203 ٢٣، الفقرة.(  
جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية على التقرير الـدوري الثـاين لرومانيـا              )١٦٤(

)CRC/C/15/Add.199 ٢٦، الفقرة.(  
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 Asbjørn Eide, “Citizenship and international law with specific reference to(انظر،  )١٦٥(

human rights law: status, evolution and challenges” (2001); (E/CN.4/Sub.2/AC.5/1999/WP.3)( 
؛ )الوضع والتطور والتحـديات   . ناجلنسية والقانون الدويل مع إشارة خاصة إىل قانون حقوق اإلنسا         (

ورقة عمل عن اجلنسية وحقوق األقليات غري املواطنني، وانظر كذلك جلنة حقوق الطفل، املالحظـات    
وعلى التقرير األويل لليتوانيـا    ) ٢٦، الفقرة   CRC/C/15/Add.142(اخلتامية على التقرير األويل لالتفيا      

دول من جهود من أجل القضاء على التمييز يف قوانينها وينبغي تشجيع ما تبذله ال). ٢٤ و٢٣الفقرتان (
جلنة حقوق الطفل، . اخلاصة باجلنسية بني األطفال املولودين يف إطار الزواج واألطفال املولودين خارجه   

املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري الثاين للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية       
  . من الفصل ثانياً أعاله٢انظر كذلك القسم باء ؛ و)٢٢الفقرة (

انظر جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية على التقارير الدورية            )١٦٦(
؛ )٢٩٧- ٢٧٨، الفقرات   A/56/18(الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر والسادس عشر ملصر          

ظات اخلتامية على التقريرين الـدوريني األول       واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، املالح       
وعلى التقارير الدورية األول والثـاين والثالـث        ) ٩٦- ٥٤، الفقرات   A/56/38(والثاين لسنغافورة   

، CRC/C/15/Add.158(لغينيا؛ وجلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية على التقرير األويل ملوناكو 
  ).٣٢، الفقرة CRC/C/15/Add.169( للبنان وعلى التقرير الدوري الثاين) ٢١الفقرة 

انظر، على سبيل املثال، جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية على التقرير األول       )١٦٧(
جيب السماح لآلباء الذين يتبّنون أطفاالً من بلـدان         ): ٤٠، الفقرة   CRC/C/15/Add.149(لباالو  

هلؤالء األوالد بامتالك األرض أو وراثتها      أخرى بنقْل جنسيتهم إىل أوالدهم بالتبين، وجيب السماح         
  .وباالستفادة من إعانات خدمات الصحة والتعليم واخلدمات االجتماعية

 Rachel Hodgkin and Peter Newell, Implementation Handbook for theانظر  )١٦٨(

Convention on the Rights of the Child (fully revised edition) (United Nations Children’s 

Fund, New York, 2002) Sales No. E.02.XX.6.  
  . للجنة املعنية حبقوق اإلنسان١٥انظر التعليق العام رقم  )١٦٩(
تعترف حبق الطفل يف التعليم،     "تدعو اتفاقية حقوق الطفل الدول األطراف إىل أن          )١٧٠(

  : اص مبا يلـي   وحتقيقاً لإلعمال الكامل هلذا احلق تدرجيياً وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خ            
وتنص االتفاقية كذلك على ). ٢٨املادة ..." (جعل التعليم االبتدائي إلزامياً ومتاحاً جماناً للجميع ) أ(

حتترم الدول األطراف احلقوق املوضحة يف هذه االتفاقية وتْضمنها لكل طفل خيضع لواليتها، دون "أن 
..."  والديه أو الوصي القانوين عليـه  الطفل أو] وضع[أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن         

انظر كذلك جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية       . ، مما يشمل الوضع غري القانوين     ))١(٢املادة  (
  ).٢٣الفقرة (على التقرير األويل لالتفيا 
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جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية على التقريرين الـدوريني            )١٧١(
  .لمملكة العربية السعوديةاألول والثاين ل

جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري الثـاين للجمهوريـة          )١٧٢(
 ٣٠، الفقرتـان    CRC/C/15/Add.227(وعلى التقرير الدوري الثاين هلولندا      ) ٥٧الفقرة  (التشيكية  

بائهم خالل  وال ينبغي، كحد أدىن، فصل أطفال ملتمسي اللجوء عن آ         ). ٥٤ و ٥٣ والفقرتان   ٣١و
  ).٥٢الفقرة (جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري الثاين للبنان . االحتجاز
جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري الثـاين للجمهوريـة          )١٧٣(
  ).٥٦الفقرة (التشيكية 
ئيل جلنة حقوق الطفـل، املالحظـات اخلتاميـة علـى التقريـر األول إلسـرا               )١٧٤(

)CRC/C/15/Add.195 وعلى التقرير الدوري الثاين للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى ) ٢٦، الفقرة
  .وآيرلندا الشمالية

جلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية على التقرير الـدوري الثـاين إليطاليـا              )١٧٥(
)CRC/C/15/Add.198 ٢١، الفقرة.(  

  . بالفعل هذا املقترح، انظر املرفق أدناهلقد اتبعت جلنة القضاء على التمييز العنصري )١٧٦(
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  جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة 

  بشأن التمييز ضد غري املواطنني) ٢٠٠٤(٣٠رقم 
  إن جلنة القضاء على التمييز العنصري،

إىل ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اللذين ينصان          إذ تشري     
 التمتع بكافـة    حقلكرامة واحلقوق وهلم    على أن مجيع الناس يولدون أحراراً متساوين يف ا        

، وإىل العهـد الـدويل      تمييز شكل من أشكال ال    دون أي يهما  احلقوق واحلريات الواردة ف   
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة           

   العنصري، والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز
إىل إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها املـؤمتر العـاملي           وإذ تشري     

ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب،             
واللذين أُقر فيهما بأن كره األجانب املوجه ضد غري املواطنني، وال سيما املهـاجرين              

 يشكل أحد املصادر الرئيسية للعنصرية املعاصـرة، وأن         والالجئني وملتمسي اللجوء،  
انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكب ضد أفراد هـذه اجلماعات حتدث على نطاق            

  واسع يف سياق املمارسات القائمة على التمييز وكره األجانب والعنصرية،
 باالستناد إىل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال        وإذ تالحظ أنه،      

التمييز العنصري والتوصيتني العامتني احلادية عشرة والعشرين، اتضح جبالء من نظـر            
اللجنة يف تقارير الدول األطراف يف االتفاقية وجود مجاعات أخرى تبعث على القلق             
خالف املهاجرين والالجئني وملتمسي اللجوء، وتشمل غري املواطنني الذين ال حيملون           

لذين ال ميكنهم إثبات حصوهلم على جنسية الدولـة الـيت    أوراقاً رمسية، واألشخاص ا   
يعيشون على تراهبا، حىت يف احلاالت اليت يكون فيها هؤالء األشخاص قد أمضوا كل              

  حياهتم على نفس التراب، 
مناقشة موضوعية بشأن قضية التمييز املوجه ضد غري املـواطنني       وقد عقدت     

ف، فضالً عن مسامهات خرباء هيئات      وتلقت مسامهات أعضاء اللجنة والدول األطرا     
  األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات غري احلكومية، 

ضرورة توضيح مسؤوليات الدول األطراف يف االتفاقية الدوليـة         وإذ تدرك     
  للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري جتاه غري املواطنني، 
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، الـيت   ٥فاقية، وال سيما املادة     ما تتخذ من إجراء على أحكام االت      وإذ تبين     
تطلب إىل الدول األطراف حظر واستئصال التمييز العنصري القائم على أساس العرق            
أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين بصدد متتع كـل إنـسان بـاحلقوق                 

  واحلريات املدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية، 
  :تؤكد ما يلي  
  دول األطراف يف االتفاقيةمسؤوليات ال  - ١  
والفقرة .  من االتفاقية تعرِّف التمييز العنصري١ من املادة ١الفقرة   - ١  

 من ٣أما الفقرة .  تنص على إمكانية التمييز بني املواطنني وغري املواطنني١ من املادة ٢
نونية  فتنص، فيما يتصل اجلنسية أو املواطنة أو التجنُّس، على أن األحكام القا            ١املادة  

  السارية يف الدول األطراف جيب أن ختلو من أي متييز ضد أية جنسية معينة؛ 
 حبيـث ال تقـّوض احلظـر        ١ من املادة    ٢جيب أن ُتفّسر الفقرة       - ٢  

األساسي للتمييز؛ ومن مثّ، جيب أال ُتفّسر على حنو ينتقص بأي شكل من األشكال من   
لى وجه التحديد يف اإلعالن العاملي      احلقوق واحلريات املعترف هبا واملنصوص عليها ع      

حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،      
  والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛

 من االتفاقية التـزام الـدول األطـراف حبظـر           ٥تتضمن املادة     - ٣  
وق املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية       واستئصال التمييز العنصري يف التمتع بـاحلق      

وبالرغم من أن بعض هذه احلقوق، مثل حـق املـشاركة يف            . واالجتماعية والثقافية 
االنتخابات والتصويت والترشيح قد تقتصر على املواطنني، فإن حقوق اإلنسان جيب أن 

اواة وعلى الدول األطراف االلتزام بضمان املس     . يتمتع هبا، من حيث املبدأ، كل إنسان      
بني املواطنني وغري املواطنني يف التمتع هبذه احلقوق على النحو املعترف بـه مبوجـب               

  القانون الدويل؛ 
مبوجب االتفاقية، فإن املعاملة التفضيلية على أساس املواطنـة أو            - ٤  

املركز من ناحية اهلجرة سوف تشكل نوعاً من التمييز إذا ارُتئي أن معايري مثل هـذا                
 مقاصد وأغراض االتفاقية، ومل ُتطبق مبوجـب هـدف مـشروع، وال             التفضيل تنايف 

وعليه، ال يعترب من قبيل التمييز العنصري التفضيل الذي . تتناسب مع بلوغ هذا اهلدف
   من االتفاقية؛ ١ من املادة ٤يتعلق بتدابري خاصة ضمن نطاق الفقرة 
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ـ           -٥   صلة بغـري   الدول األطراف ملزمة باإلبالغ التام عن التـشريعات املت
وإضافة إىل ذلك، يتعني على الدول األطراف أن ُتضمِّن تقاريرها الدورية،           . املواطنني وإنفاذها 

 االقتصادية املتعلقة بغـري املـواطنني اخلاضـعني         -على النحو املناسب، البيانات االجتماعية      
  ؛لواليتها، ويشمل ذلك تصنيف البيانات حبسب نوع اجلنس واألصل الوطين أو اإلثين

وبناًء على هذه املبادئ العامة، توصي اللجنة بأن تعتمد الدول األطراف يف              
  :االتفاقية، حسبما تقتضي ظروفها اخلاصة، التدابري التالية

  التدابري ذات الطابع العام  - ٢  
استعراض وتنقيح التشريعات، حسب االقتضاء، لضمان امتثال هذه   - ٦  

وال سيما فيما يتعلق بالتمتع الفعلي باحلقوق الواردة        التشريعات امتثاالً تاماً لالتفاقية،     
  ، دون متييز؛٥يف املادة 

السهر على انطباق الضمانات التشريعية الواقيـة مـن التمييـز             - ٧  
العنصري على غري املواطنني، بصرف النظر عن مركزهم من حيث اهلجرة، وضمان أالّ       

  اطنني؛ يكون إلنفاذ التشريعات أي أثر متييزي على غري املو
إيالء املزيد من االهتمام لقضية التمييز املتعدد املظاهر الذي يواجه            - ٨  

غري املواطنني، ال سيما فيما يتعلق بأطفال وأزواج العمال األجانب، واالمتناع عـن             
تطبيق معايري معاملة خمتلفة مع النساء غري املواطنات املتزوجات من مواطنني والرجال            

زوجني من مواطنات، واإلبالغ عن مثل هذه املمارسات واختـاذ          من غري املواطنني املت   
  كافة اخلطوات الضرورية للتعامل معها؛ 

كفالة أال تنطوي سياسات اهلجرة على أثر التمييز ضد األشخاص            - ٩  
  على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين؛

ق مكافحة اإلرهاب على كفالة أال تنطوي أي تدابري متخذة يف سيا  - ١٠  
متييز من حيث الغرض أو األثر يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصـل     
القومي أو العرقي، وأال خيضع غري املواطنني للوصم أو التصوير بصور منطية مقولبـة               

  ُتحدد على أساس عرقي أو إثين؛
  عرقياحلماية من الكالم الذي حيرض على الكراهية والعنف ال  - ٣  
اختاذ اخلطوات ملعاجلة املواقف وأوجه السلوك القائمـة علـى كـره             - ١١  

األجانب املوجهة ضد غري املواطنني، وال سيما اخلطب اليت حترض على الكراهية والعنـف              
  العرقي، والتشجيع على الفهم األفضل ملبدأ عدم التمييز فيما يتعلق حبالة غري املواطنني؛ 
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ة ملواجهة أي نزعة الستهداف أو وصـم أو         اختاذ إجراءات صارم    - ١٢  
إعطاء صورة منطية مقولبة أو مسات ألفراد جمموعات غري املواطنني على أساس العرق أو 
اللون أو النسب أو األصل القومي أو العرقي، وال سيما من ِقبل السياسيني واملسؤولني           

ات االتـصاالت   واملعلمني ووسائط اإلعالم، أو على شبكة اإلنترنت وغريها من شبك         
  اإللكترونية، وداخل اجملتمع بشكل عام؛ 

  احلصول على حق املواطنة  - ٤  
ضمان عدم تعرض جمموعات حمددة من غري املواطنني للتمييز فيما            - ١٣  

يتعلق باحلصول على حق املواطنة أو التجّنس، وإيالء االهتمام الواجب للعقبات اليت قد 
  أو بصورة دائمة؛ تعترض جتّنس املقيمني لفترات طويلة 

االعتراف بأن احلرمان من احلصول على حق املواطنة على أسـاس        - ١٤  
العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو العرقي، يعترب خرقاً اللتـزام الدولـة                

  الطرف بكفالة التمتع حبق احلصول على اجلنسية دون متييز؛
نة بالنسبة للمقيمني   مراعاة أن احلرمان من احلصول على حق املواط         - ١٥  

لفترات طويلة أو بصورة دائمة قد يؤدي، يف بعض األحيان، إىل حرماهنم من احلصول              
  على العمل واملزايا االجتماعية، وذلك يتناىف مع مبادئ مناهـضة التمييـز الـواردة              

  يف االتفاقية؛ 
ختفيض حاالت انعدام اجلنسية، ال سيما بني األطفال، وذلك، على         - ١٦  

ملثال، بتشجيع اآلباء على طلب احلصول على حق املواطنة نيابة عنهم والسماح            سبيل ا 
  لكال الوالدين بنقل املواطنة لألبناء؛

تنظيم الوضع القانوين للمواطنني السابقني للدول السلف الـذين           - ١٧  
  يقيمون حالياً ضمن والية الدولة الطرف؛ 

  إقامة العدل  - ٥  
املساواة يف احلماية واالعتـراف أمـام       ضمان متتع غري املواطنني ب      - ١٨  

القانون، واختاذ إجراءات يف هذا السياق ملكافحة العنف القائم على دوافـع عرقيـة،              
وكفالة وصول الضحايا إىل وسائل االنتصاف القانوين الفعالة، وحقهـم يف املطالبـة             

  بتعويض عادل ومناسب عن أي ضرر حلق هبم نتيجة ملثل هذا العنف؛ 
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 أمن غري املواطنني، ال سيما فيما يتعلق باالحتجاز التعسفي،   ضمان  - ١٩  
  فضالً عن كفالة مطابقة الظروف يف مراكز الالجئني وملتمسي اللجوء للمعايري الدولية؛ 

ضمان توفري احلماية املناسبة لغري املواطنني الذين جيري احتجازهم           - ٢٠  
القوانني احمللية مـع امتثـال   أو اعتقاهلم يف سياق مكافحة اإلرهاب، وذلك من خالل       

  القانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني الدويل والقانون اإلنساين الدويل؛
مكافحة تعرض غري املواطنني لسوء املعاملة والتمييز على أيـدي            - ٢١  

رجال الشرطة، والوكاالت األخرى إلنفاذ القوانني، وموظفي اخلدمة املدنية، وذلـك           
رم للقوانني واألنظمة ذات الصلة اليت تنص على عقوبات، ومن خـالل            بالتطبيق الصا 

كفالة حصول مجيع املوظفني الذين يتعاملون مع غري املواطنني على تدريب خاص، مبا             
  يف ذلك تدريبهم يف جمال حقوق اإلنسان؛

تضمني القانون اجلنائي حكماً ينص على أن ارتكاب فعل إجرامي            - ٢٢  
  ية يشكل ظرفاً مشدداً جييز توقيع عقوبة أقسى؛بدوافع أو أهداف عنصر

ضمان التحقيق الشامل يف ادعاءات غري املواطنني بتعرضهم للتمييز           - ٢٣  
العنصري، وإخضاع الشكاوى املرفوعة ضد املسؤولني، ال سيما تلك املتعلقة بسلوك            

  متييزي أو عنصري، للتدقيق بشكل مستقل وفعال؛ 
إلثبات يف القضايا املدنية املنطوية على متييز   التنظيم القانوين لعبء ا     - ٢٤  

قائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو العرقي، حبيث أهنـا                 
عندما يرفع شخص من غري املواطنني دعوى ظاهرة الوجاهة بأنه ضحية ملثـل هـذا               

 ومقبولـة   التمييز، يتوجب على املدعى عليه تقدمي دليل يستند إىل مربرات موضوعية          
  للمعاملة التفضيلية؛ 

  إبعاد غري املواطنني وطردهم  - ٦  
ضمان عدم متييز القوانني املتعلقة باإلبعاد أو خالفه من أشكال ترحيل             - ٢٥  

غري املواطنني عن والية الدولة الطرف من حيث الغرض أو األثر ضد هؤالء األشخاص على       
أو العرقي، وضـمان متتـع املـواطنني      أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي          

بإمكانية الوصول على قدم املساواة إىل وسائل االنتصاف الفعالة، مبا يف ذلك حق إيقـاف               
  أوامر اإلبعاد الصادرة حبقهم والسماح هلم بالتماس سبل االنتصاف بفعالية؛ 
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ضمان عدم إبعاد غري املواطنني بـصورة مجاعيـة، ال سـيما يف               - ٢٦  
 ال تتوفر فيها ضمانات كافية تبني أن الظروف الشخصية لكل واحد من        السياقات اليت 

  األشخاص املعنيني قد أُخذت بعني االعتبار؛ 
ضمان عدم إعادة أو إبعاد غري املواطنني إىل بلد أو إقليم يكونون              - ٢٧  

فيه ُعرضة النتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان اخلاصة هبم، مبا يف ذلك التعذيب وغريه             
   املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛من ضروب
جتنب إبعاد غري املواطنني، وال سيما املقيمني لفترات طويلة، الذي            - ٢٨  

  يؤدي إىل تدخل غري متناسب يف احلق يف احلياة العائلية؛ 
  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - ٧  
 غري املواطنني باحلقوق االقتـصادية      إزالة العقبات اليت تعترض متتع      - ٢٩  

  واالجتماعية والثقافية، ال سيما يف جماالت التعليم والسكن والعمل والصحة؛
ضمان فتح أبواب املؤسسات التعليمية أمـام املـواطنني وأبنـاء             - ٣٠  

  املهاجرين املقيمني على أراضي الدولة الطرف دون وثائق رمسية؛ 
ملدارس وتطبيق معايري خمتلفة يف معاملة      جتنب التفريق العنصري يف ا      - ٣١  

غري املواطنني تقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو العرقي               
  يف املدارس االبتدائية واملتوسطة، وفيما يتعلق بالوصول إىل مراحل التعليم العايل؛

 املسكن  ضمان املساواة بني املواطنني وغري املواطنني يف التمتع حبق          - ٣٢  
الالئق، وال سيما من خالل تفادي التفريق العنصري يف اإلسكان، وضـمان امتنـاع              

  وكاالت اإلسكان عن املمارسات اليت تنطوي على متييز؛ 
اختاذ التدابري الستئصال التمييز ضد غري املـواطنني فيمـا يتعلـق         - ٣٣  

 تنطوي علـى    بشروط ومتطلبات العمل، مبا يف ذلك قواعد وممارسات التوظيف اليت         
  أغراض أو آثار متييزية؛ 

اختاذ التدابري الفعالة ملنع ومعاجلة املشاكل اخلطرية اليت يواجههـا            - ٣٤  
عادة العمال غري املواطنني، وال سيما خدم املنازل منهم، مبا يف ذلك عبوديـة الـدَّْين         

  وحجز جوازات السفر واحلبس غري القانوين واالغتصاب واالعتداء اجلسدي؛ 
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االعتراف بأنه إذا كان جيوز للدول األطراف أن ترفض منح فرص             - ٣٥  
عمل لغري املواطنني الذين مل حيصلوا على تصاريح عمل، فإنه حيق جلميع األشـخاص              
التمتع حبقوق العمل واالستخدام، مبا يف ذلك حرية التجمع وتكوين اجلمعيات، ما أن             

  تبدأ عالقة عمل وإىل أن تنتهي هذه العالقة؛
ضمان احترام الدول األطراف حلق غري املواطنني يف الصحة، وذلك   - ٣٦  

من خالل مجلة أمور منها االمتناع عن حرماهنم من التمتع باخلدمات الصحية الوقائية             
  والعالجية وامللطفة، أو تقييد متتعهم هبا؛

اختاذ التدابري الضرورية ملنع املمارسات اليت حترم غري املواطنني من            - ٣٧  
م الثقافية مثل املتطلبات القانونية أو املفروضة حبكم الواقع، اليت متلي عليهم تغيري هويته

أمسائهم لكي حيصلوا على حق املواطنة، واختاذ التدابري اليت متكن غري املـواطنني مـن               
  االحتفاظ بثقافتهم وتطويرها؛ 

ضمان حق وصول غري املواطنني، دون أي متييز يقوم على أسـاس           - ٣٨  
أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو العرقي، إىل أي مكان أو خدمة ُمعّدة               العرق  

لالستخدام من قبِل عامة اجلمهور، مثل وسائل النقل والفنادق واملقـاهي واملطـاعم             
  واملسارح واملترتهات؛ 

  .حتل هذه التوصية العامة حملّ التوصية العامة  - ٣٩  
 -  -  -  -  -  










