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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالتاسعةالدورة 

   من جدول األعمال٣و ٢ان البند
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، 

   واألمني العاموتقارير املفوضية السامية 
  ن املدنية والسياسية واالقتصاديةتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسا

  مبا يف ذلك احلق يف التنمية واالجتماعية والثقافية،

  حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية    

  األمني العامتقرير     

  موجز    
 هذا التقرير حيلـل  ويف. ١٣/٢ُيقدَّم هذا التقرير وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان       

األمني العام أثر احلرمان التعسفي من اجلنسية يف التمتع حبقوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك               
ويشري األمني العـام إىل أن      . احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية     

نسان جلميع القانون الدويل حلقوق اإلنسان ينص على التزام مجيع الدول باحترام حقوق اإل       
األفراد دون متييز أياً كان نوعه، غري أنه جيوز للدول أن تقيد متتع غري املـواطنني بـبعض                  

  .حقوق اإلنسان الدولية، وخيضع هذا التقييد لشروط صارمة تتعلق مببدأ عدم التمييز
ويشري األمني العام أيضاً إىل أن احلرمان التعسفي من اجلنسية يؤدي إىل فقـدان                

وبناء على ذلـك،    . ملتضررين ملواطنتهم يف الدولة اليت حرمتهم من جنسيتهم       األشخاص ا 
فإن احلرمان التعسفي من اجلنسية يزيد فعالً من حرمان األشخاص املتضررين فيما يتعلـق              
بتمتعهم حبقوق اإلنسان نظراً خلضوع بعض هذه احلقوق لقيود قانونية ال تنطبق خبـالف              

  . حقوق اإلنساناتعرض هؤالء األشخاص النتهاكذلك، ونظراً أيضاً إىل ازدياد ت
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  مقدمة  -أوالً   
بشأن حقوق اإلنـسان واحلرمـان       ١٣/٢يف القرار    جملس حقوق اإلنسان،  طلب    -١

مدى تأثري احلرمان التعـسفي مـن      عن  اً  أن يعد تقرير   إىل األمني العام     ،التعسفي من اجلنسية  
يف متتع األشخاص حبقوقهم اإلنسانية اليت تـشمل احلقـوق املدنيـة والـسياسية               اجلنسية

  . عشرةيف دورته التاسعة إىل اجمللس  وأن يقدم هذا التقرير،واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
ة باحترام حقوق اإلنسان جلميع     ويف هذا التقرير، يذكّر األمني العام بأن الدول ملَزم          -٢

األشخاص يف أقاليمها أو اخلاضعني لواليتها، بغض النظر عن جنسيتهم أو عدم اكتـساهبم              
وينص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أمور منها أن مجيع الناس يولدون أحراراً             . جنسية

ـ             وق واحلريـات   ومتساوين يف الكرامة واحلقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع جبميـع احلق
والصكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنسان، مبا فيها العهد الدويل         . املذكورة يف هذا اإلعالن   

العهد الدويل اخلاص   و؛  )٢٦ واملادة   ٢ من املادة    ١ الفقرة(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
ة القضاء على مجيع    اتفاقيو؛  )٢ من املادة    ٢الفقرة  (باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

 واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز    ؛)١ من املادة    ١الفقرة  (أشكال التمييز العنصري    
، تقضي كذلك بوجوب    )٢ من املادة    ١الفقرة  (اتفاقية حقوق الطفل    ؛ و )١املادة  (ضد املرأة   

 يتعلـق   وقد أكدت ذلك، فيمـا    . متتع كل فرد باحلقوق الواردة يف هذه الصكوك دون متييز         
ألمم املتحدة ، مبا فيها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان         احمددة، هيئات معاهدات     حبقوق إنسانية 

      بشأن وضع األجانب مبوجب العهـد والتعليـق العـام          ) ١٩٨٦(١٥يف التعليق العام رقم     
بشأن حقوق األقليات   ) ١٩٩٤(٢٣بشأن عدم التمييز، والتعليق العام رقم       ) ١٩٨٩(١٨رقم  
بشأن طبيعة االلتزام القانوين العام املفروض علـى الـدول          ) ٢٠٠٤(٣١لتعليق العام رقم    وا

) ٢٠٠٤(٣٠األطراف يف العهد؛ وجلنة القضاء على التمييز العنصري يف توصيتها العامة رقم             
بشأن ) ٢٠٠٥(٦بشأن التمييز ضد غري املواطنني؛ وجلنة حقوق الطفل يف تعليقها العام رقم             

ل غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم األصلي؛ واللجنة املعنية           معاملة األطفا 
بـشأن عـدم    ) ٢٠٠٩(٢٠باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقها العام رقم         

التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وجلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة يف     
 ٢بشأن االلتزامات األساسية للدول األطراف مبوجب املادة        ) ٢٠١٠(٢٨قم  تعليقها العام ر  

وأفادت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
يقتصر على مـواطين      بأن التمتع باحلقوق املشمولة بالعهد ال      ٣١، يف تعليقها العام رقم      مثالً

ل جيب أن يكون متاحاً أيضاً جلميع األفراد، بصرف النظر عن جنسيتهم أو             الدول األطراف ب  
عن كوهنم عدميي اجلنسية، الذين قد يوجدون يف إقليم الدولة الطرف أو خاضعني لواليتـها               

  ).١٠الفقرة (
 املذكرة التوجيهية لألمني العام بشأن األمم املتحدة وانعدام اجلنـسية            يف مثلما ورد   -٣
، تفرض القوانني الدولية حلقوق اإلنسان جمموعة حمددة جـداً مـن            )٢٠١١ حزيران يونيه (
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سيما فيما يتعلق باحلقوق السياسية واحلق يف حرية التنقل واحلقـوق            احلقوق للمواطنني، وال  
وأفادت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن املعاملة التفضيلية علـى أسـاس             . االقتصادية

حية اهلجرة تشكل نوعاً من التمييز مىت أرُتئي أن معايري هذا التفضيل            املواطنة أو املركز من نا    
  .)١(تتناسب مع بلوغ هذا اهلدف ُتطبَّق مبوجب هدف مشروع، وال مل
وللدول أن حتد من التمتع ببعض حقوق اإلنسان لتقتصر على املواطنني، ومع ذلك               -٤

. )٢(المتثال ملبدأ عدم التمييـز    جيب أن يستويف أي قيد من هذه القيود شروطاً صارمة تكفل ا           
وعلى سبيل املثال، أفادت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأنه رغم عدم إدراج اجلنسية صراحة              

غري ذلـك مـن     "بصفتها أساساً من األسس احملظورة للتمييز، فقد أُدرجت يف اإلشارة إىل            
وعليـه، إذا   . )٣(لـسياسية  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وا       ٢يف املادة   " األسباب

ميزت الدول بني املواطنني وغري املواطنني يف محاية احلقوق املدنية والسياسية، ميكن أن خيضع              
  .)٤(هذا القانون أو املمارسة إىل التدقيق وُيعترب أنه ينتهك مبدأ عدم التمييز

  أثر احلرمان التعسفي من اجلنسية يف التمتع حبقوق اإلنسان   -ثانياً   

  احلقوق السياسية  - ألف  
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية حبق كل مواطن        ٢٥تقضي املادة     -٥

يف أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة، ويف أن َينتخب وُينتخب، وأن تتاح له فرصة تقلُّـد                 
تمتع هبذه من ال، نسيتهمألشخاص الذين حرموا تعسفاً من جقد ُيستبعد ا و. )٥(الوظائف العامة 

   .نتيجة لذلكاحلقوق، 

__________ 

 .٤فقرة ، ال٣٠التعليق العام رقم  )١(
 .٧و ٢، الفقرتان ١٥اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  )٢(
 ٣، اآلراء املعتمـدة يف  غايي وآخرون ضد فرنسا  ،  ١٩٦/١٩٨٥اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، البالغ رقم        )٣(

 . ٤-٩، الفقرة ١٩٨٩أبريل /نيسان
، اآلراء  آدم ضد اجلمهورية التشيكية   ،  ٥٨٦/١٩٩٤انظر كذلك اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، البالغ رقم          )٤(

، بالزاك وآخرون ضد اجلمهورية التشيكية    ،  ٨٥٧/١٩٩٩؛ والبالغ رقم    ١٩٩٦يوليه  / متوز ٢٣املعتمدة يف   
غراتزينغـر ضـد اجلمهوريـة      ،  ١٤٦٣/٢٠٠٦؛ والبالغ رقـم     ٢٠٠١يوليه  / متوز ١٢اآلراء املعتمدة يف    

أوندراشـكا  ،  ١٥٣٣/٢٠٠٦؛ والبالغ رقم    ٢٠٠٧أكتوبر  /ول تشرين األ  ٢٥، اآلراء املعتمدة يف     التشيكية
 .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢١، اآلراء املعتمدة يف ضد اجلمهورية التشيكية

؛ ٢٣ ؛ واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، املـادة      ٢١ انظر كذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة       )٥(
؛ واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليقان العامـان        ١٣ ب، املادة وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعو    

بشأن احلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة، واحلق يف التصويت           ) ١٩٩٦(٢٥ ورقم   ٢ الفقرة   ١٥ رقم
 .٣وحق الفرد يف تقلُّد الوظائف العامة على قدم املساواة مع سواه، الفقرة 
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. وتعكس ممارسة الدول حالياً استمرار أمهية اجلنسية يف إعمال احلقـوق الـسياسية      -٦
وأفادت اخلبرية  . )٦(والرأي السائد هو أن إعمال احلقوق السياسية حق للمواطنني دون غريهم          

ـ            احلرمـان مـن   ؤدي إىل   املستقلة املعنية بقضايا األقليات بأن احلرمان من اجلنسية عموماً ي
ومع ذلك، ُتبيِّن التطورات األخرية زيـادة       ). ٤٥، الفقرة   A/HRC/7/23(املشاركة السياسية   

ويف عدد من الدول، حيق حالياً لغري املواطنني        . الفصل بني ممارسة احلقوق السياسية واجلنسية     
يكون ذلـك   ات، و  أن َينتخبوا أو أن ُينتخبوا يف بعض االنتخاب        عدةالذين يستوفون شروطاً    

  . على الصعيد السياسي الوطينوليسأساساً يف سياق ُنظم احلكم احمللية 
سيما جلنة القضاء على     ألمم املتحدة هذا التطور، وال    اواستحسنت هيئات معاهدات      -٧

كما تدعم االتفاقية الدولية حلماية حقـوق       .)٧(التمييز العنصري واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     
 ،٤٢املادة  ( املهاجرين وأفراد أسرهم هذا النهج األكثر مرونة للمشاركة السياسية           مجيع العمال 

 مـن   احلرمـان وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق من أن استمرار           ). ٣الفقرة  
متتعاً فعلياً، وعدم إمكانيـة      اجلنسية يؤّدي إىل ما يصاحبه من عدم التمتع باحلقوق السياسية         

  .)٨(املناصب احلكومية والوظائف العامة واالستبعاد من عضوية األحزاب السياسيةتولِّي بعض 

 احلق يف حرية التنقل  -باء   

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية حبق كل فـرد            ١٢تقضي املادة     -٨
. تـه يوجد بصفة قانونية داخل إقليم دولة ما يف حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكـان إقام               

ويكتسي احلق يف حرية التنقل أمهية أساسية، حيث إنه يتناول مسألة الوصول الفعلي إىل إقليم       
وقد يواجه األشخاص الذين ُحرموا     . )٩(دولة ما وبالتايل فرصة ممارسة حقوق إنسانية أخرى       

من جنسيتهم تعسفاً قيوداً صارمة على قدرهتم على السفر واختيار مكان إقامتـهم إذا أّدت               
تدابري اليت اختذهتا الدولة، حبرماهنم من جنسيتهم، إىل وضع تنعدم فيه شـرعية وجـودهم               ال

  .القانوين يف  البلد الذي يقيمون فيه

__________ 

، )A/HCR/17/17(إسـتونيا  : فريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشاملانظر على سبيل املثال تقرير ال    )٦(
 .٣٨الفقرة 

؛ ١٠، الفقـرة    )CERD/C/304/Add.37(الـسويد   : جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية       ) ٧(
 ؛ ليختنــشتاين٨الفقــرة ) CERD/C/60/CO/8(؛ ليتوانيــا ٧، الفقــرة )CERD/C/304/Add.98(إســتونيا 

)CERD/C/60/CO/7(   الربتغـال  : واللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، املالحظـات اخلتاميـة          . ٨، الفقرة
)CCPR/C/79/Add.77(   الوثائق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة الـسابعة         ؛ سويسرا،   ١٨ و ١٤، الفقرتان

 .٣، الفقرة ٢٥العام رقم ؛ التعليق )٤(٧٦، الفقرة )A/57/40 (vol. I) (١اجلزء ، ٤٠واخلمسون، امللحق رقم 
، )CCPR/CO/77/EST( بشأن إستونيا    للجنة املعنية حبقوق اإلنسان   انظر على سبيل املثال املالحظات اخلتامية        ) ٨(

 .١٨، الفقرة )CCPR/CO/79/LVA(، والتفيا ١٧الفقرة 
  .بشأن حرية التنقل) ١٩٩٩(٢٧اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  )٩(
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إقليم يف واطن املغري لالوضع القانوين وأفادت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن مسألة   -٩
وز أن يفرض قيوداً على دخول      دولة ما هي مسألة حيكمها القانون الداخلي للدولة، الذي جي         

األجنيب إىل إقليم الدولة، شريطة أن متتثل هذه القيود اللتزامـات الدولـة علـى الـصعيد                 
 من  ٤ومع ذلك، أفادت اللجنة بأن حق فرد ما يف الدخول إىل بلده وفقاً للفقرة               . )١٠(الدويل
بل يغطي أيضاً البلد     من العهد ال يقتصر على بلد جنسية الشخص باملعىن الشكلي،            ١٢املادة  

وأفادت اللجنة أيضاً بأن ذلك ينطبق أيضاً       . الذي جتمعه به روابط أو استحقاقات خاصة فيه       
على حالة مواطين بلد ما ُحرموا فيه تعسفاً من جنسيتهم، وعلى حالة أشخاص أُدمج بلـد                
ا جنسيتهم يف كيان قومي آخر، أو جرى حتويله إىل كيان كهذا، وُحرموا من جنـسية هـذ          

فترات طويلـة، ومنـهم     لويشمل ذلك فئات أخرى من األشخاص املقيمني        . الكيان اجلديد 
  . )١١(األشخاص عدميو اجلنسية احملرمون تعسفاً من احلق يف اكتساب جنسية بلد إقامتهم

 من العهـد    ١٢ من املادة    ٣لفقرة  ا املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً بأن    وأفادت اللجنة     -١٠
 أي قيود على احلق يف حرية        بصفة قانونية يف دولة ما     شخص مقيم ى  تنص على أال تفرض عل    

و أي معاملة ختتلف عن تلك املمنوحة للمواطنني، إال مبوجب القانون وأن تكـون              أالتنقل،  
فقط حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامـة أو اآلداب العامـة أو حقـوق                  

ع بقيد من هذه القيود، حيق لغري املواطنني التنقل من مكـان   وإذا مل ُيتذَرَّ  . اآلخرين وحرياهتم 
والتمتع هبذا احلق جيب أال خيضع ألي غـرض أو          .  اختيارهم نإىل آخر واإلقامة يف مكان م     

ومع ذلك، أبلغ املقرر    . )١٢(سبب معني للشخص الراغب يف التنقل أو يف اإلقامة يف مكان ما           
ة والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتـصل        اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصري    

بذلك من تعصب عن بعض املمارسات اليت خيضع يف إطارها عدميو اجلنسية لقيود صـارمة               
 عـن   فـضالً و.  اخلدمات الطبية والتعليمية   عدم حصوهلم على  على حرية التنقل، تؤّدي إىل      

هم احلصول على إذن رمسي     ذلك، طُلب من عدميي اجلنسية الراغبني يف السفر إىل خارج قرا          
  ).١٢٦، الفقرة A/HRC/4/19/Add.1(ودفع رسوم يتعذر عليهم يف حاالت عديدة توفريها 

 ويشمل احلق يف حرية التنقل أيضاً احلق يف مغادرة أي بلد، كما تقـضي بـذلك                  -١١
 وركزت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على أنه ال جيـوز         .  من العهد  ١٢ من املادة    ٢الفقرة  

اشتراط أن تكون حرية الشخص يف مغادرة أي إقليم يف دولة ما خاضعة ألي غرض حمدد أو                 
وأعربـت اللجنـة،    . )١٣(متوقفة على املدة اليت خيتار الشخص أن يبقى خالهلا خارج البلد          

. بالتايل، عن القلق إزاء بعض املمارسات اليت تقيد حق غري املواطنني يف مغادرة بلد إقامتـهم          

__________ 

  .٤ه، الفقرة املرجع نفس )١٠(
  .٢٠املرجع نفسه، الفقرة  )١١(
  .٥املرجع نفسه، الفقرة  )١٢(
  .٨، الفقرة ٢٧التعليق العام رقم  )١٣(
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ملثال، أفادت اللجنة أن الشرط املفروض على غري املواطنني باحلـصول علـى             وعلى سبيل ا  
  .)١٤( من العهد١٢تأشريات خروج ميثل انتهاكاً للمادة 

وفضالً عن ذلك، أفادت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن حق اإلنسان يف مغـادرة                -١٢
هذا احلـق بالنـسبة إىل      بلد ما يتضمن كذلك احلق يف حتديد دولة املقصد وينبغي أال ُيقيد             

وأفادت اللجنة أيضاً بأنه جيب أن ُيسمح       . األشخاص املقيمني بصفة قانونية يف إقليم دولة ما       
 مـن   ١٣وتنظم املادة   . )١٥(ألي مواطن يطرد من بلد أن يغادر إىل أي بلد يوافق على قبوله            

ة قانونية يف إقلـيم     العهد كذلك مسألة اإلبعاد وتقضي بأنه ال جيوز إبعاد األجنيب املقيم بصف           
ووفقاً للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، تنطبق هذه       . دولة ما إال تنفيذاً لقرار اُتخذ وفقاً للقانون       

املادة على مجيع اإلجراءات الرامية إىل إلزام غري املواطن املقيم بصفة قانونية يف إقليم دولة ما                
وعليه، فإن القانون الوطين    . أو غري ذلك  بالرحيل، سواء اعُترب يف القانون الوطين بصفته طرداً         

املتعلق بشروط الدخول واإلقامة ينبغي أن ُيؤخذ يف االعتبار لدى حتديد نطاق هذه احلماية،              
غري املواطنني الذين يدخلون بصورة غري قانونية أو الذين أقاموا فتـرة            ال يشمل هذا احلكم     و

  . )١٦(منوحة هلمأطول مما يسمح به القانون أو تسمح به التراخيص امل
يتعرض فيها للتعـذيب  قد ومع ذلك، ال جيوز للدول أن تطرد غري املواطن إىل دولة              -١٣

وعلى سبيل املثال، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عـن القلـق إزاء             . أو إساءة املعاملة  
أهنـا  م زعُيواطنني إىل بلدان امل شخاص من غريل غري رمسية ألترحيتقارير عن حاالت إبعاد و    

 يف  مبنوأفادت اللجنة بأنه ينبغي للدول أن تكفل عدم تعرض أي شخص،            .  التعذيب متارس
ذلك األشخاص املشتبه بأهنم من اإلرهابيني، خلطر التعذيب أو أي معاملة أو عقوبة قاسية أو               

إنسانية أو مهينة، وينبغي للدولة تـوخي احلـذر الـشديد يف اسـتعمال الـضمانات                 ال
  .)١٧(الدبلوماسية

  احلق يف احلرية  -جيم   
قد يواجه األشخاص الذين حرموا تعسفاً من جنسيتهم أيضاً انتهاكاً للحق يف احلرية               -١٤

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت تنص على أنه     ٩الذي تقضي به املادة     

__________ 

؛ مجهوريـة   ١٦، الفقرة   )CCPR/CO/70/GAB(غابون  : اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامية      )١٤(
  .٢٠، الفقرة )CCPR/CO/72/PRK(كوريا الشعبية الدميقراطية 

  .٩ و٨، الفقرتان ١٥م التعليق العام رق )١٥(
  .٩املرجع نفسه، الفقرة  )١٦(
، )Corr.1 و CCPR/C/RUS/CO/6(االحتـاد الروسـي     : اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامية      )١٧(

؛ ٩، الفقـرة    )CCPR/C/UKR/CO/6(؛ أوكرانيا   ١٢، الفقرة   )CCPR/CO/74/SWE(؛ السويد   ١٧الفقرة  
  .١٢، الفقرة )CCPR/CO/83/UZB(أوزبكستان 
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ه إال ألسباب يـنص     ال جيوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، وال جيوز حرمان أحد من حريت            
  .عليها القانون

وأفاد الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي بأن االحتجاز رد مباشر على إقامـة               -١٥
يف ذلك  كون  يقد  ، و شخص ما بصفة غري قانونية يف دولة ما أو عدم وجود وثائق هوية لديه             

لعامل، تفيد اإلحصاءات   ووفقاً للفريق ا  . حد ذاته نتيجة مباشرة حلرمانه التعسفي من جنسيته       
بأن أعداد غري املواطنني احملتجزين إدارياً يف بعض البلدان يفوق عدد نزالء السجون الـذين               

). ٤٥، الفقرة   A/HRC/7/4(صدرت يف حقهم أحكام واحملتجزين املشتبه يف ارتكاهبم جرائم          
. ية الـشخص  التحقق من هوريثما يتمفترة قصرية، ل االحتجاز يكونويف بعض األحيان، ال     

  .الشخص ترحيل إىلسعى الدولة ت عندمااالحتجاز، مدة ومع ذلك، ميكن أن تطول 
بوضوح باحلاجة إىل ضمان أمن     الدول  وذكّرت جلنة القضاء على التمييز العنصري         -١٦

ورأت اللجنـة املعنيـة حبقـوق    . )١٨(سيما فيما يتعلق باالحتجاز التعسفي  غري املواطنني، ال  
   عنـدما   نيواطناملغري  أشخاص من   املمارسات اليت تشمل استمرار احتجاز      اإلنسان أيضاً أن    
وعلى سبيل املثال، ذكرت اللجنة     . )١٩( ميثل انتهاكاً للحق يف احلرية     إبعادهمال يرّجح احتمال    

 الفترة الـيت  تكون أطول من  االحتجاز جيب أال    مدة  بأنه، تفادياً إلضفاء طابع التعسف، فإن       
احد احتجاز  استمرار  وعليه، رأت اللجنة أن     . هلان تقدم مربراً مناسباً     ميكن للدولة الطرف أ   

هو احتجاز تعسفي   أربع سنوات   ملدة  غري قانوين،   يف وضع   ، بصفته غري مواطن و    األشخاص
 لتحقيق الغاية ذاهتا يف ضوء الظروف اخلاصة        شدةألن الدولة مل تثبت أنه ما من وسائل أقل          

غـري  أشخاص من احتجاز فترة  ول  ط أيضاً عن القلق إزاء      وأعربت اللجنة . )٢٠(هلذا الشخص 
واطنني مبوجب قانون اهلجرة ُيشتبه يف ارتكاهبم جرائم تتصل باإلرهاب، وذلك يف إطـار              امل

__________ 

  .١٩، الفقرة ٣٠التوصية العامة رقم  )١٨(
، اآلراء   ضـد أسـتراليا    .أ،  ٥٦٠/١٩٩٣انظر، على سبيل املثال، اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، البالغ رقم            )١٩(

 ٢٨، اآلراء املعتمـدة يف       ضد أسـتراليا   .ج،  ٩٠٠/١٩٩٩؛ البالغ رقم    ١٩٩٧أبريل  / نيسان ٣املعتمدة يف   
 ٦، اآلراء املعتمدة يف     بابان وآخرون ضد أستراليا   ،  ١٠١٤/٢٠٠١غ رقم   ؛ البال ٢٠٠٢أكتوبر  /تشرين األول 

 تـشرين   ٢٩، اآلراء املعتمـدة يف      خبتياري ضد أستراليا  ،  ١٠٦٩/٢٠٠٢؛ البالغ رقم    ٢٠٠٣أغسطس  /آب
      / متـوز  ١١، اآلراء املعتمـدة يف      أ ضـد أسـتراليا    و .د،  ١٠٥٠/٢٠٠٢؛ البالغ رقم    ٢٠٠٣أكتوبر  /األول

 ١٢٧٠ و١٢٦٨ و١٢٦٦ و١٢٦٠ و١٢٥٩ و١٢٥٦ و١٢٥٥لبالغــات رقــم  ؛ ا٢٠٠٦يوليــه 
        ؛ الـبالغ  ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٢٠، اآلراء املعتمـدة يف      مشس وآخرون ضد أستراليا   ،  ١٢٨٨/٢٠٠٤و

؛ اللجنـة   ٢-٨، الفقرة   ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٣، اآلراء املعتمدة يف     جلوه ضد هولندا  ،  ٧٩٤/١٩٩٨رقم  
اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية           : حظات اخلتامية املعنية حبقوق اإلنسان، املال   

)CCPR/CO/73/UK-CCPR/CO/73/UKOT(   شاهال ضد  ؛ احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،      ١٦، الفقرة
؛ اللجنة األوروبية حلقـوق اإلنـسان،   ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥، EHRR 413 23، اململكة املتحدة
  .١٩٧٨مارس / آذار٣، ٦٨٧١/٧٥، الشكوى رقم ململكة املتحدةكابرينو ضد ا

 .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣، اآلراء املعتمدة يف  لني فونغ ضد أستراليا،١٤٤٢/٢٠٠٥البالغ رقم  )٢٠(
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وباملثل، أفادت جلنـة    . )٢١(ضمانات تقل عن الضمانات املتاحة يف سياق اإلجراءات اجلنائية        
ابري تضمن عدم احتجاز غري املـواطنني إال يف   مناهضة التعذيب بأنه ينبغي للدول أن تتخذ تد       

وأعربت جلنة القـضاء    . )٢٢(الظروف االستثنائية أو كمالذ أخري أو ألقصر فترة زمنية ممكنة         
رهن احلـبس االحتيـاطي      غري املواطنني    وضععلى التمييز العنصري عن القلق إزاء إمكانية        

.  تقدميهم وثائق هويـة مـزورة       تقدميهم وثائق هوية صاحلة، أو عند االشتباه يف        بسبب عدم 
إىل األسس املوضوعية الواردة    يف مثل هذه الظروف     ووفقاً للجنة، جيب أن يستند االحتجاز       

 علـى األدلـة أو التـأثري      بإتالف  الشخص  قيام  يف القانون، مثل احتمال الفرار، واحتمال       
رية املستقلة املعنيـة  وأعربت اخلب. )٢٣(الشهود، أو احتمال إخالله بصورة خطريةً بالنظام العام      

بقضايا األقليات عن القلق من أن سفر غري املواطنني أو عدميي اجلنسية بني خمتلف املناطق أو                
إىل منطقة معينة ميكن أن ُيقيَّد أحياناً أو أن يقتصر على حدود قرية معينة أو مستوطنة حمّددة                 

، A/HRC/4/19/Add.1 ( يؤدي إىل االحتجـاز والـسجن      قدوأن عدم االمتثال هلذه التدابري      
 ).١٢٦الفقرة 

  االنتصاف الفعالةاحلق يف سبل   -دال   
 ويف  االنتصاف الفعالـة  يف ممارسة حقهم يف سبل      أيضاً  يواجه غري املواطنني عوائق       -١٧

 من العهد الدويل    ١٤ و ٩ واملادتان   ٢من املادة   ) أ(٣حماكمة عادلة وفقاً ملا تقضي به الفقرة        
  . )٢٤( والسياسيةاخلاص باحلقوق املدنية

ومثة عوامل عديدة تبعث على القلق تتعلق بالتمتع حبق الوصول إىل احملاكم، واحلـق                -١٨
وكثرياً ما يتعرض غري املواطنني بصفة عامـة        .  ومببدأ احملاكمة العادلة   انتصاف فعال ل  ييف سب 

 ،دواألشخاص الذين حرموا تعسفاً من جنسيتهم بصفة خاصة للتهديد باالحتجاز أو الطـر            
ونتيجة لذلك، كثرياً ما ُيتركـون دون       . وبالتايل ميكن أن يقّرروا التخلّي عن إثبات حقوقهم       

. وسائل فعالة لالعتراض على انتهاك حقوقهم اإلنسانية واحلصول على تعويضات عن ذلـك     
وعلى سبيل املثال، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن القلـق إزاء قلـة عـدد                 

مال التمييز العنصري املقدمة إىل احملاكم وغريها مـن الـسلطات املعنيـة             الشكاوى من أع  

__________ 

ــة   )٢١( ــات اخلتامي ــسان، املالحظ ــوق اإلن ــة حبق ــة املعني ــة  : اللجن ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
)CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1(،  ١٩الفقرة.  

  .٩، الفقرة )CAT/C/HUN/CO/4(هنغاريا : جلنة مناهضة التعذيب، املالحظات اخلتامية )٢٢(
؛ ١٨، الفقـرة    )CERD/C/CAN/CO/18(كنـدا   : جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية       )٢٣(

  .١٨، الفقرة )CERD/C/NOR/CO/18(النرويج 
 بشأن أمثلة عن ممارسـات تتعلـق بغـري املـواطنني            انظر تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق غري املواطنني        )٢٤(

)E/CN.4/Sub.2/2003/23/Add.3) (نكليزية فقطباإل.(  
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باملوضوع رغم استمرار توارد تقارير عن وجود متييز فعلي يف حق غري املواطنني، مبن فـيهم                
  . )٢٥(املهاجرون والالجئون

انونية تتعلـق   وقد يواجه األشخاص الذين حرموا تعسفاً من جنسيتهم أيضاً عوائق ق            -١٩
سيما فيما يتعلق باحلق يف االعتـراض علـى القـرارات            ، وال االنتصاف الفعال ل  ري سب بتوف

وعلى سبيل املثال، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن القلـق  . اإلدارية والقضائية اليت ختّصهم   
على الوثائق الالزمـة    أو غري احلائزين    بشأن الصعوبات اليت يواجهها غري املواطنني احلائزين        

 ترحيلهم، دون أن يتسىن هلم االعتراض علـى         وُينتظرزون مبوجب قانون اهلجرة      حيتج نالذي
 تتوفر هلـم سـبل      الشرعية احتجازهم أو التماس اللجوء أو احلصول على مركز الالجئ و          

وباملثل، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بوجـوب      . )٢٦(احلصول على املساعدة القانونية   
تعلقة حبق السلطة التنفيذية يف طرد أي شخص من غري املواطنني           تعديل األحكام الدستورية امل   

تعترب وجوده غري مرغوب فيه، بأثر فوري ودون إمكانية الطعن، على حنو يكفل امتثال هذه               
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عـن     . )٢٧(انتصاف فعال األحكام للحق يف سبيل     

تصدر بشأن مام هيئة قضائية يف املراسيم الرئاسية اليت  القلق ألنه ال ميكن الطعن بصورة فعالة أ       
وتكمن صـعوبة أخـرى يف أن       . )٢٨(مهاجرين ممنوعني وتعتربهم  غري املواطنني   أشخاص من   

األشخاص الذين حرموا تعسفاً من جنسيتهم كثرياً ما يفتقرون إىل وثائق تثبت هويتهم، وقد              
  .يتعذر عليهم تقدمي أي دعوى قضائية بصورة فعالة

وعليه، ينبغي اعتماد جمموعة من الضمانات اإلجرائية تضمن الوصول إىل العدالة يف              -٢٠
القرارات املتعلقة حبقوق غري املواطنني وعدميي اجلنسية، وكذلك يف أي قرار يتعلق باحلرمان             

وحيثما مل يأخذ القرار األويل يف االعتبار مجيع العناصر، تكون هناك فرصة            . من اجلنسية ذاهتا  
وبدون . عتراض على ذلك القرار بإعادة النظر فيه مع مراعاة مبادئ التناسب وعدم التمييز            لال

اللجوء إىل العدالة، يتعذّر على األشخاص الذين حرموا تعسفاً من جنسيتهم السعي للـتظلم              
وعالوة على ذلك، وللجوء إىل     . وللتعويض عن أي انتهاك حلقوق اإلنسان تعرضوا له الحقاً        

اءات الشكاوى الفردية اإلقليمية أو الدولية ضد انتهاكات حقـوق اإلنـسان،            أكثرية إجر 
طالَب أصحاب الشكاوى باستنفاد مجيع سبل االنتصاف احمللية، فيجَبرون على اللجـوء يف             ُي

وعندما تعترضهم صـعوبات يف ذلـك،       . البداية إىل سبل التظلم املتاحة على الصعيد الوطين       
  . ى الصعيد الدويل صعوبات قانونية خطريةميكن أن تعتري سبل التظلم عل

__________ 

، )CERD/C/MDA/CO/8-9(مجهورية مولـدوفا    : جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية       )٢٥(
  .١٠الفقرة 

  .١٦، الفقرة )CAT/C/ZAF/CO/1(جنوب أفريقيا : جلنة مناهضة التعذيب، املالحظات اخلتامية )٢٦(
  .١٧، الفقرة )CCPR/C/MEX/CO/5(املكسيك : اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، املالحظات اخلتامية )٢٧(
  .١٧، الفقرة )CERD/C/BWA/CO/16(بوتسوانا : جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية )٢٨(
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 احلق يف احلياة األسرية  -هاء   

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بالتزام الـدول   ٢٣تعترف املادة     -٢١
 من العهد حبظر تعريض أي شخص على        ١٧وفضالً عن ذلك، تقضي املادة      . حبماية األسرة 

وقد يواجه األشخاص الذين ُحرموا من      . ل يف شؤون أسرته   حنو تعسفي أو غري قانوين للتدخ     
جنسيتهم تعسفاً صعوبات يف ممارسة احلق يف احلياة األسرية بسبب القيود املفروضة على احلق        

  .)٢٩(يف الدخول إىل إقليم دولة ما أو اإلقامة فيه
واطنني باحلق  وأفادت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأنه رغم عدم اعتراف العهد لغري امل             -٢٢

يف دخول إقليم دولة ما أو اإلقامة فيه، جيوز أن يتمتع غري املواطن، يف ظروف معينة، حبمايـة                  
العهد فيما يتعلق بالدخول أو اإلقامة، عندما ُتطرح اعتبارات عدم التمييـز وحظـر املعاملـة                

ثال، بأن جمرد حـق     فبينما أفادت اللجنة، على سبيل امل      .)٣٠(الالإنسانية واحترام احلياة األسرية   
بقاء بعض أفراد األسرة يف إقليم دولة ما ال يعين بالضرورة أن مطالبة بقية أفراد األسرة مبغادرة                 

ثّل تدخالً غري مشروع يف احلق يف احلياة األسرية، ذكرت من جهة أخرى أن احتمال               مياإلقليم  
قاء يف إقليمها تدخالً يف      فيها رفض الدولة السماح ألحد أفراد األسرة بالب        يكونوجود حاالت   

ويف هذا الصدد، رأت اللجنة أن أمر الترحيل الصادر حبـق           . )٣١(احلياة األسرية لذلك الشخص   
ورأت اللجنة أيضاً   . )٣٢(أبوي طفل عدميي اجلنسية انتهك احلقوق املتعلقة حبماية األسرة والطفل         

ه بالرغم من إدانتـه جبرميـة       أن ترحيل أحد غري املواطنني انتهك حقه يف احلياة األسرية، إذ إن           
خطرية ووجوده يف البلد بطريقة غري قانونية، فإن كافة أفراد أسرته يقيمون يف تلك الدولة وال                

وأفادت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان من جهتـها        . )٣٣(تربطه صالت أسرية ببلده األصلي    
  .)٣٤( احلياة اخلاصة ملنح تصريح إقامة دائم ينتهك احلق يفاملتواصلأيضاً بأن الرفض 

__________ 

  .٦٢، الفقرة )A/HRC/7/23(تقرير اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات  )٢٩(
 .٥، الفقرة ١٥التعليق العام رقم  )٣٠(
 ٢٦، اآلراء املعتمـدة يف  ويناتـا ويل ضـد أسـتراليا   ، ٩٣٠/٢٠٠٠انظر، على سبيل املثال، البالغ رقم    )٣١(

، اآلراء املعتمـدة يف     ماضفّري ضد أستراليا  ،  ١٠١١/٢٠٠١؛ البالغ رقم    ١-٧، الفقرة   ٢٠٠١يوليه  /متوز
، اآلراء املعتمدة   بياهورنغا ضد الدامنرك  ،  ١٢٢٢/٢٠٠٣؛ البالغ رقم    ٧-٩ة  ، الفقر ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٦
 .٥-١١، الفقرة ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١يف 

 .ويناتا ويل ضد أستراليااللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،  )٣٢(
 ٢٨، اآلراء املعتمـدة يف      دوفان ضـد كنـدا    ،  ١٧٩٢/٢٠٠٨اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، البالغ رقم        )٣٣(

 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٩يوليه /وزمت
/  متـوز  ١،  ١١٢٧٨/٨٤، الشكوى رقـم     ضد هولندا . وو. األسرة ك احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،      )٣٤(

؛ ٢٠٠٣أكتـوبر   / تـشرين األول   ٩،  ٤٨٣٢١/٩٩، الشكوى رقـم     سليفانكو ضد التفيا  ،  ١٩٨٥يوليه  
كافتايلوفا ضـد   ؛  ٢٠٠٥يه  يون/ حزيران ١٦،  ٦٠٦٥٤/٠٠، الشكوى رقم    سيسوييفا وآخرون ضد التفيا   

 .٢٠٠٦يوليه / متوز٢٢، ٥٩٦٤٣/٠٠، الشكوى رقم التفيا



A/HRC/19/43 

GE.11-17441 12 

  احلق يف العمل  -واو   
يعترف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حبـق كـل              -٢٣

وال خيـضع   . شخص يف العمل، مبا يف ذلك إمكانية كسب رزقه بعمل خيتاره أو يقبله حبرية             
ة القضاء على التمييز العنصري     ورأت جلن . )٣٥(هذا احلق مبدئياً إىل املواطنة أو انعدام اجلنسية       

بأنه إذا كان جيوز للدول األطراف أن ترفض منح فرص عمل لغري املواطنني الذين مل حيصلوا                
على تصاريح عمل، فإنه حيق جلميع األشخاص التمتع حبقوق العمل واالستخدام، مبا يف ذلك              

. )٣٦( هـذه العالقـة   حرية التجمع وتكوين اجلمعيات، ما أن تبدأ عالقة عمل وإىل أن تنتهي           
وأكدت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أيضاً أنه جيـب أن تكـون              
سوق العمالة مفتوحة لكل فرد خيضع للوالية القضائية للدولة، مما يشري إىل أن عدم احلصول               

. )٣٧(مـل  الع احلصول على على تصريح عمل ال ينبغي أن يشكل يف الواقع عائقاً حيول دون             
 غري املواطنني إىل أقاليمها     دخولومع ذلك، وحيث إن الدول عادة ما تكون حرة يف تنظيم            

وبالتايل إىل والياهتا القضائية، سواًء أكان ذلك عن طريق عدم متكينهم من تصريح عمـل أو     
تصريح إقامة أو كليهما، فإنه ال يوجد ضمان يكفل للشخص ممارسة احلق يف العمل يف دولة                

  .كون من غري مواطنيهاما ي
وذكَّرت جلنة القضاء على التمييز العنصري بااللتزام بكفالة إتاحة ظـروف عمـل               -٢٤

وأوصت اللجنة الدول بتعزيز محاية مجيع العمال من غري املواطنني عن           . مناسبة لغري املواطنني  
طريق وضع تشريع مناسب وسياسات مالئمة هتدف إىل كبح االنتهاكات، مثـل سـحب              

اب العمل جوازات السفر، وعدم دفع الرواتب لفترات طويلة، واالقتطاعات التعـسفية         أصح
وأوصت كـذلك بـضمان تنفيـذ    . من األجور، وعدم دفع مقابل ساعات العمل اإلضافية     

القوانني القائمة وتعزيز آليات الرصد، مثل التفتيش العمايل، بشأن دفع األجور والرعاية الطبية 
  .)٣٨(شة والعمل األخرى للعمال من غري املواطننيواإلسكان وظروف املعي

. وأعربت اللجنة أيضاً عن القلق إزاء حاالت التمييز األخرى ضد غـري املـواطنني               -٢٥
وعلى سبيل املثال، أوصت اللجنة بأن تكثف الدول اجلهود اليت تبذهلا حلماية غري املـواطنني               

، وذلك بإتاحة سـبل تظلـم فعالـة     من االستغالل يف شروط العمل والتمييز أثناء التوظيف       
وأعربت عن القلـق    . )٣٩(للضحايا وتدريب القضاة ومفتشي العمل على تطبيق معايري العمل        

__________ 

 ).٧، الفقرة E/CN.4/Sub.2/2003/23(انظر تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق غري املواطنني  )٣٥(
 .٣٥، الفقرة ٣٠التوصية العامة رقم  )٣٦(
 .١٢بشأن احلق يف العمل، الفقرة ) ٢٠٠٦(١٨التعليق العام رقم  )٣٧(
اإلمــارات العربيــة املتحــدة : قــضاء علــى التمييــز العنــصري، املالحظــات اخلتاميــةجلنــة ال )٣٨(

)CERD/C/ARE/CO/17( ١٤، الفقرة. 
 .٢٥، الفقرة )CERD/C/RUS/CO/19(االحتاد الروسي : جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية ) ٣٩(
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كذلك إزاء القيود اليت حتظر على غري املواطنني تغيري عملهم حبرية، وأوصت الدول باختـاذ               
 عمل بديلة حبرية    تدابري تكفل قدرة غري املواطنني على ممارسة حقهم يف السعي إلجياد فرص           

باستثناء احلاالت اليت يكون فيها تصريح اإلقامة قائماً صراحة على النشاط املدفوع األجـر              
  .)٤٠(احملدد الذي قُبِلوا ألجله يف إقليم الدولة

وأشار املقرر اخلاص املعين حبقوق غري املواطنني إىل أن عدم املواطنة جيعل األشخاص               -٢٦
 الصعبة واخلطرة؛ واإليذاء    ممارسة األعمال  رديئة، مبا يف ذلك      املعنيني يتعرضون لظروف عمل   

االكتظـاظ؛  تتـسم ب  ظروف  العيش يف   اللفظي؛ والعنف؛ والعنصرية؛ واملواقف التمييزية؛ و     
ــل  ــات العم ــةوبيئ ــم  املخيف ــدفع هل ــا ال ُت ــثرياً م ــيت ك ــور، ال ــدين األج ؛ وت

)E/CN.4/Sub.2/2003/23/Add.3،   هذه املشاكل تنبع من القيود     وبّين أن جذور    ). ١١ الفقرة
). املرجع نفسه (اليت تفرضها الدول عادة على دخول غري املواطنني إىل سوق العمالة النظامية             

 أي شكل من أشكال وثائق التعريف هبويته، يـرّجح          نيواطنامل غري    شخص من  وعندما يفتقر 
 قيود معينـة    ةومث. )٤١(أن يشكل ذلك عائقاً حيول دون إبرامه أي عقد عمل قانوين أساسي           

ممارسة غري املواطنني بعض املهن أو املشاركة يف بعض قطاعات العمالة، وكذلك            تفرض على   
وصول غري املواطنني إىل سـوق      عائقاً أيضاً حيول دون     متثل  لعمالة األجنبية،   لحتديد حصص   
  .)٤٢(العمالة النظامية

 احلق يف الضمان االجتماعي  -زاي   

الجتماعي واحلق يف التأمينات االجتماعية ارتباطـاً وثيقـاً         يرتبط احلق يف الضمان ا      -٢٧
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         ٩ باحلق يف العمل، وفقاً للمادة    

وكانت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ذكَّرت بأن احلق يف . والثقافية
ق يف احلصول على االستحقاقات نقداً أو عيناً، واستبقائها دون    الضمان االجتماعي يشمل احل   

متييز، لضمان احلماية من أمور تشمل عدم وجود دخل يرتبط بالعمل بسبب املرض أو العجز               
أو األمومة أو إصابة حتدث يف إطار العمل أو البطالة أو الشيخوخة أو وفـاة أحـد أفـراد                   

رعاية الصحية؛ وعدم كفاية الدعم األسري، خاصة       األسرة؛ أو ارتفاع تكلفة احلصول على ال      
  .)٤٣(لألطفال والبالغني املعالني

__________ 

 .٢٠، الفقرة )CERD/C/MNG/CO/18(غوليا من: جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية )٤٠(
 اجلمهوريـة الدومينيكيـة   -انظر على سبيل املثال تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل         )٤١(

)A/HRC/13/3( ٥٣، الفقرة. 
مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون      " أوضاع عدميي اجلنسية يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا       "لورا فنواس،    )٤٢(

انعدام اجلنـسية يف آسـيا      " من النص اإلنكليزي؛ مارجوري فاركوهارسون،       ٢٤ ، ص )٢٠١٠ني،  الالجئ
 .  من النص اإلنكليزي٦٥، ص )٢٠١١مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، " (الوسطى

  .٢بشأن احلق يف الضمان االجتماعي، الفقرة ) ٢٠٠٨(١٩التعليق العام رقم  )٤٣(
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 من العهد حتظر التمييز علـى أسـاس   ٢ من املادة    ٢وذكَّرت اللجنة أيضاً بأن الفقرة        -٢٨
فعندما . يتضمن قيداً صرحياً فيما يتعلق بالوالية القضائية       والحظت اللجنة أن العهد ال    . اجلنسية

 الضمان االجتمـاعي، جيـب أن       برامج املواطنني، مبن فيهم العمال املهاجرون، يف        يشارك غري 
. )٤٤(يتمكنوا من االستفادة من مشاركتهم تلك أو استعادة اشتراكاهتم لدى مغـادرهتم البلـد             

وفضالً عن ذلك، رأت اللجنة وجوب متكني غري املواطنني من الوصول إىل املخططات غـري                
لدعم دخلهم، وتيسري حصوهلم على الرعايـة الـصحية والـدعم           القائمة على االشتراكات    

وينبغي أن حيظى الالجئون وعدميو اجلنسية وملتمسو اللجوء وغريهم من الـضعفاء            . األسري
 الـضمان   بـرامج واملهمشني، أفراداً ومجاعات، باملساواة يف املعاملة فيما يتعلق بالوصول إىل           

االجتماعي غري القائمة على االشتراكات، مبا يف ذلك احلصول حسب شروط معقولـة علـى             
وحيق لكل شخص، بصرف النظر عن جنسيته       . الرعاية والدعم األسري، وفقاً للمعايري الدولية     

. أو إقامته أو وضعه كمهاجر، أن يتمتع بالرعاية الطبية األولية والرعاية يف حاالت الطـوارئ              
  .)٤٥( أن تكون أي قيود، مبا يف ذلك فترة التأهل، متناسبة ومعقولةوجيب
ومع ذلك، ينبغي التذكري بأن الضمان االجتماعي جمال جلأت فيه الدول إىل إبـرام                -٢٩

وحيث يؤدي احلرمان التعسفي من اجلنسية إىل       . اتفاقات ثنائية لتعريف معاملة غري املواطنني     
  .  ال يستفيد بالتايل من هذه االتفاقاتعدمي اجلنسية، فقدالشخص أن يصبح 

  احلق يف الصحة  -حاء   
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         ١٢تقضي املادة     -٣٠

وأفـادت  . حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه     
االجتماعية والثقافية بأنه ينبغي أن يتمتع كل فرد، بعـض          اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية و    

النظر عن جنسيته أو انعدام جنسيته أو مركزه  القانوين، بإمكانية االستفادة من فرص الرعاية               
 من العهد أي متييز بسبب العرق أو اللون    ٢ من املادة    ٢ ومع ذلك، حتظر الفقرة   . )٤٦(الصحية

رأي السياسي أو غـري الـسياسي أو األصـل القـومي أو     أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو ال      
االجتماعي أو الثروة أو النسب أو غري ذلك من األسباب يف احلصول على الرعاية الـصحية                

  . واملقومات األساسية للصحة، ويف الوصول إىل وسائل واستحقاقات احلصول عليها
د، جيب محاية أفراد اجملتمع     وأكّدت اللجنة أنه حىت يف األوقات اليت تشح فيها املوار           -٣١

وبناء على ذلـك، تلتـزم      . املعرضني للمخاطر باعتماد برامج هادفة منخفضة التكلفة نسبياً       

__________ 

  .٣٦املرجع نفسه، الفقرة  )٤٤(
  .٣٨ و٣٧ نفسه، الفقرتان املرجع )٤٥(
بشأن احلق يف التمتع بـأعلى مـستوى مـن الـصحة ميكـن بلوغـه،                ) ٢٠٠٠(١٤التعليق العام رقم     )٤٦(

  .٣٦، الفقرة ٣٠وانظر أيضاً جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم ). ب(١٢ الفقرة
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يلزم من التأمني الصحي ومرافق الرعاية الصحية لألفراد الذين          الدول التزاماً خاصاً بتوفري ما    
اب احملظورة دولياً يف توفري الرعاية      يفتقرون إىل املوارد الكافية، ومبنع أي متييز يستند إىل األسب         

. الصحية واخلدمات الصحية، خاصة فيما يتعلق بااللتزامات الرئيسية يف إطار احلق يف الصحة            
وفضالً عن ذلك، ذكَّرت اللجنة بأن التوزيع غري املتكافئ للموارد الصحية ميكن أن يؤدي إىل 

ملبادرات املتخذة إلدماج غري املواطنني يف وعليه، رّحبت اللجنة با  . )٤٧(يكون سافراً  متييز قد ال  
  .)٤٨( التأمني الصحي الوطنيةبرامج
ومع ذلك، ميكن لتمتع غري املواطنني بالصحة أن يقيَّد عملياً تقييداً صارماً، خاصـة                -٣٢

وتتفاوت األسباب من االستبعاد الرمسي مـن       .  للمواطنني  عادةتتاح  مقارنة باخلدمات اليت    
الصحية لعامة اجلمهور إىل عدم قدرة احلصول عمليـاً علـى هـذه             بعض خدمات الرعاية    

 أو   على غري املواطنني أو عدم التمتع بصفة املهاجر رمسيـاً          املفروضةاخلدمات بسبب الرسوم    
وعلى سبيل املثال، أحاطت اللجنة علماً باجلهود       . )٤٩(عدم وجود وثائق أساسية تثبت هويته       

 أعربت لكنها بالرعاية الصحية وحتسني األحوال املعيشية،  فيما يتعلقإحدى الدولاليت بذلتها   
اإليدز لدى األشـخاص الـذين      /عن قلقها إزاء معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري        

حيملون أي وثائق    ينتمون إىل أكثر الفئات ضعفاً مبن فيهم غري املواطنني واألشخاص الذين ال           
  .)٥٠(خدمات الرعاية الصحيةُتثبت اهلوية، وكذلك إزاء استفادهتم من 

  احلق يف السكن الالئق  -طاء   
  احلق يف السكن الالئق هو احلق يف التمتع بأعلى مستوى معيـشي ممكـن، وفقـاً                  -٣٣

وعرَّفـت  .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         ١١للمادة  
والثقافية احلق يف السكن الالئق بصفته حـق        اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      

وُتعترب العناصر األساسية من هـذا      . )٥١(املرء يف أن يعيش يف مكان ما يف أمن وسالم وكرامة          
 املأوى األساسي على األقل     احلصول على  احلق أيضاً جزءاً من االلتزام األساسي بالعهد، وهي       

__________ 

  .١٩ و١٨، الفقرتان ١٤التعليق العام رقم  )٤٧(
، )CERD/C/62/CO/8(اململكة العربية الـسعودية     : ييز العنصري، املالحظات اخلتامية   جلنة القضاء على التم    )٤٨(

  .٦الفقرة 
، )E/C.12/1/Add.66(نيبـال   : اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املالحظات اخلتامية        )٤٩(

لكـة العربيـة الـسعودية      املم: ؛ وجلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظـات اخلتاميـة         ٢٩الفقرة  
)CERD/C/62/CO/8(   ؛ سلوفينيا)CERD/C/62/CO/9(   ؛ البحـرين    ١٤، الفقرة)CERD/C/BHR/CO/7( ،

، ) أعـاله  ٤٢احلاشية  " (حالة عدميي اجلنسية  "؛ فان واس،    ٧، الفقرة   E/CN.4/Sub.2/2003/23؛  ١٤الفقرة  
  . من النص اإلنكليزي٢٧ و٢٦الصفحتان 

موزامبيـق  : القتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، املالحظـات اخلتاميـة         اللجنة املعنيـة بـاحلقوق ا      )٥٠(
)CERD/C/MOZ/CO/12( ١٨، الفقرة.  

  . ٧بشأن احلق يف السكن الالئق، الفقرة ) ١٩٩١(٤التعليق العام رقم  )٥١(
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ة واالجتماعية والثقافيـة األخـرى،      وأسوة باحلقوق االقتصادي  . )٥٢(وحظر اإلخالء القسري  
دعت جلنة القضاء على التمييز العنصري الدول إىل ضمان املساواة بـني املـواطنني وغـري                

  .)٥٣(املواطنني يف التمتع باحلق يف السكن الالئق
ومع ذلك، يواجه األشخاص احملرومون من جنسيتهم تعسفاً، علـى أرض الواقـع،       -٣٤

وتفرض الدول أحياناً قيوداً علـى      .  باحلق يف السكن الالئق    عقبات عديدة حتول دون متتعهم    
متتع غري املواطنني باحلق يف امللكية، وخباصة فيما يتعلق باألراضي أو غريها مـن األصـول                

وتعّرض غري املواطنني يف بعض احلاالت إىل مصادرة ممتلكاهتم، مبا يؤثر سـلباً يف              . )٥٤(الثابتة
  . )٥٥( السكن الالئق باحلق يفمتتعهم
وقد يواجه غري املواطنني صعوبات يف ممارسة حقهم يف الـسكن الالئـق بـسبب                 -٣٥

استحالة إبرامهم عقود استئجار أو بسبب استبعادهم من منح السكن احلكومية نتيجة عـدم              
وأشارت جلنة القضاء   . )٥٦(حصوهلم على اإلقامة أو عدم وجود وثائق أساسية تثبت هويتهم         

ك إىل وجوب اختاذ الدول تدابري فعالة تكفل كـف وكـاالت            على التمييز العنصري كذل   
 . )٥٧(اإلسكان عن تطبيق ممارسات متييزية

__________ 

مات بشأن طبيعة التزا  ) ١٩٩٠(٣اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم           )٥٢(
 عمليـات   -بشأن احلق يف السكن الالئـق       ) ١٩٩٧(٧؛ والتعليق العام رقم     ١٠الدول األطراف، الفقرة    
  .١اإلخالء القسري، الفقرة 

  .٣٢، الفقرة ٣٠التوصية العامة رقم  )٥٣(
؛ حمكمة البلدان األمريكيـة     ) أعاله ٤احلاشية   (آدم ضد اجلمهورية التشيكية   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      )٥٤(

؛ ٢٠٠١فربايـر   / شـباط  ٦،  ٧٤، السلسلة جـيم، رقـم       إيفشار برونشتاين ضد بريو    اإلنسان،   حلقوق
A/HRC/13/3   ٢٤ و ٢٣، الـصفحتان    ) أعاله ٤٢احلاشية  " (حالة عدميي اجلنسية  "، فان واس،    ٥٣، الفقرة 

ديرة من النص اإلنكليزي؛ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ورقة نقاش معروضة على املائدة املـست              
اإلقليمية للخرباء بشأن املمارسات اجليدة لتحديد انعدام اجلنسية ومنعها واحلد منها ومحاية عدميي اجلنـسية          

 من الـنص    ٢٨ يف بانكوك، ص     ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩-٢٨يف جنوب شرق آسيا، املعقودة يف       
 ٧٢-٧٠، الصفحات   ) أعاله ٤٢احلاشية  " (انعدام اجلنسية يف آسيا الوسطى    "اإلنكليزي؛ فار كوهارسون،    

  ).A/HRC/16/18( لبنان -من النص اإلنكليزي؛ تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل 
دي فورس ولديرودي ضد اجلمهورية التشيكية،      ،  ٧٤٧/١٩٩٧اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، البالغ رقم        )٥٥(

  CERD/C/62/CO/9 ؛٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٣٠اآلراء املعتمدة يف 
أذربيجـان  : اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، املالحظـات اخلتاميـة               )٥٦(

(E/C.12/1/Add.104)   لكـسمربغ  : ؛ جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتاميـة        ١٥ الفقرة
(CERD/C/LUX/CO/13) ١٧، الفقرة.  

؛ اللجنة املعنيـة    ٢٠٠١مارس  / آذار ٢١، اآلراء املعتمدة يف     رويجضد الن . أ. ف،  ١٨/٢٠٠٠البالغ رقم    )٥٧(
 . ٤باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ التعليق العام رقم 
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  حقوق الطفل  -ياء   
فيما يتعلق بأثر احلرمان التعسفي من اجلنسية يف متتع األطفال حبقوقهم، ترتبط إحدى               -٣٦

قوق االقتـصادية   وسلّمت كل من اللجنـة املعنيـة بـاحل        . املشاكل البديهية باحلق يف التعليم    
واالجتماعية والثقافية وجلنة حقوق الطفل بعدم وجوب تأثري انعدام املواطنـة أو اجلنـسية يف               

ومع ذلك، يعاين أطفال  غري املواطنني وعدميي اجلنـسية قانونيـاً            . )٥٨(التمتع باحلق يف التعليم   
ملعـين بـاحلق يف     وأشار املقرر اخلاص ا   . )٥٩(وعملياً من صعوبات يف إعمال حقهم يف التعليم       

. )٦٠(التعليم إىل أن بلدان عديدة تكفل رمسياً هذا احلق جلميع املواطنني يف دسـاتريها الوطنيـة               
وجـود  وبالرغم من أن ذلك ال يتضمن عدم استفادة غري املواطنني من التعليم، فـإن عـدم                 

ـ          بشأن ية دستور ضمانات شاكل  استفادة اجلميع من التعليم بصورة متساوية، ميكن أن يـثري م
وعليه، ميكـن   . عندما يسعى غري املواطنني لالعتراض على السياسات التعليمية اليت تستبعدهم         

للقانون احمللي أو للسياسة احمللية أن تستبعد مباشرة غري املواطنني من الوصول إىل التعليم بصفة               
  . )٦١(دريب املهينعامة، وإىل املدارس العامة أو بعض مستويات التعليم، مثل التعليم العايل أو الت

وترتبط الصعوبات اليت يواجهها أطفال غري املواطنني يف االستفادة مـن اخلـدمات               -٣٧
ومن األمثلة البارزة على ذلك، أنـه       . ، بعدم مواطنتهم  لكنه وثيق التعليمية ارتباطاً غري مباشر     

تمتعون بـنفس    قد ال ي   لكنهمحيق لغري املواطنني نظرياً االستفادة من نظام التعليم احلكومي،          
وعليه، فإن الطفـل أو     . املستحقات اليت يتمتع هبا املواطنون يف االلتحاق باملدارس املدعومة        

        طالَب بدفع رسوم وغريها مـن التكـاليف الـيت         البالغ الذي ُحرم تعسفاً من جنسيته قد يُ       

__________ 

بـشأن احلـق يف     ) ١٩٩٩(١٣اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم           )٥٨(
األطفـال غـري    بشأن معاملـة    ) ٢٠٠٥(٦ل، التعليق العام رقم     ؛ جلنة حقوق الطف   )ب(٦التعليم، الفقرة   

؛ انظر أيضاً جلنة القضاء على التمييـز        ٤١املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلداهنم األصلية، الفقرة         
 ,A/HRC/14/25؛ وتقارير املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم ٣٠، الفقرة ٣٠العنصري، التعليق العام رقم 

A/HRC/17/29)و (Corr.1 ٢٢، املادة ١٩٥٤؛ واتفاقية وضع األشخاص عدميي اجلنسية لعام. 
 : انظر، على سبيل املثال، اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املالحظـات اخلتاميـة              )٥٩(

؛ جلنة حقوق   ٢٥ و ٢٤، الفقرتان   (E/C.12/1/Add.103)؛ إيطاليا   ٨ الفقرة   (E/C.12/1/Add.24)سري النكا   
ــة  ــات اخلتامي ــل، املالحظ ــز : الطف ــر (بلي ــرة CRC/C/15/Add.99انظ ــويت )١٦، الفق ؛ جيب

(CRC/C/15/Add.131)   ؛ إسـبانيا    ٤٩ و ٤٧، الفقرتان(CRC/C/15/Add.185)    ؛ آيـسلندا   ٢٧، الفقـرة
(CRC/C/15/Add.203)   ؛ قريغيزستان   ٣٦، الفقرة(CRC/C/15/Add.244)   ن ؛ مجهوريـة إيـرا    ٥٣، الفقرة

 .٣٧، الفقرة (CRC/C/15/Add.254)اإلسالمية 
)٦٠( E/CN.4/2003/9/Add.1 ــرة ــرة A/HRC/14/25/Add.3؛ ١٥، الفق   ،Corr.1 وA/HRC/17/29؛ ٣٣ الفق

 .٤٠الفقرة 
)٦١( A/HRC/7/23    ،وضع عدميي اجلنسية  "؛ فان واس) "  من الـنص اإلنكليـزي؛      ٢٧، ص   ) أعاله ٤٢احلاشية 

 . من النص اإلنكليزي١٠، ص ) أعاله٥٤احلاشية (، ورقة نقاش مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
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 الطـرد مـن     وقد يؤدي العجز عن  الوفاء هبذه التكـاليف إىل         . )٦٢(طالَب هبا املواطنون  ال يُ 
وحىت يف الدول اليت تتيح االستفادة من التعليم املـدعوم بالتـساوي يف املـستوى               . املدرسة

االبتدائي، بغض النظر عن اجلنسية، أُبلغ عن مشاكل يف سياق التعليم الثانوي أو التعليم العايل  
  .)٦٣(أو التدريب املهين حيث ميكن أن ُتفرض رسوم أعلى على غري املواطنني

يما يتعلق بالتمتع حبقوق اإلنسان األخرى، فإن عدم وجود الوثائق املطلوبـة، وخباصـة        وف  -٣٨
  . )٦٤(تصاريح اإلقامة أو حىت الوثائق األساسية للتعريف باهلوية، يؤثر يف حق غري املواطنني يف التعليم

  حقوق املرأة  -كاف   
. قوق اإلنـسان للمـرأة    يؤثر احلرمان التعسفي من اجلنسية تأثرياً سلبياً بالغاً يف ح           -٣٩

وحيثما تضمن التشريع الوطين عناصر متييزية ضد املرأة نتج عنه انعدام املواطنة أو اجلنـسية،               
تواجه املرأة أوضاعاً صعبة للغاية، بسبب أمور منها تزايد احتمال تعرضها للعنف أو لالجتار              

صري عـن القلـق إزاء   ومن األمثلة على ذلك، أعربت جلنة القضاء على التمييز العن       . بالبشر
  . )٦٥(االجتار بالنساء والفتيات، وخباصة غري املواطنات، ألغراض االستغالل اجلنسي

وقد تسعى املرأة عدمية اجلنسية للزواج هبدف احلصول على جنسية أو مركز قانوين               -٤٠
، نظراً إىل أن    تنطوي على استغالل  وقد تقع بعد ذلك أسرية عالقة       . أفضل لنفسها وألطفاهلا  

وعلى سبيل املثال، أعربت جلنة القضاء      . قطع العالقة يعين التخلي عن هذه اجلنسية أو املركز        
على التمييز العنصري عن القلق إزاء حاالت متييز ضد النساء تتعلق باجلنسية متكّن من مـنح                

  . )٦٦(اجلنسية عن طريق اآلباء فقط الذين حيملون جنسية هذه الدولة

__________ 

أذربيجـان  : اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، املالحظـات اخلتاميـة               )٦٢(
(E/C.12/1/Add.104)   مـن   ٢٧، ص   ) أعاله ٤٢احلاشية  " (وضع عدميي اجلنسية  "؛ فان واس،    ٣٣، الفقرة 

 مـن   ٢٨، ص   ) أعاله ٥٤احلاشية  (مم املتحدة لشؤون الالجئني، ورقة نقاش       النص اإلنكليزي؛ مفوضية األ   
 .النص اإلنكليزي

، (E/C.121/Add.31)كنـدا   : اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املالحظات اخلتامية        )٦٣(
 ٦٢ و ٦١ الـصفحتان    ،) أعاله ٤٢احلاشية  (انعدام اجلنسية يف آسيا الوسطى      "؛ فاركوهارسون،   ٣٩الفقرة  

 .من النص اإلنكليزي
؛ جلنـة حقـوق الطفـل،       )٣٤، الفقرة   A/HRC/11/8/Add.2(تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم         )٦٤(

ــة  ــات اخلتامي ــي  : املالحظ ــاد الروس ــرة (CRC/C/15/Add.110)االحت ــتني ٥٣، الفق ؛ األرجن
(CRC/C/15/Add.187) أروبامبا فيها(؛ هولندا ٥٦ و٢٩، الفقرتان ) ((CRC/C/15/Add.227 ٥٣، الفقرة. 

 .٢٤، الفقرة (CERD/C/LTU/CO/3)ليتوانيا : جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية )٦٥(
؛ اللجنـة   ١٣، الفقرة   (CERD/C/64/CO/3)لبنان  : جلنة القضاء على التمييز العنصري، املالحظات اخلتامية       )٦٦(

، الفقـرة  (CEDAW/C/BHR/CO/2)البحـرين  :  املرأة، املالحظات اخلتاميةاملعنية بالقضاء على التمييز ضد   
، وُعمـان  ٣٣، الفقـرة  (CRC/C/QAT/CO/2)قطـر  : ؛ جلنة حقوق الطفل، املالحظـات اخلتاميـة    ٣٠

(CRC/C/OMN/CO/2) ٣١، الفقرة. 
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املواطنة أو اجلنسية يف صعوبات حتول دون االسـتفادة مـن           وحيثما يتسبب انعدام      -٤١
ومـن  . خدمات الرعاية الصحية، فقد يكون لذلك أيضاً أثر بالغ غري متناسب يف رفاه املرأة             

األمثلة على ذلك عدم تلقي املرأة رعاية األمومة أو رعاية املواليد أو عدم استفادهتا من الربامج   
 .اإليدز أو التطعيم/ملناعة البشريفريوس نقص اب املتعلقةاحلكومية 

وأفادت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأنه رغم التزام الدول مبقتضى العهد الـدويل               -٤٢
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بكفالة تساوي حقوق الرجال والنساء يف التمتع حبقوقهم            

 ُوِضعت خصيصاً لتنظيم أمـور      مبوجب العهد، فقد يكون للتدابري التشريعية أو اإلدارية، اليت        
ومن أمثلة  . مساواة النساء يف التمتع حبقوق اإلنسان     غري تلك اليت يتناوهلا العهد، أثر سليب يف         

ذلك، ركزت اللجنة على مدى تأثري قوانني اهلجرة، اليت متيز بني املواطن واملواطنة تأثرياً سلبياً         
  .)٦٧( أو يف تقلد املناصب العامةعلى نطاق حق املرأة يف الزواج من غري املواطنني،

  حقوق األقليات  -الم   
من اجملاالت األخرى اليت يواجه فيها غري املواطنني صعوبات ويشعرون فيهـا بـأثر            -٤٣

 ه ال ينبغي أن يكون    وبالرغم من أن  . احلرمان التعسفي من اجلنسية جمال متتع األقليات حبقوقها       
مبوجـب القـانون    باحلقوق املكفولة   متتع األقليات    نسية عائقاً حيول دون   عدم املواطنة أو اجل   

، أفادت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات بأن بعض الدول تقـصر بـشكل              )٦٨(الدويل
ويواجه األشخاص احملرومـون تعـسفاً مـن        . صريح التمتع حبقوق األقليات على املواطنني     

يتهم الثقافية اجلماعية وتعزيزهـا،     جنسيتهم حتديات إضافية تتعلق بإعمال احلق يف محاية هو        
ويشمل ذلك االعتراف بلغات األقليات واستعماهلا أو حريـة ممارسـة شـعائرها الدينيـة               

)A/HRC/7/23 ٤٥، الفقرة.(  
 من اإلعالن بـشأن     ٢ من املادة    ٣ويف سياق محاية حقوق األقليات، تقضي الفقرة          -٤٤

ة وإىل أقليات دينية ولغوية حبق األشخاص       حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثني       
املنتمني إىل أقليات يف املشاركة الفعالة على الصعيد الوطين، وكذلك على الصعيد اإلقليمـي              
حيثما كان ذلك مالئماً، يف القرارات اخلاصة باألقلية اليت ينتمون إليها أو باملنـاطق الـيت                

وتـرى  .  تتعارض مع التشريع الوطين    يعيشون فيها، على أن تكون هذه املشاركة بصورة ال        
اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات، أن الدول جلأت إىل احلرمان من املواطنة السـتبعاد              

__________ 

، ٣ملرأة، الفقـرة    بشأن املساواة بني الرجل وا    ) ١٩٨١(٤اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم         )٦٧(
  .٣١بشأن املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء، الفقرة ) ٢٠٠٠(٢٨والتعليق العام رقم 

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم               ٢٧املادة   ) ٦٨(
ــرة ١٥ ــم ٧، الفق ــام رق ــق الع ــو) ١٩٩٤(٢٣ والتعلي ــشأن حق ــرة ب ــات، الفق ؛ ١-٥ق األقلي

E/CN.4/Sub.2/2003/23 ٣٧، الفقرة ٣٠؛ جلنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العام رقم ٤٢، الفقرة. 
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وعليه، أشارت اخلبرية املستقلة إىل أنه ينبغي للدول أن تنظر يف           . األقليات من التمتع حبقوقها   
يات بالتصويت والترشح لالنتخابـات احملليـة       إمكانية السماح لغري املواطنني املنتمني إىل أقل      

وشغل مناصب يف جمالس إدارة هيئات احلكم الذايت، مع احلرص على أن يكون احلصول على     
وأوصى احملفل املعين بقضايا األقليات أيضاً بأنـه إذا         . )٦٩(املواطنة حمكوماً بقواعد غري متييزية    

 بد من توفري إجراءات معقولة للحصول       كانت اجلنسية شرطاً ملمارسة احلقوق السياسية، فال      
على اجلنسية وأن تكون هذه اإلجراءات حمددة بوضوح وأن تنشر على نطـاق واسـع وأال               

  .)٧٠(تنطوي على متييز بسبب العرق أو األصل اإلثين أو الدين

  االستنتاجات  -ثالثاً   
ـ             -٤٥ وق يوضح القانون الدويل حلقوق اإلنسان التزامات مجيع الدول بـاحترام حق

اإلنسان جلميع األفراد دون متييز أياً كان نوعه، مثل العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو 
الدين أو الرأي السياسي أو غريه من اآلراء أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو                

  .النسب أو غريه من األسباب
متع ببعض حقوق اإلنسان    وبينما جيوز للدول، وفقاً للقانون الدويل، أن تقّيد الت          -٤٦

الدولية جتاه غري املواطنني، جيب ألي تقييد، مع ذلك، أن يستويف شروطاً صارمةً تتـصل               
  .مببدأ عدم التمييز

واطنتهم ملاألشخاص املتضررين   إىل فقدان   ويؤدي احلرمان التعسفي من اجلنسية        -٤٧
 التعسفي من اجلنسية    وبناء على ذلك، فإن احلرمان    . يف الدولة اليت حرمتهم من جنسيتهم     

 وضع أكثر حرماناً فيما يتعلق بتمتعهم حبقوق اإلنسان         يف األشخاص املتضررين فعالً     جيعل
وبالنظر أيضاً إىل   بسبب خضوع بعض هذه احلقوق لقيود قانونية ال تنطبق خبالف ذلك،            

  . حقوق اإلنسانات النتهاكهؤالء األشخاص زيادة تعرض

        

__________ 

وثيقة معلومات أساسية من اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات، بشأن األقليات واملـشاركة الـسياسية                )٦٩(
 .٣٧، الفقرة )A/HRC/FMI/2009/3(للمحفل املعين بقضايا األقليات الفعالة املقدمة يف الدورة الثانية 

، )A/HRC/13/25(توصية احملفل املعين بقضايا األقليات بشأن األقليـات واملـشاركة الـسياسية الفعالـة                )٧٠(
 .٢٦ الفقرة


