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اتفاقيات جديدة تربمها منظمة الدول األمريكية لحامية النازحني ضد املامرسات
العنرصية والتمييز
ماريا بياتريس نوغريا

يف عام  ،2013اعتمدت اتفاقيتان جديدتان قادرتان عىل تقديم حامية أكرب للجامعات املستضعفة ،مبا فيها النازحني،
يف األمريكتني.

يف السادس من يونيو/حزيران  ،2013صدّقت الجمعية العامة املعدية واألمراض النفسية ،أو أي حالة أخرى[ 3.تغميق الحروف
ملنظمة الدول األمريكية عىل اثنني من اآلليات القانونية الدولية مضاف من الكاتب]
الجديدة :اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة العنرصية والتمييز
العنرصي وما يتصل بذلك من أشكال التعصب (االتفاقية املناهضة وال توجد أي معاهدة أخرى يف القانون الدويل تشتمل عىل فكرة
للعنرصية) واتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة جميع أشكال شاملة ملعنى مبدأ عدم التمييز العنرصي ومقصده أكرث من
التمييز العنرصي والتعصب (االتفاقية املناهضة للتمييز العنرصي) .تلك الواردة يف هذه االتفاقية .ففي الوقت الذي اعتمدت فيه
وتعد األخرية أكرث شمولية يف مجال حامية الجامعات املستضعفة معاهدات حقوق اإلنسان األخرى عىل تفسريات للمبدأ الذي
يشتمل بقدر أعىل قلي ًال عىل حامية بعض الجامعات ،أدمجت
وتشتمل عىل صيغ جديدة تفيد النازحني خصوصاً يف املنطقة.
اتفاقية منظمة الدول األمريكية املبادئ والقوانني السابقة جميعاً
وطاملا عانت األمريكتني من مامرسات العنرصية والتمييز العنرصي يف تعريفها الخاص.
واسعة النطاق ضد النازحني ملدد طويلة .وقد وثق ذلك عىل
مدار العقدين األخريين بطرق عدة ،مثل :يف تقارير املقررين وصار النازحون مدرجون حالياً بني فئات األفراد األكرث استضعافاً
الخاصيني العاملني يف منظمة الدول األمريكية ،وممثيل األمني وعرضة للتمييز العنرصي مع وجود احتاملية كبرية جداً اآلن
العام يف األمم املتحدة املعني بالنازحني داخلياً ،فرانسيس دينغ يف نجاح االدعــاءات املقدمة عىل أساس املامرسات العنرصية.
ووالرت كالني ،1ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان ،ويف مؤمترات ،مثل :وترتاوح التزامات الدول املنصوص عليها يف االتفاقية بني التصدي
الحلقة الدراسية اإلقليمية املعنية بالنزوح الداخيل يف األمريكتني لجميع أنواع املامرسات العنرصية والقضاء عليها واملعاقبة عليها
عام 20042.
وتبني ترشيعات خاصة وتنفيذ السياسات العامة بشأن املساواة
يف املعاملة ويف توفري الفرص .ومن األمور ذات األهمية الخاصة
ووفقاً لالتفاقية الجديدة املناهضة للتمييز العنرصي:
للنازحني إمكانية الحصول عىل السكن والوظائف واملشاركة
يف املنظامت املهنية والتعليم والتدريب والحامية االجتامعية
ُيقصد بالتمييز العنرصي أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يف واألنشطة االقتصادية والخدمات العامة دون إخضاعها ألي شكل
أي مجال من مجاالت الحياة العامة أو الخاصة ،يكون الغرض منه
أو التأثري الناتج عنه إبطال أو تحجيم االعرتاف عىل قدم املساواة
أو مامرسة أو التمتع بحق أو أكرث من حقوق اإلنسان وبالحريات
األساسية املنصوص عليها يف الصكوك الدولية التي تنطبق عىل يف  ،2011قرر الفريق العامل املعني باتفاقية البلدان األمريكية
املقرتحة ملكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكره األجانب وما
الدول األطراف.
وقد يكون التمييز العنرصي عىل أساس الجنسية أو العمر أو
الجنس او التوجه الجنيس أو هوية الجندر والتعبري أو اللغة أو
الدين أو الهوية الثقافية أو اآلراء السياسية أو اآلراء من أي نوع
أو األصل االجتامعي أو الوضع االجتامعي واالقتصادي أو املستوى
التعليمي أو املهاجرين أو الالجئني أو ا ُملعادين إىل أوطانهم أو
عدميي الجنسية أو النازحني داخلي ًا أو اإلعاقة أو سمة وراثية أو
حالة متعلقة بالصحة العقلية أو البدنية ،مبا يف ذلك األمراض

يتصل بذلك من أشكال التعصب إىل قسم النسخة إىل اتفاقيتني
مختلفتني :واحــدة تركز عىل العنرصية واألخــرى عىل األشكال
األخرى من التمييز العنرصي والتعصب .وبادئ ذي بدء ،عزز هذا
القرار إدراك احتاملية أن تواجه بعض الدول صعوبات يف تنفيذ
اتفاقية شاملة متاماً نظراً ملوقفهم القانوين املحيل من قضية التوجه
الجنيس وهوية الجندر .ويف أعقاب ذلك ،استغل الفريق العامل
الفرصة لجعل االتفاقية املناهضة للتمييز العنرصي اتفاقية رائدة؛
فهي أول اتفاقية تعرتف رصاحة بزيادة جرائم الكراهية القامئة عىل
التوجه الجنيس وتحظر التمييز العنرصي القائم عىل هذه األسس.
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من أشكال التقييد أو التحجيم للحقوق من منطلق التمييز ومازالت االتفاقية املناهضة للتمييز العنرصي بحاجة لتصديق
العنرصي والتعصب.
الدول عليها لتدخل حيز التنفيذ .واعتباراً من سبتمرب/أيلول ،2013
وقع كل من األرجنتني والربازيل واإلكوادور وأوروغواي االتفاقية
وتنص االتفاقية املناهضة للتمييز العنرصي عىل أهمية وجود ولكنهم مل يصدقوا عليها بعد.
إرشاف قضايئ من قبل محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان،
ومبجرد بدء إنفاذ االتفاقية ،ستؤسس لجنة البلدان األمريكية ماريا بياتريس نوغريا  mb_nogueira@yahoo.comمرشحة
ملناهضة العنرصية والتمييز العنرصي وجميع أشكال التمييز لنيل درجة الدكتوراه يف العالقات الدولية يف جامعة برازيليا.
والتعصب والقضاء عليها لإلرشاف عىل تنفيذ االتفاقية.
 .1انظر  www.brookings.edu/about/projects/idp/un-mandate/francis-dengو
وقد تكون االتفاقية أيضاً مبثابة آلية مهمة لتسهيل إيجاد حلول
دامئة ألزمات النزوح الداخيل يف املنطقة .فحتى عقب عمليات
العودة الطوعية أو االندماج املحيل ،سيكون عىل النازحني
مواجهة مشاكل التمييز العنرصي الجلية يف القيود املفروضة عىل
إمكانية الحصول عىل الخدمات العامة وتحجيم حقوقهم املرتبطة
بالتوظيف وموارد الرزق واملشاركة السياسية4.وتنكر االتفاقية
رصاحة جميع هذه األشكال من التمييز العنرصي .واالتفاقية أيضاً
قادرة عىل املساعدة يف مواقف التمييز العنرصي ضد النازحني
الذين ينتمون أيضاً لجامعات مستضعفة أخرى ،مثل :املصابني
بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز.

www.brookings.edu/about/projects/idp/un-mandate/walter-kalin
www.brookings.edu/fp/projects/idp/conferences/mexreport.pdf .2
 .1 .3النص الكامل موجود عىل:
http://tinyurl.com/OAS-Discrimination-Conv
http://tinyurl.com/OAS-Discrimination-Conv-es
 .4أ/مجلس حقوق اإلنسان/21/13/امللحق  .4مجلس حقوق اإلنسان ،تقرير املقرر الخاص
بشأن حقوق اإلنسان الخاصة بالنازحني داخلياً ،والرت كالني :إطار الحلول الدامئة ملشاكل
النازحني داخلياً 29 ،ديسمرب/كانون األول .2009
(Report of the Special Rapporteur on the Human Rights of Internally
Displaced Persons,WalterKälin: Framework for Durable Solutions for
)Internally Displaced Persons

الدور املحتمل لقانون يحد من أشكال التمييز العنرصي يف ميامنار

ناثان ويليس

كثرياً ما غذى التمييز العرقي مامرسات العنف والنزوح يف ميامنار ،والسيام شعب الروهينجا الذين كانوا يفرون يف
مجموعات مكونة من “عرشات اآلالف” يف عام  2013وحده.

يف ظــل اإلطــار الدســتوري الجديــد يف ميامنــار واإلصــاح الترشيعي
الســائر قدم ـاً يف البــاد ،يبــدو الوقــت مناســباً للنظــر يف مــا إذا
كان وضــع قانونـاً خاصـاً للتمييــز العنــري سيســاعد يف معاجلــة
مســألة التمييــز العرقــي الراســخة يف البــاد والحــد مــن التوتـرات
العرقيــة ومامرســات العنــف ورحــات النــزوح التــي يعــاين منهــا
1
كثــر مــن النــاس.
وتنــص االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز
3
العنــري عــى رضورة تعزيــز “االحــرام العاملــي لحقــوق
وينــص دســتور ميامنــار (املــادة  )348عــى أنــه“ :يتعــن عــى اإلنســان والحريــات األساســية للجميــع ومراعاتهــا دون متييــز
االتحــاد عــدم متييــز [مكتوبــة هكــذا] أي مواطــن يف جمهوريــة بســبب العــرق أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن” فضـ ًا عــن أنــه “ال
اتحــاد ميامنــار عــى أســاس العــرق أو املولــد أو الديــن أو املوقــف يوجــد أي مــرر للتمييــز العنــري ،مــن الناحيــة النظريــة أو مــن
الرســمي أو الحالــة أو الثقافــة أو الجنــس أو الــروة”2.وال متنــح الناحيــة العمليــة ،يف أي مــكان” .وتلــزم االتفاقيــة الــدول املوقعــة
الجنســية إال مبوجــب القانــون؛ ويعــد قانــون الجنســية لعــام عليهــا “باتخــاذ إج ـراءات فعالــة ملراجعــة السياســات الحكوميــة
 1982القانــون ا ُملســتخدم حاليــاً الــذي يعــرف بوجــود نحــو والوطنيــة واملحليــة وتعديــل أي قوانــن أو ترشيعــات أو إبطالهــا
 135مجموعــة عرقيــة ويســميهم “األعــراق الوطنيــة” إال أنــه أو إلغائهــا إذا كانــت مســؤولة عــن توليــد التمييــز العنــري أو
ال يشــتمل عــى شــعب الروهينجــا وينكــر عليهــم أحقيتهــم يف عــن اســتدامته أينــا كان موجــوداً”.

الجنســية ألنهــم أفــراد يف هــذه املجموعــة العرقيــة .وبعــدم
اع ـراف البــاد بجنســيتهم ،يف ظــل املــادة  ،348يحرمــون أيض ـاً
مــن حــق الحاميــة مــن مامرســات التمييــز مبوجــب دســتور
البــاد.

