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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.
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املفوضية السامية لالجئني/ب بيهان

تعب عن مشاعرها باإلحباط من الظروف املعيشية والحياة عىل العموم منذ إجبارها عىل الفرار من بيتها يف سيت يون سو بوالية راخني خالل أحداث العنف التي اندلعت يف
امرأة ّ
أكتوبر/ترشين األول  .2010تقول َّإن أناساً مسلحني أجربوا جميع من يف قريتها عىل الهرب قبل حرق بيوتهم ونهب ممتلكاتهم.

وإدراكاً لحقيقــة عــدم وجــود دولــة معصومــة مــن العنرصيــة،
عــى املرشعــن أخــذ الحاجــة لوجــود اســتجابة ترشيعيــة عــى
محمــل الجــد .فبالرغــم مــن أن التوتــرات العنرصيــة تجــاه
الســكان األصليــن يف أســراليا ال تــأيت مبســتوى مــا يحــدث يف
ميامنــار تجــاه شــعب الروهينجــا ،فالسياســات التــي تتبعهــا
أسـراليا تجــاه ســكانها األصليــن جـ ّرت أسـراليا أيضـاً مــن وقــت
آلخــر إىل هاويــة ســوء الســمعة .وقــد صدقــت أســراليا عــى
االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري
يف عــام  1975بفقرتهــا التــي تحــوي مــادة تناهــض التمييــز
العنــري .ومــع أن مثــل هــذه الترشيعــات ال ُتعــد تريــاق جميــع
مشــاكل التمييــز العنــري ،فهــذه الترشيعــات متثــل عــى األقــل ناثان ويليس  nathan.willis@scu.edu.auمرشحة لنيل درجة
اعـراف الدولــة بوجــود مشــكلة تحتــاج لحــل وقــد أثبتــت هــذه الدكتوراه يف جامعة ساثرن كروس ،أسرتاليا ،وعملت سابقاً يف
الترشيعــات فاعليتهــا بوصفهــا آليــة قانونيــة ُمصلحــة عندمــا ميامنار.
تنشــأ مســائل العنرصيــة.
 www.trust.org/item/20130912101837-el6ym .1انظر أيضاً العدد  30من نرشة

تأمــن حياتهــم والشــعور براحــة البال”4.و ُيحتمــل إج ـراء بعــض
التعديــات عــى قانــون الجنســية أو حتــى تعديــل الدســتور
نفســه .وليــس غريبــاً اقــراح أن تنظــر لجنــة ســيادة القانــون
والســكينة أيضــاً يف إمكانيــة التوصيــة ،كنــوع مــن التطويــر
املــوازي ،بأهميــة التصديــق عــى االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء
عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري مــن خــال وضــع قانــون
يحــد مــن أشــكال التمييــز العنــري .وقــد تكــون التعديــات
عــى دســتور ميامنــار مهمــة أيضــاً لتخويــل الســلطات املعنيــة
بالتصديــق عــى االتفاقيــات الدوليــة.

ويف ميامنــار ،طالــب بعضهــم لجنــة ســيادة القانــون والســكينة،
التــي يرأســها داو أونــغ ســان ســو كيــي ،بالنظــر يف قضيــة قانــون
الجنســية .واشــتمل تقريــر اللجنــة يف  31يوليو/متــوز  2013عــى
توصيــة تنــص عــى أنــه “يتعــن عــى الــدول أن تهــدف [مكتوبــة
هكــذا] لتحقيــق الســام الــذي يتيــح للشــعب وللجنســيات
العرقيــة العيــش والعمــل تحــت حاميــة القانــون الــذي يكفــل

الهجرة القرسية عن “نازحي بورما”
www.fmreview.org/ar/burma
http://tinyurl.com/Myanmar-Constitution-2008 .2
www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html .3
 .4لجنة سيادة القانون والسكينة ،ميامنار“ ،تقرير لجنة سيادة القانون والسكينة”
( 31يوليو/متوز .)2013
()Report of the Rule of Law and Tranquility Committee
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