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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 
 حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصاديةتعزيز وحماية جميع 

 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

تقريرررر المقررررر المررراب المعنررري بارةرررعاص المعالررررة للعنصررررية والتمييرررز   
 العنصري وكره ارجانب وما يتصل بذلك من تعصب

 مذكرة من ارمانة  
ذذذخل ا رذذذ،  ا ذذذا    علذذذا رذذذاه،ا قذذذ،و األجايذذذمل وا ةذذذاه   ا ، ب ذذذ   ذذذا يف هذذذاا الير، ذذذ،ز  ،قر

 واالجتاهات وا ظاه، السائدا يف هاا الصدد. 
ذذ ز يف ةذذ ا  أجمذذ  ادةذذ،ا احلذذادا الذذة  ذذ د     ج ذذادا  ا رذذ،  ا ذذا و ذذ،    أن احلاجذذ  ماةر

اةيةحال اليعصمل واليم  خل و ،در  أوضاع الةئات ا سيضعة ز    وضع  ع، ف واضذ  لظذاه،ا قذ،و 
 قذذ،و األجايذذمل   أيذذمي ن ذذن الرذذ ل  ذذ ن   ا رذذ،  ا ذذا األجايذذمل وكلذذت لليصذذد  لوجمذذ . و ذذاهمل 

ذذذذ،   أيذذذذا  مذذذذ  دن احلرذذذذ  ز الذذذذة  يسذذذذاوون ، بذذذذا مذذذذع فذذذذ ه ز  سذذذذبمل اييمذذذذا  األ،ذذذذ،احيذذذذدد عنذذذذدما حيس
و/أو ا ما ةذات  واجلماعاتز احلر ري أو ا يص  ز    مناطق جغ،ا، ذ  أو  سذبمل الرذ   وا عيرذدات

الذذة  عينربذذا هذذ ال  األ،ذذ،اد أو اجلماعذذات بذذا أعلبذذ   بذذدون أاذذ  أجايذذمل أو  أفذذ،ا  . و ذذد   ذذ ن 
مي  ذذذذمي ا بذذذذاج،ون أو الاجئذذذذ ن يف ا ويذذذذ  األ ذذذذ ا.    ذذذذل اليم  ذذذذخل الذذذذا  جس كلذذذذت ًذذذذ،حياً وواضذذذذحاً م ذذذذ

  ذذ ن أ ضذذاً أمذذ،اً ال عا ذذ  لذذمي  بذذ ل مبااذذ،  اليذذا  ق احلذذد   للبةذذ،ا و ذذد  نصذذملر علذذا أ،ذذ،اد  و ذذد
 خميلف الةئات بَّن  عا ب ا جنباً    جنمل مع ف ه  ط ال أج ال.

 نبغذي أ ذاها  عذال االعيبذا  مذن أجذل  عخل ذذخل  وحيذدد ا رذ،  ا ذا  العناًذ، ال،ئ سذ   الذة 
 ،عال   الس اةات واليدا   ال،ام      م ا،ح  راه،ا ق،و األجايمل.
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 مقدمة -أوالا  
 ا ر،  ا ا حياول  مي. و، 25/32 رد  هاا الير، ، عمًا  ر،ا  جملس حر   اإليسان  -1

  ضذا  مةبذ   ق،اه ذ  األجايذملز و رذذد  حملذ  عامذ  عذن خميلذف ا عذذا   السذا    واألطذ، الذة حتظذذ،  
ق،اه   األجايمل والة اعيمدت علا الصع د الدويل والصعد اإل ل م   واألجنب  ز و نا ش راه،ا  

 ووج هبا ا خيلة . األجايمل ق،و
يف مج ذذع أءذذا  العذذانيز ما ذذال النذذا  بذذن  ع بذذ ن  ذذا أ البلذذدان الذذة يبذذ وا ، بذذا.  كوهنذذا -2

و ي   ادة،از  النسب     ال    نز  م اي     ،  احلما   د  من األجمذاتز واحلذدر مذن وطذ ا الةرذ،ا 
يف احل ا ال اال يصاد   واالجيماع ذ   اي   اإل داع يف ما  سامه ن  مي وج ادا األ  ا  الة حيرر اا و م

يف البلذذذدان الذذذة  سيضذذذ ةب . فذذذ  أن العذذذاني اذذذبدز أ ضذذذاًز مذذذع  عذذذار   ذذذد،رات ا بذذذاج، نز  ةذذذا   
رذذاه،ا قذذ،و األجايذذمل ا  جذذ دا أًذذاً و ةذذا   اليم  ذذخل ضذذده   سذذبمل قذذ،هب  يف مج ذذع أءذذا  العذذاني. 

أن الرذذاي ن الذذدويل لذذ س ، ذذمي أ   ع، ذذف لظذذاه،  قذذ،و األجايذذمل أو اليم  ذذخل  و احذذا ا رذذ،  ا ذذا 
قذ،و ز  ذ ن  2001ضدر األجايمل النا ع عذن قذ،هب . و ذد اعذرتال  عذان و ،يذامد عمذل د ، ذان لعذا  

ن ذذل أحذذد ا صذذاد  واألاذذ ال ال،ئ سذذ   لليم  ذذخل والصذذ،اعز وأن م ا،حيذذمي  ي لذذمل اهيمامذذاً  األجايذذمل
 مذذن جايذذمل ا يمذذع الذذدويل ةذذ ا   سذذ ا . تات ةذذ، ع  مذذن جايذذمل الذذدول وقذذالعذذاجاً واذذذاك  جذذ،ا 

و سيند هاا الير، ،     حد  مباو ات للخربا  عسردت يف ا ،قخل األ،، رذي للبةذ،ا وا يمذع عامعذ  
  قذذذذاي ن األول/  1 بذذذذ، ن ال ذذذذاو/ي ،مرب و 30و ي ا ،ج ايذذذذدز يف ج هايسذذذذربف عنذذذذ   أ،، ر ذذذذاز  ذذذذ مي 

يذذذا ش  ادذذذا مبذذذا ق ن مذذذن مج ذذذع ا نذذذاطق اجلغ،ا، ذذذ  مظذذذاه، قذذذ،و األجايذذذمل يف ز 2015د سذذذمرب 
خميلذذف ا نذذاطقز واذذددوا علذذا ضذذ،و ا  جذذ،ا  ا خل ذذد مذذن البحذذ د  بذذ ن االةذذرتا  ة ات ال،ام ذذ     

  غ   مساعدا أًحا  ا صلح  علا وضع ة اةات و  ط عمل ،عال . ق،و األجايملم ا،ح   

 أنشطة المقرر الماب -ثانياا  
 الزيارات القطرية -ألف 

أن  عذذذ،  عذذذن اذذذ ،و حل  مذذذات األ جنيذذذال وأةذذذرتال ا وا غذذذ،    ا،ريبذذذا  ا رذذذ،  ا ذذذا  ذذذ در  -3
ز 2017ويف م لذع عذا   2016حتد د ج ذا ات ةذ ة، با دذا يف أ ا /مذا   و بذ، ن ال ذاو/ي ،مرب  علا

علذا اليذ ايلز وهذذ    مذل يف احلصذذ ل علذا دعذذ ا لخل ذا ا ، ةذذي وال ا ذان وجنذذ   أ،، ر ذا يف الر، ذذمل 
الذذدول الذذة ني  ذذ،در  اإلأذذا  علذذا طلبذذات الخل ذذا ا الذذة  ذذدمبا دذذا  ا رذذ،  ا ذذا العاجذذل. وحيذذ  

   ةعل كلت. أن
ايظذذذذذذذ، ) 2015أ ا /مذذذذذذا    8    4و ذذذذذذد جا  ا رذذذذذذ،  ا ذذذذذذا  ال  يذذذذذذذان يف الةذذذذذذرتا مذذذذذذن  -4

A/HRC/32/50/Add.1 وهذذ   عذذ،  حل  ميبذذا عذذن امينايذذمي لذذدعمبا و عاواذذا ال ذذاملال يف  عذذداد .)
و ج،ا  ج ا  مي علا ال،ف  من ا صاعمل اال يصاد   الة جت،  م اجبيبا واةيم،ا  أجم  ادة،ا الة 

  ما جالت  عصف  ال  يان.
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 ارنشطة ارخرى -باء 
،  ا ذذذا   ب ذذذان أمذذذا  ا ذذذ ل، الرذذذاي و السذذذن   ز أد  ا رذذذ2015آ /أفسذذذ س  5يف  -5

ز اذذذا ك 2015 بذذذ، ن ال ذذذاو/ي ،مرب  3ال ذذذاو الذذذا  ايعرذذذد يف جامعذذذ  ةذذذرتا    يف يذذذ و . ويف 
ز علذذا هذذامش العذذ،ض الذذا   دمذذمي يف اجلمع ذذ  العامذذ   ن   ذذ  كز يف  ظذذاه،ا  اًذذ  ا رذذ،  ا ذذا 

ز  عنذذ ان  م اجبذذ  الصذذمتق ا ،ذذا  واحلذذ ا  احيةذذااًل  العرذذد الذذدويل للمنحذذد  ن مذذن أًذذل أ،، رذذي
 ب ن العنص،   اد  ل   ضد الس ان ا نحد  ن من أًل أ،، ري يف مج ع أءا  العاني  وقذان مذن 

اذا ك  ز2015 بذ، ن ال ذاو/ي ،مرب  22و 21ويف  .ا يحدثال ال،ئ س ال يف  طا   لذت اليظذاه،ا
عبذد  اوول ،ذال نربف حلرذ   اإليسذان والرذاي ن يف اجيماع  ب ن اليم  خل العنص،  والد ينز يظممي م

يف  ا رذذ،  ا ذذا اذذا ك  ز2015 بذذ، ن ال ذذاو/ي ،مرب  25اإليسذذاوز وايعرذذد يف اةذذ نب ل. ويف 
الذذدو ا ال امنذذ  للمنيذذد  ا عذذين  رضذذا ا األ ل ذذذات الذذة يظذذ،ت يف مسذذ ل  األ ل ذذات يف  طذذا  يظذذذا  

ز اذذذذذا ك يف االحيةذذذذذال ال، ذذذذذي  الذذذذذاق، 2015  بذذذذذ، ن ال ذذذذذاو/ي ،مرب 26العدالذذذذذ  اجلنائ ذذذذذ . ويف 
 . يف جن ف السن    ا مسال إل ،ا  اال ةا    الدول   للرضا  علا مج ع أا ال اليم  خل العنص،ز

 كره ارجانب -ثالثاا  
 ارطر القانونية والسياساتية على الصعيدين الدولي واإلقليمي -ألف 

 المنطبقلمحة عامة عن اإلطار القانوني الدولي  -1 
أن  بذذذ     أن العبذذذد الذذذدويل ا ذذذا   ذذذاحلر   ا دي ذذذ  والس اةذذذ    ا رذذذ،  ا ذذذا  ذذذ در  -6

           والعبذذد الذذدويل ا ذذا   ذذاحلر   اال يصذذاد   واالجيماع ذذ  وال را، ذذ   ع،،ذذان اليم  ذذخل   يذذمي أ   ة، ذذ 
ا  رذ  ز  بذ ل مبااذ، أو   صا  أو  ر  د أو  ةض ل أو ف  كلذت مذن أوجذمي ا عاملذ  اليةضذ ل   بذ

أو ف  مباا،ز علا مجل  أم   منبا الع،  أو الل ن أو ي ع اجلذنسز أو اللغذ ز أو الذد ن أو الذ،أ  
               الس اةذذذذي أو فذذذذ  كلذذذذت مذذذذن ا  ا ز أو األًذذذذل الرذذذذ مي أو االجيمذذذذاعيز أو ال ذذذذ،واز أو ا  لذذذذدز

 ل ات الع،    أو اإلثن  ز قما  ن بذق أو ما    كلت من األوضاع. و ن بق هاو األح ا  علا األ
  علا ال،عا ا األجايمل م ل ا باج، ن.

علذذا اجلم ذذع  صذذ،ال  العبذذد الذذدويل ا ذذا   ذذاحلر   ا دي ذذ  والس اةذذ  و ن بذذق أح ذذا   -7
علا أن  يعبد قل دول  طذ،ال يف العبذد  2و نص ا ادا . (1)النظ، عن اجلنس   أو ايعدا  اجلنس  

ذذلر م ذذن   ع بذذ ن علذذا أ اضذذ با ولضذذع ن ل ال يبذذا الرضذذائ   احلرذذ   ا عذذرتال  ذذا  ضذذمان مذذن  قس
العبذذذد واحذذذرتا   لذذذت احلرذذذ    ذذذدون ل  ذذذخلز أ ذذذاً قذذذان ي عذذذميز  ذذذا يف كلذذذت اليم  ذذذخل الرذذذائ  علذذذا  يف

األًل الر مي أو االجيماعي أو ا  لد أو ما    كلت من أوضاع. وكق،ت اللةن  ا عن ذ   أةا 
(  بذذذ ن وضذذذع األجايذذذمل   جذذذمل العبذذذدز 1986)15 ربذذذا العذذذا    ذذذ  اإليسذذذانز يف  عل حبرذذذ  
__________ 

   .1(  ب ن وضع األجايمل   جمل العبدز الةر،ا 1986)15    اللةن  ا عن   حبر   اإليسانز اليعل ق العا   (1)
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 الراعذدا العامذذ  ا يبعذ  هذذي وجذذ   ضذمان قذذل واحذد مذذن احلرذذ   ا نصذ   عل بذذا يف العبذذد  أن
 . (2)دون ل  خل  ال ا  اطنال واألجايمل 

احلرذذذذذ   اال يصذذذذذاد   واالجيماع ذذذذذ   بذذذذذ ن عذذذذذد  اليم  ذذذذذخل يف  20ويف اليعل ذذذذذق العذذذذذا    ذذذذذ   -8
أن فذذ  ا ذذ اطنال   ذذد   اجبذذ ن اليم  ذذخل البن ذذ    حبرذذ   اإليسذذانز الحظذذت اللةنذذ  ا عن ذذ  وال را، ذذ 

واذذدردت علذذا أن . (3)ا ذذالال العذذا  وا ذذا  عنذذد با ةذذ  حرذذ  ب  ا نصذذ   عل بذذا يف العبذذد  يف
   عل بذا احل،مذان مذن اليميذع  ذاحلر   ا نصذ يفاجلنس   أو وضع ادة،ا ال  نبغي أن  بذ ا ةذبباً 

يف العبدز مب از علا ةب ل ا  الز    أن جلم ع األطةذال ا  جذ د ن دا ذل أ  دولذ  مذن الذدولز 
  ن ، ب  األطةال ب ن ال نيل  ن وثائق    ذ ز احلذق يف احلصذ ل علذا اليعلذ   وعلذا الغذاا  ال ذايف 

العبذد الذدويل لذة   ةلبذا . واذددت اللةنذ  علذا أن احلرذ   ا(4)وال،عا   الصح   ا  سذ  ا الي لةذ  
 نسذحمل علذا الاجئذال وطذالل اللةذ   وعذدني  ا ا   احلر   اال يصاد   واالجيماع ذ  وال را، ذ 

 .(5)اجلنس   والعمال ا باج، ن وضحا ا االجتا  الدويلز  غض النظ، عن وضعب  الراي و
ز اليم  ذذخل العنصذذ،  و عذذ،ال اال ةا  ذذ  الدول ذذ  للرضذذا  علذذا مج ذذع أاذذ ال اليم  ذذخل العنصذذ،  -9

ذذلر  ة، ذذ  أو   صذذا  أو  ر  ذذد أو  ةضذذ ل أو فذذ  كلذذت مذذن أوجذذمي ا عاملذذ  اليةضذذ ل    رذذ    علذذا أيذذمي قس
علذذا أةذذا  العذذ،  أو اللذذ ن أو النسذذمل أو األًذذل الرذذ مي أو اإلثذذين و سذذيبدال أو  سذذييبع  ع  ذذل 

با ةذذذذيباز علذذذذا  ذذذذد   أو اليميذذذذع  ذذذذا أو األةاةذذذذ  واحل، ذذذذات  حبرذذذذ   اإليسذذذذانع، لذذذذ  االعذذذذرتاال  أو
ا سذذذاوااز يف ا  ذذذاد ن الس اةذذذ   أو اال يصذذذاد   أو االجيماع ذذذ  أو ال را، ذذذ  أو أ  م ذذذدان آ ذذذ، مذذذن 
م اد ن احل اا العام . وحتظ، اال ةا    اليب، عات ال طن   الة ل رخل ضد أ  جنس    ع نبذا. و فذ  أيذمي 

 ز ،ذذذان اللةنذذذ  ا عن ذذذ   الرضذذذا  علذذذا أذذذ ج للذذذدول األطذذذ،اال أن  ر ذذذد ليذذذع م اطن بذذذا  ذذذبعض احلرذذذ  
(  بذذذذ ن اليم  ذذذذخل ضذذذذد فذذذذ  ا ذذذذ اطنال 2004)30  نذذذذتز يف  عل ربذذذذا العذذذذا    ذذذذ  اليم  ذذذذخل العنصذذذذ،  

اً مذن اليم  ذخل مذ  ا عامل  اليةض ل   الرائمذ  علذا اجلنسذ   أو ال ضذع ا يعلذق  ذادة،ا  بذ ل ي عذ  أن
مراًذذذد اال ةا  ذذذ  وأف،اضذذذباز   جذذذمل هذذذدال ني   بذذذق معذذذا   كلذذذت اليةضذذذ ل ا ردمذذذ  مذذذن منظذذذ   

 2 يناةمل مع  ل ف كلت اددال . و يعبد الدول األط،االز   جمل ا ذادا  مب،وعز وم  قايت ال
ات االيدماج ذذذ  ا يعذذذددا األجنذذذا  ومذذذا    كلذذذت مذذذن قذذذمذذذن اال ةا  ذذذ ز  يبذذذة ع ا نظمذذذات واحل، 

الذذذدول  4   كلذذذتز   الذذذمل الةرذذذ،ا ال ةذذذائل ال ة لذذذ   اجالذذذ  احلذذذ اجخل  ذذذال األجنذذذا . و اإلضذذذا،  
األط،اال  اداي  مج ع أا ال الدعا ذ  الرائمذ  علذا األ، ذا  أو النظ، ذات الرائلذ   يةذ   أ  عذ،  
ذذلر يبذذ، لو، ذذا  الرائمذذ   أو جمم عذ  أاذذخا  مذذن لذذ ن أو أًذل ع، ذذي واحذذد  ذذاإلعان عذن أن قس

  ذذذخل العنصذذ، ز ،ضذذذًا عذذذن علذذا اليةذذذ   العنصذذذ،  أو ال ،اه ذذ  العنصذذذ،  ز وقذذذل حتذذ، ض علذذذا اليم
 عمال العنف أو اليح، ض علا ا   ا   لت األعمالز أم ٌ   عدر ج،ائ   عا ذمل عل بذا الرذاي نز 

__________ 

   .2ةسميز الةر،ا ي ا ،جع (2)

  .24ايظ، الةر،ا  (3)

  .30ايظ، الةر،ا  (4)

  .30ايظ، الةر،ا  (5)
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اًز  يعبذد و عان عد  ا،ع   ا نظمات الة  ،وأ لليم  خل العنصذ،  وحتذ،ض عل ذمي وحظ،هذا. وأ ذ  
   و،عال ز وال ة ما يف م ذاد ن من اال ةا   ز   ن  يخا  دا   ،    7جمل ا ادا الدول األط،االز    

اليعلذذ   والرت  ذذ  وال را،ذذ  واإلعذذا ز  غ ذذ  م ا،حذذ  اليحامذذل و عخل ذذخل اليةذذاه  واليسذذام  والصذذدا    ذذال 
األم  واجلماعات الع،    أو اإلثن  . و د اددت اللةن  ا عن    الرضا  علا اليم  ذخل العنصذ،  علذا 

ذذذت  أن الذذذدول مسلخل مذذذ   ية  ذذذت اد اقذذذل اليم  خل ذذذ   اإلضذذذا،     اليصذذذد  لليم  ذذذخل ا يعمذذذد. قمذذذا أًو
الدول  اذاك اليدا   ال ة ل   الرضا  علا اليم  خل ضد ف  ا  اطنال ، ما  يعلق  بذ،و  ومي لبذات 
العمذذذذل والعمالذذذذذ ز  ذذذذا يف كلذذذذذت   اعذذذذد وبا ةذذذذذات الي ر ذذذذذف الذذذذة  ن ذذذذذ   علذذذذا أفذذذذذ،اض أو آثذذذذذا  

ا أن اال ةا  ذذذ   ذذذنص علذذذا عا ذذذ  ا م عذذذات الع،  ذذذ  واذذذددتز عذذذاوا علذذذا كلذذذتز علذذذ .(6)ل  خل ذذذ  
 .(7)م،درو ق،اه   األجايمل الا اإلثن   الة  يع،ضز ال   ز و ب ل  ا ز لليم  خل  أو
وهناك عدد من الص  ك الدول   األ ،  حتظ،  اليحد ذد با ةذ  اليم  ذخل ضذد ،ئذات  ع نبذا.  -10

 (  بذذ ن2014)32  ذذ   ا ذذ،أاز يف  عل ربذذا العذذا وأوضذذحت اللةنذذ  ا عن ذذ   الرضذذا  علذذا اليم  ذذخل ضذذدر 
، مذذذا  يعلذذذق  ذذذا ،أاز أن اال ةا  ذذذ   واللةذذذ   واجلنسذذذ   وايعذذذدا  اجلنسذذذ  ز األ عذذذاد اجلنسذذذاي    ،قذذذخل الاجذذذ 

 ن بذذذق  الضذذذ،و ا علذذذا اليم  ذذذخل علذذذا أةذذذا  يذذذ ع اجلذذذنس واألةذذذا  اجلنسذذذاو بذذذا  ذذذ ث،ز  بذذذ ل فذذذ  
أو معيرذدانن أو طذ ائةبن  الذا   نيمذال  ل ذمي أو د ذاييبن ميناةملز علا  عذض النسذا   سذبمل العذ، 

ذ يبا  .(8)أو ف  كلت من األوضاع و دع  اللةن  ا عن    الرضذا  علذا اليم  ذخل ضذد ا ذ،أاز يف  ً 
(  ب ن العامات ا باج،اتز    عد  اليم  خل ومن  العاملال ا بذاج، نز 2008)26العام      

 ح  لغ ه  علا  د  ا سذاوااز و بذدرد علذا مذا لليم  ذخل الرذائ  علذا  اليحد دز احلر   كانا ا من
و لذخل  ا ةا  ذ  حرذ   ال ةذلز يف  .(9)ي ع اجلنس وق،اه   األجايذمل مذن أثذ، مذخلدوأ يف هذاا الصذدد

 يةذاك احلرذ   الذة لنحبذا جلم ذع األطةذال  ذدون أ  الدول األط،اال  الي ةع يف من  و  ز2ا ادا 
ز كق،اً قان أو أي ا أو جنس   أ   ذميز أو أًذلب  اإلثذين أو االجيمذاعي ل  خل  سبمل جنس   ال ةل

د   ص صذاً  سذ ل  عذد  صأو م لده  أو ف  كلت من األوضاع. و دع  اللةن ز يف مع،ض الي
وا ما ةذات  ا  ا ذفاليم  خل ضدر األطةال الا ن  نيمذ ن    البذع   األًذل  ز    الرضذا  علذا 

. والذذدول مذذدع از يف (10) ذذدا   يف جمذذايل اإلعذذا  اجلمذذاه   واليعلذذ  اليم  خل ذذ  مذذن  ذذال  نة ذذا 
 طا   عان األم  ا يحدا  ب ن حر   البع   األًل  ز      ،  آل ات ،عال  لل  ا   من قل 
ا ل من أا ال الدعا   ال،ام       بة ع اليم  خل الرائ  علا أةا  األًل أو اد    األًل   

  (.8 اح  مجل  أم   منبا  يصاال م ن اييب ت حر  ب  )ا ادا أو اليح، ض عل مي و 
__________ 

ذذذذ   العامذذذذ    ذذذذ   (6) (  بذذذذ ن اليم  ذذذذخل ضذذذذد فذذذذ  2004)30اللةنذذذذ  ا عن ذذذذ   الرضذذذذا  علذذذذا اليم  ذذذذخل العنصذذذذ، ز اليً 
   .33،ا ا  اطنالز الةر

ذذ   العامذذ    ذذ   (7) (  بذذ ن اليم  ذذخل العنصذذ،  ضذذدر 2011)34اللةنذذ  ا عن ذذ   الرضذذا  علذذا اليم  ذذخل العنصذذ، ز اليً 
   .5(  ب ن اليم  خل ضد ال،وماز الةر،ا 2000)27ز واليً        3ا نحد  ن من أًل أ،، ريز الةر،ا 

 . 6ايظ، الةر،ا  (8)

 . 14ايظ، الةر،ا  (9)

(  ب ن أطةال البع   األًل   وحر  ب    جمل اال ةا  ذ ز 2009)11ال ةلز اليعل ق العا      جلن  حر    (10)
   .29و 27الةر، ان 
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 يو يضذذمن مج ذذع األطذذ، الدول ذذ  الذذة  ن بذذق  ص صذذاً علذذا الاجئذذال واألاذذخا  عذذدن -11
اجلنس   واألاخا  ا ب،د ن دا ل اً والعمال وا باج، ن والنسا  واألطةذال أح امذاً  نسذة  مذع 

جذاو ها يف رذاه،ا ق،اه ذ  األجايذمل. و ضذمن اال ةا  ذ  م ا،ح  قل أا ال اليم  خل الة  د جتذد 
الدول   حلما   حرذ   مج ذع العمذال ا بذاج، ن وأ،ذ،اد أةذ،ه  احلذدر األداز  ا رذا  س العا  ذ ز مذن 
عا   حرذ   العمذال ا بذاج، ن اإليسذاي    صذ،ال النظذ، عذن وضذعب  الرذاي و. والذدول األطذ،اال 

ه ال  علا  د  ا ساواا مع م اطن با يف جماالت مذن   نبذا ملخلم ز  ب ل  أا ز  ضمان معامل  
( وال،عا ذذ  ال ب ذذ  ال ا ئذذ  17( واالحيةذذاج )ا ذذادا 27اةذذيحرا ات الضذذمان االجيمذذاعي )ا ذذادا 

(. وعذاوا علذا كلذتز حيذق جلم ذع 30( وحق ال ةل يف احلص ل علذا اليعلذ   )ا ذادا 28)ا ادا 
ال  رذذذل م،اعذذذاا عذذذن معاملذذذ  ا ذذذ اطنال ، مذذذا  يعلذذذق  ذذذاألج    العمذذال ا بذذذاج، ن أن  عذذذامل ا معاملذذذ 
(. و ذذذذد دعذذذذت اللةنذذذذ  ا عن ذذذذ   العمذذذذال ا بذذذذاج، ن الذذذذدول 25واذذذذ،و  العمذذذذل والعمالذذذذ  )ا ذذذذادا 

األط،اال    اذاك  دا   ،عال  مذن  ب ذل ةذن  بذ، عات  صذ   جذ،ائ  ال ،اه ذ  و كقذا  الذ عي 
مذن  عصذمل  ت،   أو ق،و األجايمل أو ما  يصل  ذالالعا ز من أجل م ا،ح  مج ع مظاه، العنص

 ضد العمال ا باج، ن وأ،،اد أة،ه .
وحتظ، اال ةا    ا يعلر   ،قخل الاجئال علا الدول األط،اال أن ل خل ضذد الاجئذال  سذبمل  -12

(. و لصذت مة ضذ   األمذ  ا يحذدا 3الع،  الذا   نيمذ ن   ذمي أو د ذنب  أو  لذده  األًذلي )ا ذادا 
  لبذذذذذ ون الاجئذذذذال    أن ا  ا ذذذذذف العامذذذذذ  السذذذذلب   جتذذذذذاو الاجئذذذذذال وفذذذذ ه  مذذذذذن الةئذذذذذات السذذذذام 

ا سيضعة  من ال،عا ا األجايمل ندد اجلب د ا باول  من أجل عا    لت الةئذاتز ودعذت    ةذنر 
  ق،و األجايمل.   ايال حملا    ج،ائ  ال ،اه   واذاك  دا   ليعخل خل اليسام  يف  طا  م ا،ح 

من اال ةا    ا يعلر   ،قخل األاخا  عدني اجلنس   اليم  خل ضذد هذ ال   3وحتظ، ا ادا  -13
مذذذن ا ةا  ذذذ   ةذذذض حذذذاالت ايعذذذدا   9 سذذذبمل العذذذ،  أو الذذذد ن أو البلذذذد األًذذذلي. وحتظذذذ، ا ذذذادا 

اجلنسذذذ   علذذذا الذذذدول األطذذذ،اال ح،مذذذان أ  اذذذخص أو جمم عذذذ  مذذذن األاذذذخا  مذذذن جنسذذذ يب  
    أو د ن ذ  أو ألةذبا  ة اةذ  . و ذنص ا بذادو الي ج ب ذ   بذ ن اليبذ،د ألةبا  عنص،   أو ع، 

الذذذدا لي علذذذا أيذذذمي  ال أذذذ ج اليم  ذذذخل ضذذذد ا بذذذ،د ن دا ل ذذذاً حب،مذذذاا  مذذذن اليميذذذع  ذذذ   حذذذق مذذذن 
  حر  ب  أو ح، ان  حبة  أا  مب،دون دا ل اً .

ظذذذ، اليم  ذذخلز أ ضذذذاًز وهنذذاك عذذدد مذذذن اال ةا  ذذات الذذذة أ ،ميبذذا منظمذذ  العمذذذل الدول ذذ  حت -14
( الذذذذة حتمذذذذي مج ذذذذع 111)  ذذذذ   1958يف كلذذذذت ا ةا  ذذذذ  اليم  ذذذذخل )يف االةذذذذيخدا  وا بنذذذذ (ز   ذذذذا

العمذالز ةذ اً  قذاي ا  عا ذا أو أجايذملز مذن اليم  ذذخل ، مذا  يعلذق  ي ذا،  الةذ،  يف جمذال الي ر ذذف 
م  ذذذخل ضذذذد العمذذذال ( الي97)  ذذذ   1949ا بنذذذ . وحتظذذذ، ا ةا  ذذذ  العمذذذال ا بذذذاج، ن )م،اجعذذذ (  أو

مذذن اال ةا  ذذ  كانذذا علذذا  لذذخلا  الدولذذ   3(. و ذذنص ا ذذادا 6ا بذذاج، ن علذذا أةذذا  اجلنسذذ   )ا ذذادا 
 اذذذذاك مج ذذذع اليذذذدا   ا ناةذذذب    ا،حذذذ  الدعا ذذذ  ا ضذذذلل  ا يعلرذذذ   ذذذادة،ا والنذذذخلو ز و سلذذذخل  ا ةا  ذذذ  

ضذذعف الذذة  عاي بذذاز  اًذذ ز ( الدولذذ   اليصذذد  جل ايذذمل ال184)  ذذ   2011العمذذال ا نذذخلل الز 
 العمال ا نخلل  ن ا باج،ون يف وجمي ا ما ةات اليم  خل  .
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 ارطر القانونية والسياساتية اإلقليمية -2 
 منظ م  البلدان األم،     )أ( 

ليلت منظم  الدول األم،     ً  قاً ملخلم   اي ياً  سعد عنص،اً أةاةذ اً يف م ا،حذ  قذ،و  -15
 ذذنص م  ذذا  منظمذذ  الذذدول األم،   ذذ  علذذا ليذذع الةذذ،د  ذذاحلر   األةاةذذ   األجايذذمل ومظذذاه،و. و 

 دون ل  خل  سبمل الع،  أو اجلنس   أو العر دا أو ي ع اجلنس.
من اال ةا    األم،     حلر   اإليسان اليم  خل الرائ  علذا أةذا  العذ،   1وحتظ، ا ادا  -16

الس اةي أو ف و من ا  ا  أو األًل الر مي أو الل ن أو ي ع اجلنس أو اللغ  أو الد ن أو ال،أ  
أو االجيمذذذاعي أو ال ضذذذع اال يصذذذاد  أو ا  لذذذد أو فذذذ  كلذذذت مذذذن األوضذذذاع االجيماع ذذذ . و لذذذخل  
الربو  ق ل اإلضايف لا ةا    األم،     حلر   اإليسان يف جمال احلرذ   اال يصذاد   واالجيماع ذ  

 طذ،اال  ضذمان اليميذع  ذاحلر   اال يصذاد   واالجيماع ذ وال را،   ) ،و  قذ ل ةذان ةذلةادو ( الذدول األ
 (.3وال را،   دون ل  خل من أ  ي ع علا أةا  األًل الر مي أو االجيماعي )ا ادا 

و ذذد أاذذا ت جلنذذ  البلذذدان األم،   ذذ  حلرذذ   اإليسذذان    أن قذذ،و األجايذذمل   ذذ ن علذذا  -17
والذذة  يسذذ  أًذذًا  ال بر ذذ  و،رذذاً  ن رذذ  أاذذدو يف ا يمعذذات الذذة  سذذيربلز العمذذال األجايذذمل يف ا

للم  ريات الع،  ذ  واإلثن ذ . وجذا ت اجيبذادات   مذ  البلذدان األم،   ذ  حلرذ   اإليسذان لي قذد 
أن عا ذذ  حرذذ   اإليسذذان يف ا ن رذذ  أمذذ، مذذن األمه ذذ    ايذذ   النسذذب     ا بذذاج، ن بذذن  ذذد  علذذا

جيبادات مذد  ضذعف ا بذاج، ن فذ  النظذام ال   اد  ق،و األجايمل ومظاه،وز وأ ،جت  لت اال
وكقذذ،ت   مذذ   .(11)يف هذذاا الصذذدد وضذذ،و ا اذذذاك احل  مذذات ليذذدا    اًذذ  لضذذمان عذذا يب 

ز عذن ال ضذع الرذاي و 2003البلدان األم،     حلر   اإليسذانز يف ،ي اهذا الذة أًذد نا يف عذا  
ف  احلاملال لل ثائق الاجم  وحر  ب ز أن مج ع ف  ا ذ اطنال حيذق دذ ز  غذض النظذ،  للمباج، ن

عذذذن وضذذذعب ز أو األوضذذذاع الذذذة أذذذدون ، بذذذا أيةسذذذب   صذذذ   ادةذذذ،از اليميذذذع  ذذذاحلق يف عذذذد  
 اليم  خل ضده  وا ساواا قم اطنال. 

نصذ،  ومذا  يصذل  ذالت وحتظ، ا ةا  ذ  البلذدان األم،   ذ    ا،حذ  العنصذ،   واليم  ذخل الع -18
مذذذن  عصذذذملز ًذذذ،اح ز علذذذا الذذذدول األطذذذ،اال اعيمذذذاد أ ذذذ   ذذذدا    يعلذذذق  ذذذاألمن الرذذذ مي   ذذذ ن 

ز 2013(. وهذاو اال ةا  ذ ز الذة اعيمذدت يف عذا  8 ب ل مبااذ، أو فذ  مبااذ، )ا ذادا  ل  خل  
 ، ان أم،  ذا ني  د ل  عد ح خل الينة ا أليمي ني  صد  عل با  عد أ  بن و ع ا عل با. و د ةنر 

الا  ن ذذ   اي يذذذاً  لذذخل  الذذذدول  اذذذاك اليذذذدا   الاجمذذ   نذذذع ق،اه ذذ  األجايذذذمل وعا ذذ  حرذذذ   العمذذذال 
 ص،ال النظ، عن وضعب  قمبذاج، نز وضذمان احلرذ   الس اةذ   واالجيماع ذ  وال را، ذ  للعمذال 

ل أح امذذذمي    ا بذذذاج، ن وأ،ذذذ،اد أةذذذ،ه . وهذذذاا الرذذذاي ن لذذذ س ملخلمذذذاً للذذذدول األعضذذذا  حذذذ   نرذذذ
ي ا ر،  ا ا  الدول األعضا   اعيماد هاو الص  ك.(12)ا سي   ال طين   . و ً 

__________ 

 24)ا ذذذ جخل ال، ذذذي(ز  يذذذاد د دو جنذذذا ضذذذد اجلمب   ذذذ  الدوم ن   ذذذ   مذذذ  البلذذذدان األم،   ذذذ  حلرذذذ   اإليسذذذانز  (11)
 .2012 ب، ن األول/أقي  ، 

(12) Latin American Parliament, Proyecto de ley marco sobre migración en América Latina y el 

Caribe: trabajadores, familias y grupos vulnerables (arts. 4, 5, 6, 10, 11 and 15). Available from 

http://www.parlatino.org/es/proyecto-leyes-marcos (accessed on 10 May 2016). 
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 أ،، ر ا ) ( 
علذذذا  أن ل ذذذل ،ذذذ،د  2يف ا ذذذادا  (13) ذذذنص ا   ذذذا  األ،، رذذذي حلرذذذ   اإليسذذذان والبذذذع   -19

عذذذ  احلذذذق يف اليميذذذع  ذذذاحلر   واحل، ذذذات ... دون ل  ذذذخل مذذذن أ  يذذذ ع قذذذان  سذذذبمل العذذذ،  أو اجلما
اإلثن ذذ  الذذة  نيمذذي  ل بذذاز أو اللذذ نز أو يذذ ع اجلذذنسز أو اللغذذ ز أو الذذد نز أو الذذ،أ  الس اةذذي أو 
فذذذذ و مذذذذن ا  ا ز أو األًذذذذل الرذذذذ مي أو االجيمذذذذاعيز أو ال ذذذذ،وا أو ا  لذذذذد أو أ  وضذذذذع آ ذذذذ، . 

علذذذا أن  قذذذل ،ذذذ،د  رذذذع عل ذذذمي واجذذذمل احذذذرتا     ايذذذمي يف  28و اإلضذذذا،     كلذذذتز  ذذذنص ا ذذذادا 
يساي   ال  ة،   ال أحد منب  وواجمل االهيما    ز واحلةا  علا عا ات االحرتا  ا يبذادل اإل

 واليسام  ًو اييبا و عخل خلها ز  ا  عخلج الي ا،ل دا ل ا يمعات.
مذن اال ةا  ذ  الذة حت ذ  ا ظذاه، ا اًذ   بذ ات الاجئذال يف أ،، ر ذا  4و نص ا ادا  -20

( علذذذا أن أح ذذذا  اال ةا  ذذذ    سذذذ،  علذذذا مج ذذذع 1969،، ر ذذذ  لعذذذا  )ا ةا  ذذذ  منظمذذذ  ال حذذذدا األ
الاجئذذال دون ل  ذذخل  سذذبمل العذذ،  أو الذذد ن أو اجلنسذذ   أو االييمذذا     ،ئذذ  اجيماع ذذ  مع نذذ  أو 
اعينا  آ ا  ة اة    ع نبا . وحتظ، ا ةا    االحتاد األ،، ري حلما   ومساعدا ا ب،د ن دا ل اً يف 

قما  لخل   لت اال ةا    الدول األطذ،اال   (14)قمباال( اليم  خل ضد ا ب،د ن دا ل اً أ،، ر ا )ا ةا     
 نذذذع اليبذذذ، د اليعسذذذةي عذذذن ط، ذذذق منذذذع  اإل صذذذا  الس اةذذذي واالجيمذذذاعي وال رذذذايف واال يصذذذاد  
واليبمذذ ش بذذا  ذذد  سذذبمل يذذخلو  السذذ ان أو األ،ذذ،اد حب ذذ  اييمذذائب     ه  ذذ  اجيماع ذذ  أو د ن ذذ  

 .(15)نا  آ ا  ة اة   ع نبا أو اعي
 أو و ا )أ( 

من ا ةا    عا   حر   اإليسان واحل، ات األةاة   )اال ةا  ذ  األو و  ذ   14 لخل  ا ادا  -21
ا لحذق  ذاز الذدول األطذ،اال  ضذمان اليميذع  12من الربو  قذ ل   ذ   1حلر   اإليسان(ز وا ادا 

العذ،  أو اللذ ن أو اللغذ  أو الذد ن أو   احلر   دون ل  خل علا أ  أةا  من  ب ل يذ ع اجلذنس أو
ال،أ  الس اةي أو ف و من ا  ا ز أو األًل الر مي أو االجيماعي أو االييما     أ ل ذ    م ذ ز 
أو ا ل    أو ا  لد أو أ  وضع آ ، . و د طلبت احمل مذ  األو و  ذ  حلرذ   اإليسذان    الذدول 

العنصذذذ،   أو مذذذا  ن ذذذ   عل ذذذمي  لذذذت الن ا ذذذا مذذذن قذذذ،و األعضذذذا  أن  ذذذ يل االعيبذذذا  ال اجذذذمل للن ا ذذذا 
. وعذذاوا علذذا (16)لوجايذذمل يف  طذذا  اجلذذ،ائ  ا ،  بذذ ز  ذذال الير ذذ   النبذذائي للعر  ذذات ا   عذذ 

كلذذتز أقذذدت احمل مذذ  أيذذمي أذذمل علذذا الذذدول األطذذ،اال  جذذ،ا  حتر رذذات  بذذ ن األ،عذذال ا ،  بذذ  
  .(17)ت علا مررت، با دا،ع العنص،   أو ق،و األجايمل و    ع العر  ا

__________ 

 (.accessed on 10 May 2016ز )www.achpr.org/instruments/achprن االطاع عل مي علا ال،ا ط اليايلق ن  (13)

 .9ايظ، ا ادا  (14)

 .3ايظ، ا ادا  (15)

و  ذذذذذذ   43577/98)الرضذذذذذذ يان   ذذذذذذ  يا بذذذذذذ ،ا وآ ذذذذذذ،ون ضذذذذذذد  لغا  ذذذذذذا احمل مذذذذذذ  األو و  ذذذذذذ  حلرذذذذذذ   اإليسذذذذذذانز  (16)
آكا /مذذذذا    4(ز 42722/02)الرضذذذذ     ذذذذ  ةذذذذي   ا ضذذذذد  وماي ذذذذا ؛ و2005ل ج/  ل ذذذذمي  6( 43579/98
2008. 

 ا ،جع يةسمي. (17)

http://www.achpr.org/instruments/achpr/
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ز الذذدول األطذذ،اال 1995و  الذذمل اال ةا  ذذ  اإلطا  ذذ  حلما ذذ  األ ل ذذات الر م ذذ ز ا ربمذذ  عذذا   -22
 عا ذذذ  األاذذذخا  الذذذا ن  ذذذد  يع،ضذذذ ن لليبد ذذذدات أو أعمذذذال اليم  ذذذخل أو العذذذدا  أو العنذذذف  سذذذبمل    

   كلذذذتز   الذذذمل اال ةا  ذذذ  األو و  ذذذ  هذذذ  يب  اإلثن ذذذ  أو ال را، ذذذ  أو اللغ  ذذذ  أو الد ن ذذذ  . و اإلضذذذا،  
ا يعلرذذ   ذذا ،قخل الرذذاي و للعمذذال ا بذذاج، ن اجلبذذات ا   عذذ  عل بذذا  الرضذذا  علذذا اليم  ذذخل يف اليبذذ، عات 

   ال طن   ح   يساو  العمال ا باج،ون مع ف ه  من ح   ا عامل  الة  يلر اا.
واليعصذذمل علذذا ضذذ،و ا اعيمذذاد الذذدول و ذذد اذذددت اللةنذذ  األو و  ذذ   ناهضذذ  العنصذذ،    -23

ألح ذذذذا   اي ي ذذذذ  ومدي ذذذذ  و دا  ذذذذ   نذذذذاهض ًذذذذ،اح  العنصذذذذ،   وقذذذذ،و األجايذذذذمل ومعذذذذاداا السذذذذام   
. قمذذذا دعذذذت الذذذدول األعضذذذا      يبذذذا  ه ئذذذات اةيبذذذا    ميخصصذذذ ز وه ئذذذات (18)واليعصذذذمل

  .(19)م،ا ب  و ظل  علا الصع د ال طين من أجل م ا،ح  م ل هاا اليحامل
اليم  ذذخل ا بااذذ،  (20)وحيظذذ، الي ج ذذمي الذذا  أًذذد و االحتذذاد األو و   بذذ ن ا سذذاواا الع،  ذذ  -24
فذذذ  ا بااذذذ، يف الذذذدول األعضذذذا  والرذذذائ  علذذذا العذذذ،  واألًذذذل اإلثذذذينز ، مذذذا  يعلذذذق  العمالذذذ   أو

واحلص ل علا ا دمات االجيماع   األ ،  م ل اليعل   والضمان االجيمذاعي وال،عا ذ  الصذح   
ز اعيمذذد جملذذس 2008خلا ذذا االجيماع ذذ ز و ذذ ،  السذذلع وا ذذدمات. ويف  بذذ، ن ال ذذاو/ي ،مرب وا 

أو و ذذا الرذذ،ا  اإلطذذا    بذذ ن م ا،حذذ  أاذذ ال ومظذذاه، مع نذذ  للعنصذذ،   وق،اه ذذ  األجايذذمل عذذن 
ط، ذذذق ةذذذن الرذذذ ايال اجلنائ ذذذ ز والذذذا   ،مذذذي    حتر ذذذق الينذذذاف   ذذذال الرذذذ ايال اجلنائ ذذذ  ا  ضذذذ ع   

رذذ   ذذاجل،ائ  العنصذذ،   واجلذذ،ائ  ا ،  بذذ   ذذدا،ع قذذ،و األجايذذمل. والغذذ،ض مذذن كلذذت هذذ  ضذذمان ا يعل
اعيبذذا  أن هذذاا السذذل ك  بذذ ل ج،م ذذ  يف مج ذذع  لذذدان االحتذذاد األو و  وضذذمان عذذد   ،ذذات أ  

  اخص من حتمل ا س ول   عن ط، ق اليراضي يف م ان مغا ،.
م ذذذ  السذذذمع   البصذذذ،   الذذذدول األعضذذذا   ضذذذمان و لذذذخل  الي ج ذذذمي ا يعلذذذق  ا ذذذدمات اإلعا -25

عد  احي ا  ا دمات الة  ردمبا ا،قات ا دمات اإلعام   السمع   البص،   علا أ  حت، ض 
علذذا ال ،اه ذذ  علذذا أةذذا  العذذ،  أو اجلذذنس أو الذذد ن أو اجلنسذذ  . و اإلضذذا،     كلذذتز  نبغذذي 

م ذ  السذمع   البصذذ،   للبذ،  الراضذذي للذدول األعضذا  أن   ةذذل امي ذال مرذدمي ا ذذدمات اإلعا
  ج   عد  مسر اال صاالت السمع   البص،   اليةا     احرتا  ال ،ام  اإليساي   أو أن  بذيمل 
علذذا أ  ل  ذذخل  سذذبمل يذذ ع اجلذذنس أو األًذذل الع، ذذي أو اإلثذذين أو اجلنسذذ   أو الذذد ن أو ا عيرذذدز 

 . (21)لت اليم  خلاإلعا   أو السن أو ا  ل اجلنسيز أو الرتو د لا أو

__________ 

(18) European Commission against Racism and Intolerance, general policy recommendation No. 1. 

(19) European Commission against Racism and Intolerance, general policy recommendation No. 2. 

(20) Council Directive 2000/43/EC. 

(21) European Commission against Racism and Intolerance, general policy recommendation No. 15, 
para. 51. 
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 تعريف مصطلح كراهية ارجانب -باء 
قمذا كقذ، مذن  بذلز ال   جذد  ع، ذف  ذاي و لظذاه،ا ق،اه ذ  األجايذملز معذرتال  ذمي دول ذذاً  -26

 ل وال يف خميلف الص  ك الس اةا    الدول ذ  واإل ل م ذ  الذة  سذعا    م ا،حذ  هذاو الظذاه،ا. 
 يحذدا ا بذرتك الذا  أسعذد للمذ ل، العذا ي   ا،حذ  وعلا الصع د الدويلز جا  يف منب   األم  ا

العنص،   واليم  خل العنص،  وق،و األجايمل وما  يصل  ذالت مذن  عصذملز الذا  عسرذد يف د ، ذانز 
عنذذذ   أ،، ر ذذذاز أن  ع، ذذذف مصذذذ ل  قذذذ،و األجايذذذمل ومذذذا  يصذذذل  ذذذالت مذذذن  عصذذذمل مذذذا جال مذذذن 

مةبذ   ال ،اه ذ  الذا  طذ،  يف كلذت ا نبذ   . و عيمد هاا الير، ، (22)ا ةاه   الة ني  سير،  عد
والا    حي   ن ق،و األجايمل   منا ه   اا ا    السل ق ات الة  ر  ز  ب ل  ذددز علذا أن 

  .(23)ا  ، ه  قل من ال  نيمي    اجلماع  أو األم  أو من  نب   ا جبما 
نصذ،   و ذال ق،اه ذ  األجايذمل ومن اجلد ،  الاق، أن ا نب   ا بذرتك حيذاول اليم  ذخل  ذال الع -27

مذذذذع اإل ذذذذ،ا    جذذذذ د  ذذذذدا ل قبذذذذ   ذذذذال هذذذذا ن األمذذذذ، ن. و كا قايذذذذت العنصذذذذ،  ز قمذذذذا  سعذذذذ،رالز   نذذذذاً  
  د  ل ج اً  سسند    ع،  معال و/أو ،ئ   ثن    ددا م  ع   ا  يسلط  مي علا ا  ذ، ن اةذيناداً    

ا أعذل الذبعض ،ذ   الذبعض ا  ذ، و ع ذي  صائص ماد   وثرا،  ز ياه ت عن ال ،وا اال يصاد    
ز أمذا ق،اه ذ  األجنذمل ،بذي عبذا ا (24)الع،ال األعلا ًاح   با ة  اد من  والس  ،ا علذا ا  ذ، ن

وةذذذذل ق ات  ذذذذ،،ض ا  ذذذذ، ن و رصذذذذ ب  وحتذذذذط مذذذذن  ذذذذد ه ز يف أفلذذذذمل  عذذذذن  م ا ذذذذف وحتذذذذامات
األح انز اةيناداً    اليصذ   الذا   ذاهمل    أاذ  ف، ذا  أو أجايذمل عذن ا يمذع احمللذي أو ا يمذع 
ال اةذذع أو اد  ذذ  الر م ذذ   ... ومذذن الصذذعملز يف حذذاالت ق ذذ از الية، ذذق  ذذال العنصذذ،   و ذذال ق،اه ذذ  

‘ ا  ذذذ،‘ات يف السذذذمات ا اد ذذذ  ق ذذذ اً مذذذا  ةذذذرتض أاذذذا  سذذذاعد علذذذا ل  ذذذخل األجايذذذمل ألن اال يا،ذذذ
واةيبعادو من اد  ذ  ا بذرتق . فذ  أن ق،اه ذ  األجايذمل  يمظبذ، أ ضذاً ضذد السذ ان الذا ن حيملذ ن 
ذذذ د   السذذمات ا اد ذذذ  كانذذا  ذذذل وضذذدر مذذذن  نحذذد ون مذذذن يةذذس السذذذال ز عنذذد عذذذ دا هذذ ال  أو ًو

   .(25)و ا ناطق الة  عيرب أهلبا أن ال ا،د ن ه  األف،ا هة،ن     الدول أ أو
و يرذذذاطع ق،اه ذذذ  األجايذذذمل مذذذع العنصذذذ،    رذذذد  مذذذا  سنظذذذ،    ا  ذذذ، )الذذذا   نيمذذذي     -28

عنصذذ، معذذال( علذذا أيذذمي ف، ذذمل أو أجنذذل م،هذذ   اجلايذذمل أو  نظذذ،  ل ذذمي علذذا أيذذمي  بذذ ل ند ذذداً. 
لة عايتز  ا ل اًز من اليم  خل علذا أةذا  الذد ن وحيدد هاا اليةاعل كا مي مع الةئات األ ،  ا

أو األًل اإلثين أو األًل الر ميز أو يذ ع اجلذنسز أو ا  ذل اجلنسذيز أو اد  ذ  اجلنسذاي  . ومذن 
ا ذذ،ج  أن  عذذاو الةئذذات الة،ع ذذ   سذذبمل ق،اه ذذ  األجايذذمل وكلذذت  سذذبمل ل ضذذعبا   ذذا أ  ه  ذذ  

__________ 

(22) International Labour Organization (ILO), International Organization for Migration (IOM), 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 

International Migration, Racism, Discrimination and Xenophobia (2001). 
Available from www.unesco.org/most/migration/imrdx.pdf (accessed on 11 May 2016). 

   .2ا ،جع يةسميز الصةح   (23)

   .2و 1ا ،جع يةسميز الصةحيان  (24)

   .2ا ،جع يةسميز الصةح   (25)

http://www.unesco.org/most/migration/imrdx.pdf
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أن  ا بذاج، ن  2015د  مي األمذ  ا يحذدا يف عذا  اجلماع  ا ب من . وجا  يف منب   مبذرتك أًذ
مع،رضذذذذ ن علذذذذا ءذذذذ   ذذذذا  للمعايذذذذاا مذذذذن اليم  ذذذذخل ألن اييمذذذذا ان  اإلثن ذذذذ  أو الع،  ذذذذ  أو الد ن ذذذذ  

يف ق ذ  مذن األح ذان الييمذا ات معظذ  النذا  يف البلذد ا ضذ ف . وق ذ اً مذا   اجذمي النسذذا   مغذا ،ا
يذذذ ع اجلذذذنس وأًذذذلبن اإلثذذذينز والد ايذذذ  الذذذة  عينرنبذذذا ا بذذذاج،ات اليم  ذذذخل ألةذذذبا  ميعذذذددا منبذذذا 

و سذذذبمل وضذذذعبن قمبذذذاج،ات وهنذذذاك أدلذذذ  ميخلا ذذذدا علذذذا وجذذذ د العنصذذذ،   وق،اه ذذذ  األجايذذذمل يف 
  .(26) لدان ا رصد ضد الس ان ا باج، ن الا ن  ةدون من ثرا،ات أ ، 

أمذ، ميةذا  يف وعلا وجمي اليحد دز أمل ،ب  راه،ا ق،اه ذ  األجايذمل أ ضذاً علذا أاذا  -29
أط،  ا ل ذ  ومبذا  ع ة اةذ   مع نذ . ومذن األم لذ  يف هذاا الصذددز أن الذدول األعضذا  يف األمذ  
ا يحذذذدا أاذذذا ت حتد ذذذداً يف  عذذذان و ،يذذذامد عمذذذل د ، ذذذانز    أن جتذذذا ا ال،  ذذذق واالةذذذيعما  مهذذذا 

ليعصذذمل مصذذد ان مذذن ا صذذاد  ادامذذ  قظذذاه،ا ق،اه ذذ  األجايذذمل ومذذا  يصذذل  ذذالت مذذن أاذذ ال ا
ومظب،ان من مظاه،ها. و اليايلز ،ان  را ا يظ  ال،  والةصذل العنصذ،  واالةذيعما  واليبذ، د أو 
اإل ذذادا اجلماع ذذ  للبذذع   األًذذل   الذذة ال  ذذخلال م جذذ دا يف  طذذا   نذذا  الدولذذ  الر م ذذ   منذذا هذذي 

، بذذا   راطعذذات حتسذذن د اةذذيبا عنذذد اليصذذد  لظذذاه،ا ق،اه ذذ  األجايذذملز يف احلذذاالت الذذة  ذذرتك
اذذع    ،ميبذذا  ذذا أ ا بذذ،وع الذذ طين أو   ادذذا اليبمذذ ش. وبذذا أذذمل عل نذذا جتنبذذميز وهذذ  أمذذ، لذذمي 
دالليميز ه  أن يةرتض أن حاالت اإلدماأ أو اإل صذا  الذة حتذدد يف اليذا  ق  منذا  رذعز أةاةذاًز 

 ذذ  أو يف عا يبذذا  األ اضذذي ال طن ذذ  ال فذذ . ومذذن خملةذذات االةذذيعما  هذذ  مذذا يذذ،او مذذن يظذذ  ح
ميبظ    ر   علا اإل صا  وعذد  ال رذ  السذائد  ذال مذن  نيمذ ن    الذ طن ال احذد. أمذا ا بذا  ع 
الس اةذذ   ا يصذذل   بنذذا  األمذذ  أو  يبذذ  ل اجلماعذذات الس اةذذ   اإل ل م ذذ  أو اإل رذذا  عل بذذا ،ذذان 

 امذذل  ام ااذذا أن  نذذيد   ا ذذاً  رذذ   علذذا ق،اه ذذ  األجنذذل. وهذذاا ا  ذذا  ن ذذن أن   ذذ ن مذذن ع
اليح، ض علا االعيدا  علا  األف،ا   أ اً قان  ع، ةميز أو أ  ا ل آ ذ، مذن أاذ ال   ذاائب  

  وال ة ما عندما  يبناو الساة  وف ه  من الر ادات.
ويف جمننا هاا الا   يس   يخلا د احل،ق  والينرذل أًذبحت مظذاه، ق،اه ذ  األجايذمل ال حتصذا  -30

ةذخلع. وهنذاك  خلا ذد ألاذ ال العنذف البذدو الصذ،   و  ذا  ال ،اه ذ  ل  ،نا وليخلا دها علا ءذ    ذ  ال
واليم  ذذذخل ا يعمذذذد وا ةذذذي واد  لذذذي بذذذا  ي لذذذد عذذذن رذذذاه،ا ق،اه ذذذ  األجايذذذمل. وهذذذاو ال ،اه ذذذ  ن ذذذن أن 
   ن عن اياً علا األه ا  ا ع،  عنبا اةاه  أو يف ا ل عن ف قما أاا ن ن أن  ظبذ، عذرب طائةذ  

والس اةذذذات واد اقذذذل اليم  خل ذذذ . ويف حذذذال هنذذذاك العد ذذذد مذذذن أاذذذ ال ق،اه ذذذ   أوةذذذع مذذذن ا ما ةذذذات
األجايمل الة  يعلق  ا صا  البعض عن الرتا  ال طينز ،ان ق،اه   األجايمل ن ذن أن  ظبذ، أ ضذاً يف 
اذذ ل جبذذ د  بذذال إل صذذا  ،ئذذات مذذن منذذاطق يف  لذذد مذذا أو مد نذذ  مذذا  ذذل مذذن حذذي ةذذ ين مذذا. قمذذا 

ذذذذ ل    ن ذذذذن أن  ظبذذذذ، يف اجل بذذذذ د ال،ام ذذذذ     ح،مذذذذان أاذذذذخا   ع ذذذذنب  أو ،ئذذذذات  ذذذذددا مذذذذن الً 
ا ذذذدمات العامذذذ  أو ا اًذذذ  أو ا  ةسذذذات أو ا ذذذ ا د. و صذذذ،ال النظذذذ، عذذذن ال ، رذذذ  الذذذة  يبذذذد  ، بذذذا 

ومهذا مذن ًذم   الرذاي ن  ا سذاواا وعذد  اليم  ذخل األةاةذ الراه،ا ق،اه   األجايمل ،ااا  نيبت مبدأ  
 اإليسان. الدويل حلر   

__________ 

(26) Inter-Parliamentary Union, ILO and OHCHR, Migration, Human Rights and Governance: 

Handbook for Parliamentarians No. 24 (2015), p. 84.  
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و ا  ذذل ،ذذان  عذذض األوضذذاع االجيماع ذذ  واال يصذذاد    ذذرتا ط اذذد د اال  بذذا ز و ن قذذان  -31
كلذذذت  بذذذذ ل فذذذ  حاةذذذذ ز  بذذذاع، قذذذذ،و األجايذذذمل واأل،عذذذذال ا ،  بذذذ  يف هذذذذاا الصذذذدد. و ذذذذد   
الي ق ذذدز يف  عذذان د ، ذذانز مذذ ًاز علذذا أن  الةرذذ، واليخلذذف واليبمذذ ش واالةذذيبعاد االجيمذذاعي 

ج ايذمل  ذ، بط ا  باطذاً وث رذاً  ظذاه،ا قذ،و األجايذمل ومذا    كلذت مذن  (27)يةاو ات اال يصذاد   وال
أا ال اليعصمل. و د أةبمت يد ا ا  ا د ا يص  ا والةعل  ز  سبمل األجمذات اال يصذاد  ز يف  عذار  

،ذذذ ب   مظذذذاه، قذذذ،و األجايذذذملز ح ذذذ   سذذذعا  أًذذذحا  األ اضذذذي       صذذذا   الغ، ذذذا   الذذذا ن  ذذذ،ون
نا،سال  دون وجمي حق علذا ا ذ ا د العامذ  وا اًذ . و كا قايذت هذاو الظذ،وال بذا  ذد  خل ذد مذن م

  احيماالت حدود راه،ا ق،و األجايمل ،ااا ال حتدد وج دها وال ا لبا.
و ذذد  سذذب  طائةذذ  مذذن اجلبذذات الةاعلذذ  ا خيلةذذ ز  ذذن ، بذذا أ،ذذ،اد  يصذذ،، ن  ةذذ،ده  أو  -32

م عذذات فذذ  منظمذذ ز أو جمذذام ع    ذذ  ن ذذن أن  ضذذ  منظمذذات أ،ذذ،اد  يصذذ،، ن يف   اطذذ  مذذع جم
د ن   وة اة   وا يصاد  ز يف حدود اليم  خل  دا،ع قذ،و األجايذمل. و ضذ   لذت اجلبذات الةاعلذ  
ة اةذذ ال وأعذذ ان  يةذذاك الرذذاي ن وم،ا بذذ  احلذذدود  ذذن ،ذذ ب   ذذ   األمذذن ا اًذذ  و  ذذا اإلعام ذذ ن 

ت. ون ذن لظذاه،ا قذ،و األجايذمل أن جتذد دذا أ ضذاً أًذًا الا ن  د  سبم ن يف ًو   عض الةئا
يف األط، الراي ي   والس اةا    وقالت يف ا  ةسات الة  ما  سيبدال اليم  خل ضذد مذن  سعيذربون 
   أف،ا اً  أو أجايمل أو  ، د  حداد كلت  ا حي،  ه ال  من اليميع  احلر   واحل، ات األةاة  .

األمذذذ  ا يحذذذداز يف  عذذذان د ، ذذذانز  أن قذذذ،و األجايذذذمل  والحظذذذت الذذذدول األعضذذذا  يف -33
ا  جمي ضد ف  ا  اطنالز وال ة ما ا باج، ن والاجئال ومليمسي اللةذ    بذ ل أحذد ا صذاد  
ال،ئ سذذذذ   للعنصذذذذ،   ا عاًذذذذ،ا  وأن  اييباقذذذذات حرذذذذ   اإليسذذذذان الذذذذة  ،  ذذذذمل ضذذذذد أ،ذذذذ،اد هذذذذاو 

ةذذات الرائمذذ  علذذا اليم  ذذخل وقذذ،و األجايذذمل اجلماعذذات حتذذدد علذذا ي ذذا  واةذذع يف ةذذ ا  ا ما  
. وألرذذذت الذذذدول األعضذذذا  أ ضذذذاً الضذذذ   علذذذا اةذذذيم،ا  هبااذذذ  أوضذذذاع األ،ا  ذذذ  (28)والعنصذذذ،   

وا نحذذذذد  ن مذذذذن أًذذذذل أ،، رذذذذي وا ةذذذذ   ال وا نحذذذذد  ن مذذذذن أًذذذذل آةذذذذ    والبذذذذع   األًذذذذل   
ن رذذذاه،ا قذذذذ،و وضذذذعةب   جا  رذذذاه،ا قذذذ،و األجايذذذذمل ومذذذا  يصذذذل  ذذذالت مذذذذن  عصذذذمل. واحلر رذذذ  أ

األجايذذمل ق ذذ اً مذذا   ذذ ن مبذذ،وط    اذذ ال اليح ذذخل واليسلسذذل اد،مذذي األ ذذ،  أ  أن األهذذداال 
الذذة  نصذذمل عل بذذا ق ذذ اً مذذا  بذذمل مذذن   لذذق علذذ ب  اةذذ  الغ، ذذا  الذذا ن  ي بذذة ن عذذن  ذذات 
جنسذذذاي    ع نبذذذاز أو بذذذن  عملذذذ ن يف   اعذذذات ا يصذذذاد   مع نذذذ  أو مذذذن  نحذذذد ون ضذذذمن اذذذ،حي  

أو ،ئذذذ   ذذذددا مذذذن ،ئذذذات الذذذد لز أو مذذذن  عينرذذذ ن معيرذذذدات د ن ذذذ  ل ذذذخله  عذذذن فذذذ ه .  عم، ذذذ 
و سذذلط ربذذ   مبذذاع، العذذدا  ضذذد ا سذذلمال يف هذذاا الذذخلمن يف اذذ  أءذذا  العذذانيز األضذذ ا  علذذا 
مد  ضعف األ ل ذات الد ن ذ  دا ذل ا يمعذات الذة  سنظذ،  لذ ب  ، بذا علذا أاذ  ف، ذا  اجيماع ذاً 

يف هذذذاا الصذذذددز ن ذذذن للمذذذ،  أن   قذذذد علذذذا وجذذذ د  را ذذذا  ا ل ذذذ   بذذذاع، معذذذاداا أو ة اةذذذ اً. و 
 السام   يف  عض أءا  أو و ا. 

__________ 

 .18 عان د ، انز الةر،ا  (27)

 .16ا ،جع يةسميز الصةح   (28)
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وضذذحا ا قذذ،و األجايذذمل واليم  ذذخل  ذذدا،ع كلذذت ال ذذ،و  سذذيبد، ن  سذذبمل وضذذعب  الةعلذذي  -34
وا يص   ق جايذمل. ون ذن أن  سذيبدال األ،ذ،اد أو اجلماعذات  اعيبذا ه  أجايذمل  سذبمل  ضذا،، 

ناً، عدا ميدا ل  منبا الع،  والل ن واألًل اإلثين والد ن واألًل الر مي والنسمل واجلنس   ع
ويذذذ ع اجلذذذنس واد  ذذذ  اجلنسذذذاي   وا  ذذذل اجلنسذذذي وال برذذذ  االجيماع ذذذ  واللغذذذ  ومجلذذذ  أمذذذ   أ ذذذ، . 
وعل ذذذذميز ،ذذذذان العد ذذذذد مذذذذن مظذذذذاه، اليم  ذذذذخل الرذذذذائ  علذذذذا قذذذذ،و األجايذذذذمل حتظ،هذذذذا الرذذذذ ايال الدول ذذذذ  

إل ل م ذ  وال طن ذ  احلال ذ  الذة لنذع اليم  ذخل الرذائ  علذا هذاو األةذبا  العد ذدا ا يدا لذ . وعلذا وا
ال،ف  من أن الراي ن الذدويل واإل ل مذي احلذايل حلرذ   اإليسذان  ذد ال  سذيخد  مصذ ل   اليم  ذخل 
 ذذذدا،ع ق،اه ذذذ  األجايذذذمل  ،ايذذذمي  ن بذذذق علذذذا اذذذ ل مذذذن أاذذذ ال اليم  ذذذخل  سذذذيبدال يف  طذذذا و مذذذن 

يربون  أجايمل  أو  أف،ا اً  اةيناداً    أةبا   ظ  ا من أةبا  اليم  ذخل. و ن بذق األطذ، الذة  ع
جت،  منا بيبا أديذاو علذا أاذ ال اليم  ذخل ا بااذ، وفذ  ا بااذ، قمذا  ن بذقز يف  عذض احلذاالتز 

 ذذات بذذن علذذا اد اقذذل اليم  خل ذذ  الذذة  سذذيبعد  صذذ  ا فذذ   اي ي ذذ  فذذ  ا ذذ اطنال وفذذ ه  مذذن األ ل
 عذذاي نز يف فالذذذمل األح ذذذانز مذذذن رذذذاه،ا ق،اه ذذذ  األجايذذذمل  ذذذا يف كلذذذت ق،اه ذذذ  اإلةذذذا  ومعذذذادا 
 السام   وق،اه   ا س ح   وق،اه   ال،وماز وق،اه   األ،ا    وما    كلت من أا ال اليعصمل. 

 فةذال و نبغي   ب ق أطذ، م ا،حذ  ق،اه ذ  األجايذمل واليم  ذخل  ذدا،ع  لذت ال ،اه ذ  دون  -35
ذذد  عنا ذذ  حذذ ادد اليم  ذذخل الذذة  رذذع ضذذد  ضذذعف الةئذذات ا عن ذذ . ويف حذذال  نبغذذي للذذدول أن  ً،
طائة  واةع  من الةئات الة  د  يع،ض لاةيضعاالز وهذي  بذمل طائةذ  مذن األ ل ذات اإلثن ذ  
أو الد ن ذذ ز وا بذذاج، ن والاجئذذالز ،ذذان طذذ،  م اجبذذ  م ذذل هذذاا اليم  ذذخل  نبغذذي أن  صذذم  و  بذذق 

ةل   ال أعل من اال ياال عنص،اً آ ،   جد ا خل ذد مذن اإل ذاا  أو أةاةذاً آ ذ، مذن أةذس   
 ةا   االةيضعاال. وقم ال ملم   علا هاو ا ثا  السلب   الحظت اللةنذ  األو و  ذ   ناهضذ  

ز أن الر ايال الناهض    ذا  ال ،اه ذ ز يف 2014العنص،   واليعصملز يف  ر، ،ها السن   لعا  
بلذدانز  ذد اةذيخدمت  بذ ل فذ  ميناةذمل ضذد األ ل ذات الع،  ذ  والد ن ذ  اليا ل ذ  الذة  عض ال

   ةرتض ، با أن حتم با.

 االتجاهات والتجليات -جيم 
لرذذذد أد  يذذذخلو  ما ذذذال النذذذا  ال  سذذذبمل النخلاعذذذات واالضذذذ باد ،رذذذط  ذذذل أ ضذذذاً حب ذذذاً عذذذن  -36

ا يمعذات يف مج ذع أءذا  ا عمذ  ا. و بذ  ،،  ا يصاد   واجيماع   أ،ضل     غ   عدد قب  من 
مل  ن اخص  ع ب ن  224 دا ا الب ون اال يصاد   واالجيماع      أن هناكز ا نز ما  را   

 . 2000 يف ا ائ  منا عا  41 ا أ البلدان الة حيمل ن جنس انا با ن ل ج ادا  نسب  
نبذذع مذذن مجلذذ  أمذذ   منبذذا العذذ،  واألًذذل ومذذع ادةذذ،ا لذذ حا  ةذذا   الةذذ ا   الردنذذ  الذذة   -37

اإلثين والد ينز وال  ايذات ال را، ذ  واألًذ ل اجلغ،ا، ذ . وق ذ اً مذا أدت هذاو اليذ  ،ات    حذدود 
 اليم  خل  ا يف كلت اليم  خل  دا،ع ق،اه   األجايمل قما أدتز أح اياًز    يب   يخلاعات. 
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ا ن ذذذذن  صذذذذن ةبا و،رذذذذاً ل  اميبذذذذا و يبذذذذدر  رذذذذاه،ا ق،اه ذذذذ  األجايذذذذمل يف أاذذذذ ال عد ذذذذد -38
ومذداها وطذذ،  اليعبذذ  عنبذذا. ون ذن أن  ذذ د  ق،اه ذذ  األجايذذملز عنذدما  بلذذىل أةذذ أ مظاه،هذذاز    
طذذ،د أو اةيئصذذال اذذ ،  مجاعذذات مذذن السذذ ان. ويف هذذاو احلذذاالتز  سذذيبدال اجلبذذات الةاعلذذ  

ل ط عنةبذذذذا علذذذذ ب  احل  م ذذذذ  أو ا اًذذذذ  جمم عذذذذ  مذذذذن السذذذذ انز مذذذذن ا ذذذذ اطنال يف العذذذذاداز  يسذذذذ
وند ذذذدها دذذذ  علذذذا ءذذذ  ةذذذا،،. و ذذذد اذذذذات هذذذاو األحذذذدادز يف  عذذذضز األح ذذذانز اذذذ ًا مذذذن 
أاذذذ ال اإل ذذذادا اجلماع ذذذ ز و فذذذ  أن أاذذذ ال اإل ذذذادا اجلماع ذذذ  ل سذذذت قلبذذذا يا عذذذ  مذذذن ق،اه ذذذ  

لسذذ ادا األجايذذملز  ال أن هذذاو الظذذاه،ا ق ذذ اً مذذا  يةذذق مذذع اإل ذذادا اجلماع ذذ  يف ال،فبذذ  يف   ق ذذد ا
الع،    عن ط، ق الرضا  ا رب  علا األع،ا  الة  ذد ل يف ،ئذ   الغ، ذا  . ويف ال ذ،ال ا  ذ، مذن 
ال  ذذفز وعلذذا أ سذذط ا سذذي  ات وأ لبذذا    ذذ ز للمذذ،  أن  يبذذال أن اليم  ذذخل ن ذذن أن  ذذرتاو   ذذال 

ظبذ، الضذح   ا ضا رات البس    و ال   ا  ال ،اه   ف  ا ي ،ال الا   ية و  ذمي  نذاً  علذا م
أو لغيمي أو أً لمي؛ با  د حيدد ح  يف ماعمل ا دا  . و ال ها ن ال ذ،،ال هنذاك طائةذ  مذن 
ا ما ةذذذذات مذذذذن   نبذذذذاق النذذذذخلوع     أذذذذاد أقبذذذذاد ،ذذذذدا  ة اةذذذذ ال واإل صذذذذا  اإلدا  ز واييبذذذذاأ 

 ر األعذ،ا  ة اةات اييرائ   و ر  د   يف جمال ادة،از واليصذ   ا سذ  ،  احيذدا  ا نا،سذ   ذال اذ
وةذذذ  ،ا النخلعذذذ  الع،  ذذذ  علذذذا الصذذذ،اعاتز والعنذذذف الذذذا  لا ةذذذمي العصذذذا ات ومضذذذا رات البذذذ،ط  
والينمذذذ ط والر الذذذمل النم  ذذذ  يف وةذذذائط اإلعذذذا  ا مل قذذذ  للدولذذذ ز ووةذذذائط اإلعذذذا  ا اًذذذ  ويف 

 س ن  . م ا ع الي اًل االجيماعيز ومعا   اييرا  ال ا  يف ا دا   أو مجع ات األح ا  ال
وق ذذ اً مذذذا ذيلذذذف أاذذذ ال اليم  ذذذخل ضذذذدر مذذذن  يصذذذ ر  أاذذذ  ف، ذذذا  وأةذذذبا ميز وقذذذالت اللغذذذ   -39

ا سذذيخدم  يف ادةذذ   علذذ ب ز ا يا،ذذاً قبذذ اً مذذن ح ذذ  السذذ ا  الذذا  حتذذدد ، ذذمي واألمذذاقن الذذة 
ت  رذذع ، بذذا.   ذذد أيذذمي ن ذذن ماحظذذ  عذذدد مذذن االجتاهذذات العا  ذذ  يف هذذاا الصذذدد. ولعذذل أ ذذ،ج  لذذ

االجتاهات ه  اللغ  الة  يحدد  ا الساة  والنا  والس اة  العام  الة  ضع  عض اجلماعات 
أو اجلماعذذات الة،ع ذذ  )ةذذ ا  قذذاي ا مذذن ا ذذ اطنال أو مذذن ا بذذاج، ن( يف ،ئذذ   بذذ ل ند ذذداً ألمذذن 

 الدول . وق  اً ما  يب   لت اجلماعات  ير  ض دعائ  اةير،ا  الدول . 
ف الد اةذذات الذذة أج، ذذت  ةسذذ ات للم ا ذذف وا ما ةذذات ا يبعذذ  يف جمذذال  و ع ذذي خميلذذ -40

ق،اه ذذ  األجايذذمل قمذذا  بذذال أةذذبا ا. وهذذاو احلةذذد  نبغذذي اعيبا هذذا مي املذذ   ذذداًل مذذن أن   ذذ ن 
وجبذذات يظذذ، مينا،سذذ . و عذذض  لذذت الد اةذذات  ذذ،  أن اليم  ذذخل واليحامذذل  ضذذ، ان عذذاو مها يف 

   س  ، علذ ب   ذ ال طب عذي ومي ًذل بذن  ذ،وا  خميلةذال عذنب  النةس البب،   م قدا أن النا
أو ف، ا  ح  يف ً  ا عد  وج د أ  ند د  ر   عل ذمي الربهذان. و ذد   ذ ن البذت واليم  ذخل مذن 
 ذذات الببذذ، ال ب ع ذذ   ال أن األهذذداال الذذة  نصذذمل عل بذذا اليحامذذل ال ن ذذن حتد ذذدها مسذذبراًز 

أو  لذذذذ  احلذذذذا مذذذذن اليعلذذذذ   وا ع،،ذذذذ   بذذذذ ن ا بذذذذاج، ن  و ذذذذداًل مذذذذن كلذذذذت ،ذذذذان أمذذذذ  اً م ذذذذل اجلبذذذذل
األجايملز أو  ل  اال يا  االجيمذاعي ن ذنز يف حذد كانذاز أن  سذب  يف ربذ   ا  ا ذف  و/أو

ال ا هذذذ  لوجايذذذمل وأاذذذ ال اليعبذذذ  عذذذن كلذذذت ال ذذذ،و. وأاذذذا ت د اةذذذات أ ذذذ،     أن النذذذا   
اةذ   أو االجيماع ذ ز مذن  عةذخل يف االييمذا  ز ما  عاي نز عند الرا ل اال يصذاد   أو الس  ق  اً 

 با   د     ا  ل    وضع احلدود ق ، ر  ليحر ق األمن الة،د  أو اجلماعي. 
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 ذذد أاذذ     أنر االيرسذذامات الذذة حذذدثت  سذذبمل  يبذذا  الذذنظ  الس اةذذ   احلد  ذذ   ذذد  -41
   ن ةبباً من أةبا  ق،اه ذ  األجايذمل. ووجبذ  النظذ، هذاو  عذرتال  ذ ن الذدول الر م ذ  ق ذ اً مذا 
 ضةي طا ع الب،ع   علا مس سل اليةايس ال رذايف   ذ،  جتعذل ا  ذ، نز و اًذ  مذن  عيذربون فذ  

ماأز مصد اً طب ع ذاً لليبد ذد. و يةلذا كلذت يف ا  ذا  الس اةذي الرذ مي والعذدائي  ا لال لايد
 والس اةات الة  ر   علا   صا   الغ، ا    ن ، ب  مجاعات األ ل ات و ،ضب  وط،ده . 

وهناك وجبات يظ، ة اة   أق ، د ر   عرتال  الدو  الا   ض لع  مي ا ياج،ون  ةب    -42
  ةال مل  ر   علا اليم  ذخل. و ذد   ذ ن مذن  ذال هذ ال  أ،ذ،اد أو مجاعذات  اليح رخل يف حبد النا 

دا ل احل  م  أو  ا جباز أو من   محذ ن     رلذد مناًذمل أو مذن  بذغل ن  لذت ا ناًذملز 
أو أ،ذ،اد ا يمذع ا ذدوز أو مذذن أ،ذ،اد العصذا ات أو مذذن الساةذ  الذا ن ل سذذت دذ  ًذة     ذذ  يف 

لذذذذي وهذذذذ ال   ا يذذذذاج،ون االجيمذذذذاع  ن  الذذذذا ن ق ذذذذ اً مذذذذا  سذذذذيغل يمي جمذذذذاالت أ ذذذذ،  يف ا يمذذذذع احمل
األجمات األ ا    أو اال يصذاد   أو األمن ذ  أو الس اةذ   احلر ر ذ  أو ا ةيعلذ  أعلذ ن مذن األ،ذ،اد 
الذذا ن  نيمذذ ن    جمم عذذ  ع،  ذذ   ع نبذذا أو    د ذذن معذذال أو جنسذذ    ذذددا أو    أ   ذذ   مذذن 

قباد ،دا  حيمل ا  ا س ول   عن اليبد دات الة حا ذت  ذا يمع يف ا اضذي  او  اال ياال أ
أو حت ق  مي يف احلاض، أو ةيح ق  مي يف ا سيربل. و د جتلرا كلتز علا مد  العرد ا اضذيز يف 
ا ما ةذذذات والس اةذذذات ا يبعذذذ  ح ذذذال ا بذذذاج، ن والاجئذذذال ومليمسذذذي اللةذذذ   وأ،ذذذ،اد األ ل ذذذات 

   أا   ب ل ن ند داً لة،ض العمال  وعا،   ا يمع واد من  ال را،  . الا ن  ،ورأ عنب
 أ،، ر ا )أ( 

 ف  أن اليم  خل ا ما   ضدر ،ئات األ ل ات وا باج، ن  ل ًا ما   لق عل مي اة  ق،اه    -43
يذذاًز األجايذذمل يف معظذذ  أءذذا  أ،، ر ذذاز  الر أن أمنذذا  اليح ذذخل واةذذع  االييبذذا  قمذذا أاذذا  ذذ د ز أح ا

    ذذال  ذذاوالت الرصذذد منبذذا الي بذذ  الع، ذذي. ومذذن أوجذذمي كلذذت اليم  ذذخل الس اةذذات اإل صذذائ   
ال،   ز واليبم ش وال ،د    جايمل با ة  العنف وا باع أمنا  من اليم  خل األادر  ةاً . وحت ت 

بذا ق       اليحاملز يف أفلذمل األح ذانز علذا ا سذي   دون الذ طينز وق ذ اً مذا حيذدد كلذت  
احل  مذ  أو  غذ  مبذذا قيبا و فذ  أيذمي   جذذدز يف أمذاقن ق ذذ از مسذي  ات جذدر م، ةعذذ  مذن اليبذذا ن 
ال رذذايف ال  عذذ،ال حذذدود أ  يذذخلاع أو أ  ل  ذذخل علذذا ي ذذا  واةذذع ،ذذان النخلاعذذات ق ذذ اً مذذا  رذذع يف 

 . (29)مناطق ال   جد ، با  الر  نظ     ي  دودز أو    ن ، با وج د الدول   دوداً 
وقما هذ  احلذال يف منذاطق أ ذ،  مذن العذانيز ،ذان الضذائر  اال يصذاد   اجلذادا  ذد أدتز  -44

 ا رتااذذذا  ظبذذذ   الس اةذذذ  الينا،سذذذ  ز     ذذذ،وج طائةذذذ  مذذذن أةذذذبا  الذذذيظلر  واحلذذذ ا،خل بذذذا  ذذذدع     
. ومذع  عذار  ضذذعف  عذض الذدول يف م،حلذذ  مذا  عذد االةذذيعما  ،ذان ة اةذ  اليمسذذت (30)اليعبئذ 
__________ 

(29) Joshua D. Kirshner, “We are Gauteng People: challenging the politics of xenophobia in Khutsong, 
South Africa”, Antipode, vol. 44, issue 4 (September 2012), pp. 1307-1328 . 

(30) Christopher J. Gray, “Cultivating citizenship through xenophobia in Gabon”, Africa Today, vol. 
45, No. 3/4, pp. 389-409; Nadine Sika, “Irregular migration in North Africa: Libya, Tunisia and 
Algeria”, Partners in Development; and Bonaventure Rutinwa, “The end of asylum? The changing 
landscape of refugee policies in Africa”, Refugee Survey Quarterly, vol. 21, issue 1-2 (2002), pp. 

12-41 . 
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. وجا ت ،رتا ما  عذد (31)  أًبحت األةال مل ا ب من  لليعبئ  و  ج د الص،اعات والرا ل اد  
االةذذذيعما   صذذذ لحات    ذذذ  م ذذذل  االييمذذذا  الة ذذذ،   و نذذذا  األمذذذ . و ذذذد قايذذذت مةذذذاه   اد  ذذذ  
الر م ذذذذذ  وا  اطنذذذذذ  واالييمذذذذذا  مذذذذذن العناًذذذذذ، الذذذذذة  عبذذذذذ  النذذذذذا  يف  طذذذذذا  النضذذذذذال ضذذذذذدر احل ذذذذذ  

هنذذذذاك مصذذذذ لحات م ذذذذل  مذذذذا  عذذذذد االةذذذذيرال  وة اةذذذذ  ا  اطنذذذذ  الرائمذذذذ  علذذذذا االةذذذذيعما  ز و 
االييمذذذا     األ ض واالييمذذذا  الة ذذذ،  واألًذذذال  اةذذذيخدمت علذذذا ي ذذذا  واةذذذع ليخلذذذق ثنائ ذذذ  

دا ذذذل الدولذذذ . وعذذذاوا علذذذا كلذذذتز ،ذذذان هذذذاو الذذذنبد الس اةذذذ    ذذذد  (32) الذذذدا لي  و الغ، ذذذمل 
أجذذذل اةذذذيبعاد ا صذذذ   الس اةذذذ ال اةذذذيناداً    ال عذذذن  اةذذذيخدمت يف  طذذذا  اجلبذذذ د ا باولذذذ  مذذذن

م اطنيب   ا  د  ذ د      ذ ج د مبذاع، قذ،و األجايذمل و ضذةا  البذ،ع   علذا اةذرتا  ة ات  يف
و  ضذ  األجمذ  االييخا  ذ  واحلذ،  األهل ذ  الذة ةذبريبا يف  (33) نا  األم  الذة  رذ   علذا اإل صذا 

 . (34)د ة ا  هاو الظاه،ا ق ت
ويظذذذ،اً لل ذذذا ع ا يعذذذدد األعذذذ،ا  الذذذا    بذذذع معظذذذ  الذذذدول األ،، ر ذذذ  يف م،حلذذذ  مذذذا  عذذذد  -45

االةيعما ز ،ان اليم  خل  دا،ع ق،اه   األجايمل يف أ،، ر ا ق  اً ما  يدا ل  د ج  قب ا مذع النخلعذ  
ذذذذةلت حذذذذاالت ل  ذذذذخل ضذذذذدر مجاعذذذذات (35)الع،  ذذذذ  . ويف  ضذذذذ ر اييبذذذذا  اليم  ذذذذخل ضذذذذدر ا بذذذذاج، ن ةس

. (36)منا جمن  ع ذد أو ضذدر  أ ل ذات  ل ذ  ز  نظذ،  ل بذا علذا أاذا فذ  اذ،ع   أو د  لذ هاج،ت 
وأق ذ، مذذا   ذذ ن كلذذت وضذ حاً هذذ  يف األو ذذات الذذة  نبذذمل ، بذا العنذذف الس اةذذي الصرذذ،   والذذة 
 سعا ، با قلر ،، ق    الس  ،ا علا م ةسات الدول  أو علا األ ض وكلذت   ذ،د ا م عذات 

ز و ذدج نبا. و اإلضذا،     كلذت (37)ا د ج  يظ،اً ألً دا اجلغ،ا،   وه  يبا ال را،  الة  عيرب أد
كلذذذتز أدت احلذذذخلاجات اليا ل ذذذ  الذذذة  ةا مذذذت يي ةذذذ  ليبذذذ ل اد  ذذذات علذذذا ءذذذ   ضذذذةي ال ذذذا ع 
ا  ةسي علا اال يا،ات    حدود أة أ أا ال العنذف ا ،  ذمل  ذدا،ع ق،اه ذ  األجايذمل يف 

 . (38)ا قما حدد يف  وايداأءا  من الرا  
__________ 

(31) Sabelo J. Ndlovu-Gatsheni, “Do ‘Africans’ exist? Genealogies and paradoxes of African identities 
and the discourses of nativism and xenophobia”, African Identities, vol. 8, issue 3 (2010) . 

(32) Francis B. Nyamnjoh, “Racism, ethnicity and the media in Africa: reflections inspired by studies 
of xenophobia in Cameroon and South Africa”, Africa Spectrum, vol. 45, No. 1, pp. 57-93; and 
Norbert Kersting, “New nationalism and xenophobia in Africa: a new inclination?”, Africa 

Spectrum, vol. 44, No. 1, pp. 7-18 . 

(33) Beth E. Whitaker, “Citizens and foreigners: democratization and the politics of exclusion in 
Africa”, African Studies Review, vol. 48, issue 01 (2005), pp. 109-126 . 

(34) See A/HRC/19/72, paras. 15-18 . 

(35) Abu Bakarr Bah, “Democracy and civil war: citizenship and peacemaking in Côte d’Ivoire”, 
African Affairs, vol. 109, issue 437 (2010), pp. 597-615 . 

(36) Loren B. Landau, “Introducing the demons”, in Exorcising the Demons Within: Xenophobia, 
Violence and Statecraft in Contemporary South Africa, Loren B. Landau, ed. (Johannesburg, Wits 

University Press), pp 1-25; and Francis B. Nyamnjoh, “Racism, ethnicity and the media in Africa: 

reflections inspired by studies of xenophobia in Cameroon and South Africa” . 

(37) Sabelo J. Ndlovu-Gatsheni, “Do ‘Africans’ exist? Genealogies and paradoxes of African identities 

and the discourses of nativism and xenophobia”, pp. 281-295 . 

(38) See E/CN.4/1994/7/Add.1 . 
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وعذذذاوا علذذذا كلذذذتز ويي ةذذذ  للحذذذ،  العا  ذذذ  علذذذا اإل هذذذا  وة اةذذذات  ر  ذذذد ادةذذذ،ا  -46
ةذذ ما  لذذدان ا ذذ،و  العذذا ،ز حتذذت ضذذغ    ا ج ذذ   ذذدال السذذ  ،ا  و عذذت أجذذخلا  مذذن ا ن رذذ ز وال

ذذم  الارحرذذ   ا بذذاج، ن و خلا ذذد مظذذاه، ق،اه ذذ  (39)  األجايذذملعلذذا ادةذذ،ا بذذا أةذذب  يف ج ذذادا الً 
والعنصذ،  . و ذد لذ حا أن العنصذ،   أدرت    احيذدا  م ا ذف قذ،و األجايذمل يف قذال أ،، ر ذا الذة 
ذذ ل    أو و ذذا. و ذذد أطلذذق علذذا ا ذذرتان هذذا ن ا ظبذذ، ن مذذن مظذذاه،   يخذذاها األ،ا  ذذ  معذذرباً للً 

ز قمذذا أطلذذق (40)العنصذذ،   وق،اه ذذ  األجايذذمل ضذذدر أيذذا  مذذن أًذذل أ،، رذذي مةبذذ   ق،اه ذذ  األ،ا  ذذ 
 . (42)والعنص،   (41)عل مي اة  اليحامل العنص، 

 األم،  يان ) ( 
ا  ب ذذت مظذذاه، ق،اه ذذ  األجايذذمل يف األمذذ،  يالز يف أفلذذمل األح ذذانز  ما ةذذات الدولذذ   -47

ال،    يف  مع االعرتاضذات الس اةذ  . وهنذاك  عذض الس اةذات والرذ ايال احل  م ذ   صذنف يف ،ئذ  
يبذذذ، ا  ا ذذذف واأل، ذذذا  الذذذة  ن ذذذ   علذذذا ق،اه ذذذ  لوجايذذذملز وهذذذي  ذذذالتز  األمذذذ   الذذذة  سذذذب  يف

.  ل  ن اليص  ات ا  ض ع  علذا الصذع د (43) ضةي طا عاً م ةس اً علا اليم  خل ا  جمي ضدر الغ، ا 
ال طين لل  ن ي  واالييما ز وهي  ص  ات يا ع  من مصاد  أحاد ذ  ال را،ذ  ق ذ اً مذا  ذ،ورأ دذا  ذدال 

 لرذذا علذذ ب  اليبعذذ  ، مذذا  يعلذذق  يبد ذذد اال يصذذاد واأل ذذا  والصذذح  أو ند ذذد األمذذن.   صذذا  مذذن 
و ذد  بذمل ا ما ةذذات الذة  ،عاهذا الدولذذ   صذ   ق،اه ذذ  األجايذمل وضذع ،ئذذات لاييمذا  الذذ طين 

ز والينمذذذذ ط الع، ذذذذي مذذذذن  بذذذذل ا ذذذذ رةال العمذذذذ م ال و ذذذذ   األمذذذذن (44) سرصذذذذ، علذذذذا أيذذذذا  دون أيذذذذا 
ز وةذنر الرذ ايال ا ذ،اد منبذا منذع ا بذاج، ن (45)أل،ذ،اد  ا نحذ،،ال  أو  ا  ذ و  مذنب  واليض  ق علذا ا

أو  اذا   لذت االةذيحرا اتز  (46)من اليميرع  االةيحرا ات االجيماع   و ذدمات ال،عا ذ  الصذح  
 .  (47)،ضاً عن ح،ماا  من عا   حر  ب  األةاة   ووضع ة اةات  ر  د   يف جمال ادة،ا

__________ 

(39) Nizar Messari and Johannes van der Klaauw, “Counter-terrorism measures and refugee protection 
in North Africa”, Refugee Survey Quarterly, vol. 29, No. 4 (2010), p. 85 . 

(40) David Mario Matsinhe, Third World Quarterly, vol. 32, No. 2 (2011), pp. 295-313 . 

(41) Cindy Warner and Gillian Finchilescu, “Living with prejudice: xenophobia and race”, Agenda, 
No. 55 (2003) . 

(42) Kenneth Tafira, “Is xenophobia racism?” Anthropology Southern Africa, vol. 34, No. 3&4 (2011), 
pp. 114-121 . 

(43) David C. Baluarte, “Inter-American justice comes to the Dominican Republic: an island 
shakes as human rights and sovereignty clash”, Human Rights Brief, vol. 13, issue 2 (2006); and 

Barbara Sutton, “Contesting racism: democratic citizenship, human rights, and antiracist politics in 

Argentina”, Latin American Perspectives, vol. 35, No. 6 (2008), pp. 106-121 . 

(44) Barbara Sutton, “Contesting racism: democratic citizenship, human rights, and antiracist politics in 

Argentina”, pp. 106-121 . 

(45) Ibid . 

(46) Sharon M. Keigher, “America’s most cruel xenophobia”, Health and Social Work, vol. 
22, No. 3 (1997), p. 232 . 

(47) David C. Baluarte, “Inter-American justice comes to the Dominican Republic: an island shakes as 

human rights and sovereignty clash”; and Laurel Fletcher and Timothy Miller, “New perspectives 

on old patterns: forced migration of Haitians in the Dominican Republic”, Journal of Ethnic and 

Migration Studies, vol. 30, No. 4 (2004), pp. 659-679 . 
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ا هذذ  احلذذال يف أمذذاقن أ ذذ، ز  يرذذاطع رذذاه،ا ق،اه ذذ  األجايذذمل يف األمذذ،  يال مذذع وقمذذ -48
ةذذائ، أاذذ ال اليم  ذذخل الرائمذذ  علذذا مجلذذ  أمذذ   منبذذا العذذ،  أو األًذذل اإلثذذينز أو االييمذذا     ،ئذذ  
البع   األًل   أو ي ع اجلنس أو الد ن. وعلا ال،ف  من أن  اليصن ف الع، ي  لبعض الةئات 

الجيماع   ويف  طا  ا ما ةات ال را،   من جايمل مس ويل الدول  وا  اطنالز والا   يف اد اقل ا
ق  اً ما حيدد عن ط، ذق االةذيخدا  ا بيذال لعبذا ات االجد ا   لعذمل دو اً يف  غ ذ   لذت الةئذات 
  ً دا و ع   حصذ دا علذا حر  بذا االجيماع ذ  واال يصذاد  ز و ن قذان كلذت اليصذن ف مرنرعذاً 

   من األح ان من الناح   ال،    حتت مسمرا اد    ا خيل   أو اليعدد   ال را،  . يف ق 
و ظبذذ، اةذذيم،ا  اليم  ذذخل ا  جذذمي ضذذد البذذع   األًذذل   يف مج ذذع أءذذا  األمذذ،  يالز علذذا  -49

مذذد  اليذذا  قز مذذن  ذذال اليم  ذذخل ا نبةذذي ضذذدها وعذذد  اعذذرتاال الدولذذ  وم ةسذذانا  ذذا  بذذ ل 
هذذاا اليم  ذذخل  عذذدد مذذن ال ذذ،  منبذذا االييباقذذات اجلسذذ م  حلرذذ   اإليسذذان م ذذل  م لذذق. و يبذذدر 

 اليب، د الرس،  والريل واالفيصا  وف  كلت من أا ال العنف والرته مل. 
ومع م،اعاا ال ا ع ا يعدد اجل ايمل لليم  خل الرائ  علا ق،اه ذ  األجايذملز  نبغذي اإلاذا ا  -50

ا بذاج،ات ال  يةذاوجز يف أفلذمل األح ذانز ةذ ا  االجتذا     أن ما  سرال عذن اييباقذات حرذ   
ةذذ ما حرذذ   العذذاملال والعذذامات يف   األاذذخا  وال  ينذذاول حرذذ   العمذذال علذذا اإلطذذا  وال

ا دمذذ  ا نخلل ذذ  الذذا ن هذذ  يف الغالذذمل مذذن  بذذغل ن أق ذذ، مذذن فذذ ه  يف ةذذ   العمذذل و بلذذىل هذذاا 
اييمائب  ألً ل مع ن . ويف  عض األماقنز الذة األم، ك وا الس   يظ،اً لليحامل عل ب  و سبمل 

 ب ل ، بذا النسذا  ا نحذد ات مذن أًذ ل أ،، ر ذ  أضذعف الةئذاتز يف أةذةل السذل  االجيمذاعي 
اال يصاد ز حت،  النسا  ا بذاج،ات ا نحذد ات مذن أًذ ل أ،، ر ذ ز يف العذاداز مذن حذق احلصذ ل 

قذذذذالت  سذذذذبمل اليم  ذذذخل الذذذذا    ذذذذادن علذذذا العمذذذذل الائذذذذق  سذذذبمل اييمذذذذائبن    أعذذذذ،ا  مع نذذذ  و 
 . (48) اعيبا هن من النسا 

ويف ة ا  احل،  العا    علا اإل هذا ز  عذاو جميمعذات جنذ   آةذ ا واجلال ذات ا سذلم   -51
واجلال ذات الرادمذذ  مذذن البذذ،  األوةذذط والذذباد الع،  ذذ  الذذة  عذذ ش يف األمذذ،  يالز علذذا ءذذ  ميخلا ذذدز 

اليم  خل  سبمل معيردانا الد ن ذ . ومذن ا ةا  ذات أن هذاو الةئذات من   ا  ق،اه   األجايمل ومن 
  ال  ل با اناماتز ق  اً ما  ةير،    ا رب اتز من  ب ذل يبذ،ها   ذا  ال ،اه ذ  و رذ  ض أةذس 

 اليسام  وعد  اإل صا  يف  لدان ا بة،. 
 من ر  آة ا واحمل ط ادادو )أ( 

ع وعلذذا الذذ،ف  مذذن أن  عذذض  لذذدااا ال  ذذخلال   اجذذمي يف هذذاو ا ن رذذ  الذذة  خل ذذ،  ذذالين ر  -52
ًع  ات ، ما  يعلق  ادماأ البع   األًل   أو ا باج، ن بن  دم ا  ل با منا أج ال والا ن 
ال  خلال ن  عاي ن من اليم  خل و  ا،ح ن من أجل ايدماجب  يف ا يمعز ،ان  لداياً أ ،   عيرب 

ا أ و يم ذذل اذذ افلبا  صذذ   ق،اه ذذ  األجايذذمل يف مذذن البلذذدان الذذة  ،ةذذل ا بذذاج، ن    ا ذذ
__________ 

(48) Tanya Basok and Nicola Piper, “Management versus rights: women’s migration and global 
governance in Latin America and the Caribbean”, Feminist Economics, vol. 18, No. 2, pp. 35-61 . 
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ا عاملذذذ  الذذذة  يلراهذذذا م اطن هذذذا يف ا ن رذذذ  ويف منذذذاطق ةذذذ اها. ويف م اجبذذذ  النخلاعذذذات ال طن ذذذ  
و  د  ل ج ذذ  اليةذذ   ال رذذايف الضذذا ا الذذة  يبناهذذا الةئذذات ا ب منذذ  يف  عذذض يذذ احي ا ن رذذ ز مذذا 

ر  با واحلةا  علا ه  انا ال را،   يف حال أجرب جالت البع   األًل     ا،  للد،اع عن ح
نح ا اجلنس  .    عض ا باج، ن علا الاو ان يف ا يمع ح  نس

و د يةات الس اةات اإل صائ   ضدر ا باج، ن يف  عض األماقن وأدرت        ذف  -53
الذذذدنغ،ا، ا ا  ذذذا  ا عذذذاد  دذذذ  و ذذذد    صذذذ  ، ا بذذذاج، ن علذذذا أاذذذ  ن لذذذ ن ند ذذذداً لومذذذن و 

واال يصذذذذذاد وكلذذذذذت ق ذذذذذ اً مذذذذذا حيذذذذذدد عنذذذذذد ا  ةذذذذذاع معذذذذذدالت الب الذذذذذ  و خلا ذذذذذد أعذذذذذداد العمذذذذذال 
 . (49)ا باج، ن

ذذ ل    ا ذذدمات الذذة  رذذدمبا الدولذذ   -54 ويف  عذذض البلذذدانز اةذذيبعد ا بذذاج،ون مذذن الً 
أماقن أ ، ز وحس،م ا من الدرع  ا اد  واالجيماعي ،ضًا عن الً  ل    ة   العمل. ويف 

نرت  ذذ ايال لنذذع ح، ذذ  الينررذذل وحتذذ،  العمذذال ا بذذاج، ن مذذن أ سذذط احلرذذ   ذذ ةس
.  ذذل  نر  عذذض (50)

احل  مات ةنت   ايال  بذةع البذ،قات علذا طذ،د العمذال األجايذمل واحلذد مذن يسذمل وجذ د 
 . (51)يف ا ائ  يف  عض األماقن 50أولئت العمال  ا  خل د علا 

العمذال ا بذاج،ون ال  ذ  مذن اليم  ذخل مذن جايذمل احل  مذات ويف هاو ا ن رذ ز   اجذمي  -55
وا ذذ اطنال وفالبذذاً مذذا   ذذ ن كلذذت يف اذذ ل عسنذذف  سسذذلرط علذذا مليمسذذي اللةذذ   و  صذذا  مذذن 

. و ذذد  ز يف  عذذض األمذذاقنز   ث ذذق مبذذاع، االعيذذخلاج (52)ا ذذال اال يصذذاد  و مذذع ثرذذايف ود ذذين
اال ع ا   الر م   واالييما  وكلت عن ط، ق  لق أًو  . (53)لا الغ   اعيبا ه  ل س ا  أًس

وج، ز يف ا االت الد ن  ز أح اياًز اإلعذ،ا  عذن م ا ذف  بذي  ذالرتق خل علذا األًذل  -56
الع، ذذي دون فذذ وز  ك  ن ق،اه ذذ  اإلةذذا  جتلذذتز علذذا ةذذب ل ا  ذذالز يف  ذذد ل احل  مذذات يف 

 . (54)مرب ل الب ن الدر ين  ب ان ما ه   مي ،ال  أو   اد  ايل  أو  ف  

__________ 

(49) ILO, “Equality at work: the continuing challenge” (2011), p. 36; and Yoav H. Duman, “Infiltrators 
go home! Explaining xenophobic mobilization against asylum seekers in Israel”, Journal of 

International Migration and Integration (2014), pp. 1-24 . 

(50) ILO, “Equality at work: the continuing challenge” (2011), p. 35 . 

(51) Ibid., p. 36 . 

(52) Yoav H. Duman, “Infiltrators go home! Explaining xenophobic mobilization against asylum 
seekers in Israel”, pp. 1-24 . 

(53) Peidong Yang, “ ‘Authenticity’ and ‘foreign talent’ in Singapore: the relative and 
negative logic of national identity”, Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, vol. 29, 

No. 2 (2014),pp. 408-437 . 

(54) Scott Poynting and Victoria Mason, “The new integrationism, the state and Islamophobia: retreat 
from multiculturalism in Australia”, International Journal of Law, Crime and Justice, vol. 36, No. 

4 (2008), pp. 230-246 . 
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 الب،  األوةط وقال أ،، ر ا )د( 
ا  ب ذذذت رذذذاه،ا ق،اه ذذذ  األجايذذذمل يف البذذذ،  األوةذذذط وقذذذال أ،، ر ذذذا  ذذذاليح ل والينذذذ ع  -57

ز ومهذذا  عيمذذدان علذذا ادةذذ،ا. و ذذد اعيذذرب ا بذذاج،ون (55)اال يصذذاد ال اللذذا ن حذذدثا  بذذ ل ةذذ، ع
قمذذذا . (56)مذذذن  لذذذت اليحذذذ التمصذذذد  ند ذذذد ألولئذذذت الذذذا ن  سذذذع ن جاهذذذد ن    االةذذذيةادا 

ًذذذ  ت ا م عذذذات اإلثن ذذذ  ا ب منذذذ  ا بذذذاج، ن علذذذا أاذذذ   بذذذ ل ن   ذذذ،اً ثرا، ذذذاً  يبذذذدرد اد  ذذذ  
. و صد  هاا األم،ز  ب ل  ا ز علا الب،  األوةط الذا   عيمذد ، ذمي عذدا مذن (57)الر م  

 لدايذذذذمي  بذذذذدا علذذذذا العمذذذذال ا بذذذذاج، ن الذذذذا ن  سذذذذاعدون علذذذذا دعذذذذ  ا يصذذذذادانا والذذذذا ن  ةذذذذ   
 أعداده ز يف  عض األح انز أعداد الس ان احملل ال. 

ك  رذا  ، عد ذدا عذن أنر و ف  وج د ، ا   قب ا ذيلف  ا ياال البلد ا عينز ،ذان هنذا -58
ةذذ ان البلذذدان ا ضذذذ ة ز يف مج ذذع أءذذا  هذذذاو ا ن رذذ ز  بذذذدون مسذذي  ات عال ذذ  مذذذن العذذدا  جتذذذاو 
ا باج، ن ال ا،د ن يف ا وي  األ  از قما  بدون حتامًا و عصباً ضد ،ئات  ال ا،د ن  الة  ضذ ر 

. ويف  عذذض البلذذدان  عيذذرب (58) ذذ مبذذاج، ن  ذذدم ا منذذا عبذذد ط  ذذل وضذذدر األ ل ذذات الد ن ذذ  أو اإلثن
. و ذد (59)ا  اطن ن أن  الغ، ا   ال ا،د ن ه  أدا د ج  منب  أو ه  م اطن ن مذن الد جذ  ال اي ذ 

  ذذ   اعرتاضذذات علذذا حصذذ ل ا بذذاج، ن علذذا حرذذ   اجيماع ذذ  ميسذذاو     ذذنب  و ذذال فذذ ه  مذذن 
رات  دي ذذذذ  ولةظ ذذذذ    ذذذذال . ويف  عذذذذض األح ذذذذانز  سذذذذرتج  هذذذذاا اليحامذذذذل    مضذذذذا (60)ا ذذذذ اطنال
. واليعصمل الا   بد مي عام  النا   منا  صب  أق ذ، ل نذاًز يف فالذمل األح ذانز يي ةذ  (61)األ،،اد

. قمذذا ل حظذذت دعذذ ات   لربذذا اد ئذذات احل  م ذذ  (62)لليم  ذذخل الذذا  حيذذدد  ،عا ذذ  الدولذذ  كانذذا
ثذذذا  الذذذة  رتقبذذذا ووةذذذائط اإلعذذذا  مذذذن أجذذذل احلةذذذا  علذذذا ه  ذذذ  هذذذاو البلذذذدان وثرا،يبذذذا مذذذن ا 

__________ 

(55) Ronald Inglehart, Mansoor Moaddel and Mark Tessler, “Xenophobia and in-group solidarity in 
Iraq: a natural experiment on the impact of insecurity”, Perspectives on Politics, issue 3 (2006), 

pp. 495-505; and Noah Lewin-Epstein and A. Levanon, “National identity and xenophobia in an 

ethnically divided society”, International Journal on Multicultural Societies, vol. 7, No. 2 (2005), 

pp. 90-118 . 

(56) Daphna Canetti-Nisim and Ami Pedahzur. “Contributory factors to ‘political xenophobia’ in a 
multi-cultural society: the case of Israel”, International Journal of Intercultural Relations, vol. 27, 

No. 3 (2003), pp. 307-333; and Ami Pedahzur and Yael Yishai, “Hatred by hated people: 

xenophobia in Israel”, Studies in Conflict and Terrorism, vol. 22, No. 2 (1999), pp. 101-117 . 

(57) Noah Lewin-Epstein and A. Levanon, “National identity and xenophobia in an ethnically divided 
society”, pp. 90-118 . 

(58) Giuseppe Calandruccio, “A review of recent research on human trafficking in the Middle East”, 
International Migration, vol. 43, issue 1-2 (2005), pp. 267-299; and Ronald Inglehart, Mansoor 

Moaddel and Mark Tessler, “Xenophobia and in-group solidarity in Iraq: a natural experiment on 

the impact of insecurity”, pp. 495-505 . 

(59) Sammy Smooha, Index of Arab-Jewish Relations in Israel 2003-2009 (Haifa, The Jewish-Arab 
Center, University of Haifa, 2010) . 

(60) Ami Pedahzur and Yael Yishai, “Hatred by hated people: xenophobia in Israel”, pp. 101-117 . 

(61) Ray Jureidini, “Mixed migration flows: Somali and Ethiopian migration to Yemen and Turkey”, 
final report, May 2010 . 

(62) Sammy Smooha, Index of Arab-Jewish Relations in Israel 2003-2009 . 
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. و ذذد اةذذيةا ت  عذذض احل  مذذات لذذالت   ضذذع ة اةذذات   ر ذذف أق ذذ، ًذذ،ام ز (63)األجايذذمل
و عذذذادا  الةذذذائض  مذذذن العمذذذال األجايذذذمل     لذذذداا ز واذذذذاك  ذذذدا   جتعذذذل مذذذن الصذذذعمل علذذذا 
األجايمل جتد د  صا      ذاميب ز وحتذدرد األمذاقن الذة ن ذن للمبذاج، ن العذ ش ، بذا قمذا حتذدرد 

 . (64)ض الر اعات الة ن ن د  النبا  ، با ع
ويف عدا من  لدان هاو ا ن ر   رد  اجلنسذ   علذا أةذا  االييمذا  الذد ين وا بذا ق  يف  -59

. و  صذذ ر  األ ل ذذات الد ن ذذ ز يف ا  ذذا  العذذا ز علذذا أاذذا  بذذ ل ند ذذداً لوفلب ذذ  أو (65)العر ذذدا
مذن حتامذل أ،ذ،اد ا يمذع عل بذا  اإلضذا،       صذائبا علا أاا ال  نيمذي    ا يمذعز وهذي  عذاو 

. و سب  ا نظ مات اليعل م   يف  عذض األمذاقن يف الذرتو د (66)من ا الال اال يصاد  والس اةي
لية ر   عض اجلماعذات الد ن ذ  علذا  عضذبا ا  ذ، والي ق ذد علذا كلذت وعلذا يبذ، ،بذ  لليذا  ق 

 . (67)ت أ ، علا االييما     ع،   درد ويب، ثرا،ا
ةذ ما  ويف هاو ا ن ر ز هناك ج ايمل  دع     الرلذق ح ذال معاملذ  النسذا  ا بذاج،ات ال -60

. ،بذذن عنذذدما  عملذذن يف  دمذذ  (68)أن النسذذا  أًذذبحن  ب مذذنن علذذا جمذذال ادةذذ،ا    ذذ،ا أعذذدادهن
ا نذذاجل ق ذذ اً مذذا  يع،ضذذن لاةذذيغال والعنذذف واإل ذذاا  اجلنسذذ ال. و خل ذذد م،قذذخلهن ق جنب ذذات مذذن فذذ  

 م اطين  لت البلدان من مد   ع،ضبن لليم  خل اجلنساو والعنف الرائ  علا ي ع اجلنس. 
ا  جذذذذ د يف ال  ذذذذ  مذذذذن  لذذذذدان البذذذذ،  األوةذذذذط ال حيمذذذذي العمذذذذال  (69)ويظذذذذا  ال ة ذذذذل -61

ز  ذذذل  سذذذم  أل  ذذذا  العمذذذل  ما ةذذذ  ةذذذل   مة،طذذذ  علذذذا ا سذذذيخدمال األجايذذذمل (70)ا بذذذاج، ن
__________ 

(63) Magdalena Maria Karolak and Anjum Razzaque. “Marginalizing or blending of transnational 
workers: case of the Kingdom of Bahrain”. Somkiet Poopatwiboon, vol. 1981, issue 1991, p. 100 . 

(64) Anisur Rahman, “Migration and human rights in the Gulf”, available from 
www.mei.edu/content/migration-and-human-rights-gulf(accessed on 12 May 2016); F. Halliday, 

“Labour migration in the Arab World”, Middle East Report, MER 123, pp. 3-10; and Michele R. 

Gamburd, “Sri Lankan migration to the Gulf: female breadwinners – domestic workers”, Middle 

East Institute, Washington, D.C . 

(65) David Zeidan, “The Copts—equal, protected or persecuted? The impact of Islamization on 
Muslim-Christian relations in modern Egypt”, Islam and Christian-Muslim Relations, vol. 10, 

issue 1 (1999), pp. 53-67 . 

(66) Elizabeth Frantz, “Buddhism by other means: sacred sites and ritual practice among Sri Lankan 
domestic workers in Jordan”, The Asia Pacific Journal of Anthropology, vol. 11, issue 3-4 (2010), 

pp. 268-292; and David Zeidan, “The Copts—equal, protected or persecuted? The impact of 

Islamization on Muslim-Christian relations in modern Egypt”, pp. 53-67 . 
(67) Thomas Hegghammer, “Jihad, yes, but not revolution: explaining the extraversion of Islamist 

violence in Saudi Arabia”, British Journal of Middle Eastern Studies, vol. 36, No. 3, pp. 395-416 . 
(68) Imee Acosta and Alexander Acosta, “In pain and in wail: a phenomenology of the abuses of the 

Filipino domestic workers, Qatar”; and Attiya Ahmad, “Migrant domestic workers in Kuwait: the 

role of State institutions”, Middle East Institute, Washington, D.C . 

(69) Tristan Bruslé, “Living in and out of the host society. Aspects of Nepalese migrants’ experience of 

division in Qatar”, Forum: Qualitative Social Research, vol. 11, No. 2 (2010) . 

(70) Pardis Mahdavi, “Gender, labour and the law: the nexus of domestic work, human trafficking and 

the informal economy in the United Arab Emirates”, Global Networks, vol. 13, issue 4 (2013), 
pp. 425-440 . 

http://www.mei.edu/content/migration-and-human-rights-gulf
http://www.mei.edu/content/migration-and-human-rights-gulf
http://www.mei.edu/content/migration-and-human-rights-gulf
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و عذذخلرج ،صذذل ا بذذاج، ن م اي ذذاً واجيماع ذذاً عذذن ا يمعذذات الذذة  سيضذذ ةب . ويف أفلذذمل األح ذذانز 
ت ا يدي ذذذذذذ ز الذذذذذذا ن ال  ع بذذذذذذ ن يف   ذذذذذذ ت مذذذذذذن  ضذذذذذذ ،ر العمذذذذذذال ا بذذذذذذاج،ون مذذذذذذن كو  ا بذذذذذذا ا

 سيخدم ا ز    الع ش يف خم مات وه   عاي ن من  ،در  األح ال ا ع ب   وحي،م ن من ا ،ا،ق 
.  ل  ن  عض احل  مات  اهمل    أ عد مذن (71)وا دمات الة  يميع  ا ة ان البلد ا ض ف

اةذذيخدامبا لبنذذا    ذذ تز يف  طذذا  اجلبذذ د كلذذت ،يضذذع   ذذ داً علذذا ا ذذ اد الذذة ن ذذن للمبذذاج، ن 
ا باولذذ  ال،ام ذذ      ،ةذذ ق ال ذذا ع ا   ذذت ليلذذت ا نذذاجلز بذذا  سذذب  يف ج ذذادا مذذا  يع،ضذذ ن لذذمي مذذن 

ذذذةب  طبرذذذ  أدا د جذذذ  مذذذن فذذذ ه  ذذذم   ً  . و اإلضذذذا،     اإل صذذذا  ا  ذذذاو ،ذذذان هذذذاو (72)ًو
ةاة   م ل اليعل   وال،عا   الصح   وا ل    الةئات ا بمب  فالباً ما حت،  من اليميع  احلر   األ

 . (73)وح اجا األ ض وح،   الينررل
 أو و ا ( )ه 

قايذذذذذت أو و ذذذذذاز يف ا ويذذذذذ  األ ذذذذذ از مسذذذذذ،   غ  ذذذذذ   عام ذذذذذ  عا  ذذذذذ  وم،قذذذذذخلاً دا ت ، ذذذذذمي  -62
منا بذذات اذذعب   حذذ ل اليحذذد ات الذذة  ن ذذ   عل بذذا اليصذذد  ليذذد،ق مبذذاج، ن ومليمسذذي جلذذ   

فذذذ  األو و  ذذذال علذذذا ءذذذ  ني  بذذذبد لذذذمي أو و ذذذا م ذذذ ًا. و ذذذد  ع،ضذذذت هذذذاو ا ن رذذذ  والجئذذذال مذذذن 
الييرذذادات واةذذع  للذذنبد األمذذين الذذا  ا بعيذذمي ح ذذال اليصذذد  للبةذذ،از والذذا  ني  سذذي ال ا عذذا   
الدول ذذذذ  حلرذذذذ   اإليسذذذذانز يف  عذذذذض األح ذذذذان. و عذذذذ ش يف أو و ذذذذا  ،ا ذذذذ  ثل ذذذذي مج ذذذذع ا بذذذذاج، ن 

 ن اخص(ز با  خل د من اليبا ن ال رذايف والينذ ع يف جمذاالت ق ذ اً مذا   اجذمي مل  76) (74)الدول ال
اليذذده   اال يصذذاد  والسذذخط البذذعل. وا بذذاج،ون ال ا،ذذدون    أو و ذذا مذذن  ذذا أ ا ن رذذ   نظذذ، 
 ل ب  علا أا  ن ل ن ند داً مباا،اً لل ا ع ال رايف ألحاد البلدان األو و    وألو و ذا  ،ميبذا. و ذد 

، ا بذاج، ن يف مرا لذ  أ  دت  عض احل  مات يف ا ن ر  وال  خلال    د ا باع اذد  رذ   علذا ًذب 
األ ذذذا  اليعدد ذذذ  ال را، ذذذ  بذذذا  ن ذذذ   علذذذا خمذذذاط،  يم ذذذل يف  ي ذذذا  حرذذذ   جمم عذذذات األ ل ذذذات 

 االجيماع   ال را،  .
لس اةذ   كات و ببد أو و ا ا  ةاع مسذي  ات  سهذا  اإلةذا  و  ذاث، أعذداد األحذخلا  ا -63

الربامد الة  ناوو ا باج، ن علا ء  ةا،، والة ق  اً ما  عاد  األ ل ات  ب ل أوةعز وليلذت 
الربامد أ ضاً اد أمين ميغ ،  ح ال الس  ،ا علا ادةذ،از قمذا أن  لذت األحذخلا   ذنظ  وعلذا 

جايذذذذمل. قمذذذذا ءذذذ  ميخلا ذذذذد احيةاجذذذذات يف البذذذذ ا ع  ن ذذذ   علذذذذا ال  ذذذذ  مذذذذن ا بذذذاع، ا عاد ذذذذ  لو
__________ 

(71) Mohamed Kamel Doraï, “From camp dwellers to urban refugees? Urbanization and 
marginalization of refugee camps in Lebanon”, Manifestations of Identity. The Lived Reality of 

Palestinian Refugees in Lebanon (2010), pp.75-92; and Simon Haddad, The Palestinian Impasse 

in Lebanon: The Politics of Refugee Integration (Sussex Academic Press, 2003) . 

(72) Simon Haddad, The Palestinian Impasse in Lebanon: The Politics of Refugee Integration . 

(73) Mohamed Kamel Doraï, “From camp dwellers to urban refugees? Urbanization and 
marginalization of refugee camps in Lebanon”, pp. 75-92 . 

(74) Department of Economic and Social Affairs, “Trends in international migration”, available from 

www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/ 
populationfacts/docs/MigrationPopFacts20154.pdf (accessed on 12 May 2016).  
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 ابدت أو و ا  عار  االجتاو ء  ق،اه   اإلةا ز    جايمل ق،اه   ال،وما ا  ج دا منا أمذد  ع ذد.
و ذذد حت لذذت  لذذت ا بذذاع،    مسذذ ل  عامذذ   ذذ،  أن اإلةذذا   ن ذذ  ز أًذذًاز علذذا  ذذ    نذذا ض 

  ا ذذذذذع ا يمعذذذذذات  الرذذذذ   األو و  ذذذذذ  ا يعلرذذذذذ   الدنر،اط ذذذذ  والعلماي ذذذذذ  ول نذذذذذمي يف احلر رذذذذ  ال حيةذذذذذل
ا سلم .  و د ج،  اةيغال  ،وج احل،قات اإلةام   ا ي ،،  والعن ة  ليص  ، ا سذلمالز عامذ ز 
علا أا  ف   اد  ن علذا االيذدماأ يف ا يمعذات األو و  ذ  أو فذ  مسذيعد ن لذالت ولذاا ،ذاا  

ا  عذذذرتض علذذذا  بذذذ ل ن مصذذذد  ند ذذذد أمذذذين. و ذذذد  ل ذذذت احل،قذذذات البذذذعب    الذذذة  ذذذدعي أاذذذ
 ذذخلع  أيذذمي أةذذلم  ألو و ذذا  ذذال خميلذذف ج ايذذمل  سهذذا  اإلةذذا  و ذذال مبذذاع، ق،اه ذذ  األجايذذمل  مذذا

  جذذمي عذذا . وهنذذاك ال  ذذ  مذذن اليرذذا  ، الذذة  ة ذذد  يعذذ،ض النسذذا  احملةبذذات للسذذمل وا ضذذا ر  يف 
 . (75)األماقن العام  

ن ا  ذذذا  ا عمذذذ  ا نذذذاهض و رذذذ ل ا ة ضذذذ   األو و  ذذذ   ناهضذذذ  العنصذذذ،   واليعصذذذمل   -64
للبة،ا  د اةيخدميمي  نةا  األحخلا  البعب     ال احلمات الة اذنيبا  ناةذب  االييخا ذات 

. ويف هذذاا السذذ ا ز    صذذ  ، النمذذ كأ (76)2014الرب اي ذذ  األو و  ذذ  الذذة يسظمذذت يف أ ا /مذذا   
 عد مسيص  اً. البامل لليعدد   ال را،   علا أيمي ، ،ا    ا ومةب   ،بل وني  

ويف مج ع أءا  أو و از أًبحت الب ايات الس اة  ز الة   ا قايذت يف السذا ق  سعذد مذن  -65
 ب ل   ا  لل ،اه   أو أمذ،اً ال ن ذن الربذ ل  ذميز جذخل اً مذن ا  ذا  الس اةذي العذا  الذا   عذرب 

اللةنذذ  األو و  ذذ  . وأ،ذذادت (77)ًذذ،احً  عذذن عدائذذمي جتذذاو ا بذذاج، ن واليعدد ذذ  ال را، ذذ   بذذ ل أعذذ 
ذد   ، ذ ز   اذا ةذةلت مبذاع،   ناهض  العنص،   واليعصملز ضمن ما  امت  ذمي مذن أيبذ   ً 
ال ،اه ذذذذ  واةذذذذيخدا  لغذذذذ  عدائ ذذذذ  و  الذذذذمل من  ذذذذ  و عل رذذذذات  ن ذذذذ   علذذذذا االجد ا  يف البذذذذذ ا ع 
وا دا   والدرقاقال قما ةةلت دع ات ،عل      اةيخدا  العنذف ضذد جمم عذات مسيضذعة . 

 د وسجد أن اةيخدا  لغ  و  ا  ف  الئرال يف ال    من الرب ايات ومن  بل  عذض مسذ ويل و 
الدول من ا يمي أن  سسب  يف   ا  عا  ميخلا د العدائ   واليعصمل. وعاوا علذا كلذت ةذامهت 
 ذذاوالت  امذذت  ذذا اخصذذ ات عامذذ  ليرب ذذ، وجذذ د اليح ذذخل واليعصذذمل جتذذاو  عذذض الةئذذات ال  ذذل 

. و ذد حصذذل (78)مهذذاز يف  دامذ  وج ذادا حةذذ  العذدا  ضذذد أ،ذ،اد مذن ا سيضذذعةالاليبذ  ن مذن   ، 
ا  ا  ا ناهض للمباج، ن علا دع  ميخلا د من  بل اجلمذاه  قمذا  بذال كلذت مذن النيذائد الذة 

 أةة،ت عنبا االييخا ات يف معظ  أو و ا. 

__________ 

عذذذذذن أيبذذذذذ   اللةنذذذذذ  األو و  ذذذذذ   ناهضذذذذذ  العنصذذذذذ،   واليعصذذذذذملز  2014، الير، ذذذذذ، السذذذذذن   الصذذذذذاد  عذذذذذا  ايظذذذذذ (75)
 .  15و 14 الةر، ان

(76) Michelle Hale Williams, “Can leopards change their spots? Between xenophobia and trans-ethnic 

populism among Western European far-right parties”, Nationalism and Ethnic Politics, vol. 16, 

No. 1, pp. 111-134.  

(77) Tijtske Akkerman, “Comparing radical right parties in government: immigration and integration 

policies in nine countries (1996-2010)”, West European Politics, vol. 35, No. 3 (2012), pp. 511-529 . 

  .24ز الةر،ا 15اللةن  األو و     ناهض  العنص،   واليعصملز  ً    الس اة  العام       (78)
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اداً    االنامذات الذة  س ذال وهاا ا   ف السلل جتاو ا باج، ن ق  اً ما وجذد مذن  ذرب و اةذين -66
   ا بذذذاج، ن والذذذة  ذذذيلخص يف أاذذذ ز   جذذذمي عذذذا ز  نضذذذم ن   عذذذداد قبذذذ ا    الينظ مذذذات اإلج،ام ذذذ  
ذذةب   ذذ ا   بذذ ل ن ند ذذداً لدولذذ  ال،،ذذاو يظذذ،اً ال  ةذذاع   لةذذ  اإلعايذذات  وألن العذذادا جذذ،ت علذذا ًو

ذذ، علذذا أيذذمي  عذذ د    أةذذبا   . ومذذن األم لذذ  علذذا كلذذتز أن قذذ،و (79)االجيماع ذذ  األ،ا  ذذ  يف أو و ذذا  سةسر
ق ذذ ا منبذذا أن األ،ا  ذذ   سنظذذ،  لذذ ب  علذذا أاذذ  مبذذاج،ون ا يصذذاد  ن فذذ  م،فذذ   ،ذذ ب . وعل ذذمي ،ذذان 

أ ضذاً يف البلذدان  اليم  خل ال   جمي ضد ا نحد  ن من أً ل أ،، ر   علا أةا  وضعب  قمباج، ن  ذل
ا نذذاطق السذذ ن   احمل،ومذذ   يف ا مذذن الذذخلمن. ،بذذ   ر نذذ ن   عذذداد ق ذذ االذذة عااذذ ا ، بذذا طذذ ال عرذذ د ق ذذ  

اجيماع ذذاً وهذذ  أق ذذ، مذذن  ذذ  ةب  البذذ،ط  يف البذذا ع ولضذذع ن لليةيذذ ش قمذذا أاذذ  ال حيصذذل ن علذذا 
 .  (80)الب ض  دمات ال،عا   الصح    الد ج  الة حيصل عل با الس ان

ألمذذين  يسذذ د ا   ذذف ، مذذا  يعلذذق  س اةذذات وقمذذا هذذ  احلذذال يف منذذاطق أ ذذ، ز ،ذذان الذذنبد ا -67
ادة،ا. و كا قان هاا النبد ال  ن ذ  ز يف حذد كا ذميز علذا قذ،و لوجايذمل  ال أيذمي  يبذدر ز و سذي  ات 
عال ذذذذ ز يف ا ضذذذذا رات الذذذذة   ذذذذال األ،ا  ذذذذ  واليم  ذذذذخل ا  جذذذذمي ضذذذذده  علذذذذا احلذذذذدود ويف البذذذذ ا ع  ذذذذل 

 .  (81)   وما    كلت من دوائ، الدول دا ل ا  ةسات العم م    ا ، با ا دا ويف

 االستنتاجات والتوليات -رابعاا  
فرري المترراب، وبررالن ر غلررى اليمررون الررذي يعتنررف مجارروب كراهيررة ارجانررب، هنررا   -68

حاجرررة غلررررى برنرررامى بحرررروى أقررروى يسررررعى غلرررى دراسررررة مصرررادر كراهيررررة ارجانرررب وفعاليررررة 
بمراعرراة التررداخل والنطرراق والعديررد  االسررتراتيجيات المتتبعررة لمعافحررة هررذه ال رراهرة وذلررك

من الجاات الجاعلة المشاركة في بذر الصراع أو تحقيق االحترراب المتبرادصو وفري ممتلرف 
المناطق، تجرد مسسسرات الدولرة المسرسولية عرن تعزيرز وحمايرة حقروق الجترات المست رعجة 

رهرررا غلرررى نجسررراا برررين أمررررين اثنرررين فاررري عررراجزة علرررى حسرررم ارمرررور غمرررا لتواطسهرررا أو الفتقا
القرررردرات الال مررررة، أو بسرررربب التعقيررررد الررررذي تنطرررروي عليرررر  عمليررررة تولرررريف الممارسررررات 
التمييزيرررةو وفررري بعررره ارحيررران هنرررا  غنعرررار علنررري لوجرررود  ررراهرة كراهيرررة ارجانرررب فررري 
المجتمع، أو رن تلك ال اهرة ألبحت أمراا عاديراا فري سرياق المطراع العراب ولر  مرا يبررره 

ويثبرت، فري  ويم الوطنيرة مثرل حريرة العرالب أو ال ررورات ارمنيرةمن خالص اإلةارة غلرى القر
أغلررب ارحيرران، بمرررور الررزمن، أن فعاليررة السياسررات المتبعررة مررن أجررل التصرردي للتمييررز، 

بمررا فرري ذلررك كراهيررة ارجانررب، محرردودةو وفرري هررذا الصرردد، الح ررت نا بررة  ،بوجرر  عرراب
سرررنة علرررى اعتمررراد  15المجرررون السرررامي لحقررروق اإلنسررران أن التقررردب المحرررر  بعرررد مررررور 

 و (82)ديربان، "بطيء ومتجاوت وأن التقدب غير المسكد ليس تقدماا كافياا" مىغعالن وبرنا
__________ 

   ا ،جع يةسمي. (79)

   .18و 17عن أيب   اللةن  األو و     ناهض  العنص،   واليعصملز الةر، ان  2014ايظ، الير، ، السن   لعا   (80)

(81) Jef Huysmans, “The European Union and the securitization of migration”, Journal of Common 

Market Studies, vol. 38, No. 5 (2000), pp. 757-777.  

  .2016آكا /ما    18  ان الس دا ق ت ف لم  ز يائب  ا ة ض السامي حلر   اإليسان  (82)
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فعالية اسرتراتيجيات معافحرة هرذه ال راهرة ولجام أسباع ونتا ى كراهية ارجانب و  -69
أف ررل، هنررا  حاجررة غلررى  يررادة توثيررق المبررادرات والسياسررات الناجحررة الترري عررز ت  فامرراا 

و وسيوالرررل المقررررر المررراب دراسرررة هرررذه (83) يرررادة التجررراهم برررين ةرررتى الشررررا ح السرررعانية
 المسألة في تقريره المقبل غلى الجمعية العامةو

ركيرررز الموايررريعي يأمررل المقررررر المررراب فرري المسررراهمة فررري وبالعمررل علرررى هررذا الت -70
النقاش الدا ر حوص كراهية ارجانب والتمييز بردافع هرذه ال راهرة داخرل غطرار أ مرة الاجررة 
الحالية وما بعدهاو كما يود أن يعررع عرن يررورة اعتمراد المجتمرع الردولي لتعريرف وايرح 

  بشعل أف لو لاذه ال اهرة من أجل منع ومعالجة ومعافحة تجلياتاا
ويعترررررم المقرررررر المرررراب بوجررررود عقبررررات كثيرررررة تحرررروص دون التصرررردي للتمييررررز  -71

والتحامل ومن تلك العقبات االفتقار غلى اإلرادة السياسية وعدب فام مدى استجحاص هرذه 
الق ية ومحدودية القدرات المتاحةو وفي التولريات الرواردة أدنراه، يطررم المقررر المراب 

ارساسررية الترري تنبيرري مراعاتاررا مررن أجررل ويررع وتنجيررذ اسررتراتيجيات مجموعررة مررن العنالررر 
علررى نحررو أكثررر فعاليررةو وتشررمل تلررك العنالررر مررا يلرري  لأح تشررمي  ارويرراع المحليررة  
لعح تنجيررذ غجررراءات وقا يررة  ليح تعزيررز التعافررل االجتمرراعي  لدح تحديررد درجررة الترردخل 

 لوح االستعران والتقييمو  ح ويع استراتيجيات لتحقيق التعامل  المال مة  له

 تشمي  اروياع المحلية -ألف 
غذا كانت تجليات  اهرة كراهية ارجانب تتشاب  في بعره عنالررها علرى مرر الرزمن  -72

وفيمررا بررين المنرراطق، فررهن أسررباباا تتجرراوت بررين البلرردان وفرري داخلارراو وخطابررات االخررتالم 
ميرة واجتماعيرة وكرذلك الشرأن بالنسربة غلرى والّلحمة االجتماعيرة كثيرراا مرا تعتنجارا  رروم تاري

ارسباع العامنة وراء التعبتة التي ترمي غلى حشد الدعم الشعبي واالهتمراب السياسريو وعلير  
فهن استراتيجيات التصدي للتمييز بدافع كراهية ارجانب، والعنف، على أسرا  مبرادع عردب 

سرياق وأن ترتالءب بدقرة مرع الحقرا ق التمييز، والتعددية الثقافية والتسرامح، يجرب أن تراعري ال
السررا دة محليررااو وينبيرري للحعومررات والمن مررات الدوليررة والمجتمررع المرردني وغيررر ذلررك مررن 

ة الوطنيررررة والقرررردرات يالجاررررات الجاعلررررة المالررررة أن تجررررري تقييمررررات فرديررررة لليررررة السياسرررر
وعررالوة المسسسررية والمصررالح الترري تررسثر فرري سياسررة الحعررم المحلرري العامررة وفرري ممارسررات و 

على ذلك، ينبيي االعترام بأن منع  اهرة كراهية ارجانب أو التصدي لارا يقت ريان تحويرل 
الحرروافز المسسسررية والسياسررية واالقتصررادية الترري ترردعم االسررتمرار فرري الممارسررات المعاديررة 

 لألجانب أو  يادتااو وهذا يقت ي درجة عالية من اإلرادة السياسية والتبصر االجتماعيو 

__________ 

(83) Francis B. Nyamnjoh, “Racism, ethnicity and the media in Africa: reflections inspired by studies of 

xenophobia in Cameroon and South Africa”, pp. 57-93; and Francis B. Nyamnjoh, “From bounded to 

flexible citizenship: lessons from Africa”, Citizenship Studies, vol. 11, No. 1 (2007), pp. 73-82.   
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 الوقاية -باء 
غن البناء على عملية التقييم المحّدد السرياق، والوقروم علرى العنالرر التري تحجرز  -73

الصررررراعات الحاليررررة أو المحتملررررة ومعالجتاررررا أمررررور قررررد تسرررراعد علررررى الحررررّد مررررن قرررردرة 
"المتاجرين" ب اهرة كراهية ارجانب على الحشرد رسرباع غقصرا يةو ومرن ارمثلرة فري هرذا 

تمعرات الم ريجة والمسسسرات المحليرة، فري السرياقات التري ين رر الصردد، قرد تعرون المج
فياا غلى المساهمة اإليجابية التي يقدماا الالجتون وغيرهم مرن الماراجرين علرى أنارا قيمرة 
اجتماعية واقتصادية م رافة، أكثرر اسرتعداداا لقبروص الماراجرين واسرتيعابامو ويمعرن لعنردا 

تشررراد تراجعررراا فررري أعررردادها، بنشرررا  غلرررى التررري سرررعت فيارررا المجتمعرررات المحليرررة التررري 
اسرتقطاع الماراجرين بارردم تعزيرز قواهررا العاملرة وثقلاررا السياسري أن تعررون مثراالا ي حتررذى 
فيما يتعلق بتوفير قدر من التوجي  في هذا الصددو ومن ناحيرة أخررى، ومرن أجرل الحيلولرة 

لقيراب بتردخالت مبعررة دون تجاقم االنقسامات بين الجماعرة الواحردة أو احتوااهرا، ينبيري ا
وفعالة بادم ال رع على أيدي من يعملرون علرى تعميرق الجروارق والتمييرز لمدمرة برنرامى 

وقرررد تشرررمل جارررود الوقايرررة تعزيرررز التجررراعالت  وسياسررري معرررين أو الحيلولرررة دون اختيرررارهم
والعالقررات فيمررا بررين ممتلررف الجتررات حتررى تعررون أكثررر قرردرة علررى التعيررف مررع البرررامى 

 تي ترمي غلى بذر الشقاقوالسياسية ال

 تعزيز التعافل االجتماعي -جيم 
هنرررا  حاجرررة، فيمرررا يتعلرررق برررالاجرة، غلرررى غيجررراد سررربل مبتعررررة لتحقيرررق التعافرررل  -74

االجتمرراعي باالسررتناد غلررى السررياق المحلرري والثقررافي واالجتمرراعي والسياسرريو وال بررد مررن 
ن والساسررة، والجرراعلون فرري توعيررة جميررع الجاررات الجاعلررة، بمررن فياررا المسررسولون المحليررو 

القطررراع المررراب، ومقررردمو المررردمات ممرررن يمتلعرررون القررردرة علرررى غحرررداى تيييرررر غيجرررابي 
فوري، بقيمة التعافل االجتماعيو وهنا  حاجة غلى االنتقاص من ناى يركز على الدولة غلى 
 يادة التشديد على اتباع ناى يقوب على التشاور بمصوب تنجيذ السياسات العامرة باردم 

عزيز التسامح المجتمعي واالحتراب والثقرة المتبرادلين، ويمعرن لعمليرة التوكيرد علرى حقروق ت
المنتمين غلرى ارقليرات، سرواء كرانوا أفرراداا أو جماعرات، أن يعرون أمرراا فعراالا فري اسرترعاء 
االنتباه غلى ارنمرا  والممارسرات المتبعرة فيمرا يتعلرق ب راهرة التمييرز بمرا فري ذلرك كراهيرة 

بو ولما كانت هذه االستراتيجية تقت ي تسرلي  اريرواء علرى الجترات المست رعجة ارجان
ألررالا، ينبيرري اتمرراذ ال ررمانات ال رررورية للحيلولررة دون  يررادة تررردي أويرراع تلررك الجتررات 
ومن ارمثلة في هذا الصدد، ما قامت ب  البرتياص عندما ويرعت سياسرة متسرقة بمصروب 

لحوار بين الثقافات، وهذه المسألة تشرم على غدماي المااجرين وةجعت بشعل جدي ا
غدارتاررا اللجنررة العليررا للاجرررة والحرروار بررين الثقافررات، وهرري مسررسولة عررن ويررع خطررة عمررل 

 إلدماي المااجرين بالتدريى وتنجيذها في غ ون آجاص وايحةو 
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 نطاق التدخل -داص 
باإليافة غلرى تشرمي  ارويراع، علرى الصرعيد الروطني، مرن ال رروري لجرت العنايرة  -75

النزاع والتمييز على الصعيد المحليو وفي هذا الصدد، ي عد الردور الرذي ت رطلع بر   بمصادر
الجارات الجاعلررة المحليرة، بمررا فري ذلررك الحعومرات المحليررة، أمرراا فررا ق ارهميرة فرري اتمرراذ 

سررربة علرررى الصرررعيد المحلررري ومرررا غلرررى ذلرررك مرررن التررردابير التررري ترمررري التررردابير اإلداريرررة المنا
تررذليل العقبررات الماثلرة أمرراب االنرردماي والتعرايو السررلميو ومررن ارمثلرة فرري هررذا الصرردد،  غلرى
مدينررة نيويررور  قررررت غلرردار بطاقررات هويررة لجميررع المارراجرين، بيرره الن ررر عررن تسرروية  أن

المرردمات ارساسررية مررن مسررعن وفررتح أويرراعام كمارراجرين، لتمعيررنام مررن الحصرروص علررى 
و فجرري الواليررات المتحرردة ارمريعيررة، اليرروب، (84)حسررابات مصرررفية وخرردمات قانونيررة وتعلرريم

، بج ل حماية سرية ويع الاجرة، فري حرمران (city sanctuary)طعنت حركة المدينة الملجأ 
لصرحية والتعلريم أفراد من غير المواطنين من التمتع بحقوق مثل الحرق فري السرعن والرعايرة ا

وخرردمات الشرررطة والعمررل والمسرراعدة االجتماعيررة، وطرحررت أفعرراراا بديلررة عررن المواطنررة فرري 
و والح رررت لجنرررة البلررردان ارمريعيرررة لحقررروق اإلنسررران، فررري تقريرهرررا (85)غطرررار هرررذه العمليرررة

، اإلجراءات المسرتجدة فري العديرد مرن البلردان مرن أجرل تعزيرز حقروق 2014السنوي لعاب 
ر المرررواطنين، بمرررا فررري ذلرررك التررردابير التررري اتمرررذتاا أوروغرررواي مرررن أجرررل غدمررراي ورفاهيرررة غيررر

الالجتررين السرروريين فرري المجتمررع، وغتاحررة الجرلررة أمررامام للحصرروص علررى السررعن والرعايررة 
الطبيررة واالسررتجادة مررن درو  تعلررم الليررة اإلسرربانية، والرردرو  الثقافيررة مّمررا يقرردب أي رراا غلررى 

  ادم تعزيز تقبل السعان المحليين لاذه ارموروالمدرسين والطالع واآلباء ب

 تحقيق التعامل واتباع استراتيجيات قطاعية منسقة -هاء 
من ال روري معالجة اإللالحات المسسسية والسياسرية والسياسراتية واالجتماعيرة  -76

فرري الوقررت ذاترر و بررالطرق الترري تحجررز علررى تحقيررق االنرردماي والتعافررل برردالا مررن اإلقصرراءو 
طريق اعتماد وتطبيق المعايير الدوليرة ذات  عن أن يشمل ذلك تعزيز سيادة القانون وينبيي

الصررلة علررى الصررعيد الرروطني وال سرريما االعترررام بحقرروق ارقليررات وحمايتاررا، ومررن تلررك 
و ومن ارساسي، ولعل هذا العنصر هو ارهم، أن تتام الجرلرة (86)ارقليات غير المواطنين

للحصرروص علررى سرربل االنتصررام  (87)بمررن فياررا الرعايررا ارجانرربأمرراب الجتررات المست ررعجة 
__________ 

(84) Aaron Morrison, “Immigrant identification card: New York’s ID program watched by immigration 

reform advocates across nation”.  

(85) Jennifer Ridgley, “Cities of refuge: immigration enforcement, police, and the insurgent genealogies of 

citizenship in U.S. sanctuary cities”, Urban Geography, vol. 29, No. 1 (2008), pp. 53-77.  

ادةذذذ،ا الدول ذذذ  والعنصذذذ،   منظمذذذ  العمذذذل الدول ذذذ  وا نظمذذذ  الدول ذذذ  للبةذذذ،ا وا ة ضذذذ  السذذذام   حلرذذذ   اإليسذذذانز  (86)
   (.2001) واليم  خل وق،اه   األجايمل

   ا ،جع يةسمي. (87)
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الجعاص في المجالين الق ا ي واإلداري ومرا غلرى ذلرك مرن سربل اسرترداد الحقروقو غيرر أن 
غقامة هذه الن م لن تترأتى، علرى اررجرح، غال فري وجرود حروافز سياسرية واجتماعيرة تشرجع 

ة لتطرروير المصررالح المتداخلررة علررى التعافررل مررن خررالص غنشرراء الج رراءات والجرررب الال مرر
ند هررذه العمليررة غلررى تلقررين ثقافررة حقرروق اإلنسرران عررن طريررق تالمتالقيررةو وينبيرري أن تسرر أو

اسررررتمداب اردوات االبتعاريررررة مررررن قبيررررل الحرررروار بررررين الشررررباع بشررررأن الاجرررررة واإلدمرررراي 
ى و وينبيري أن تحتروي المنراهى التعليميرة، بشرعل مناجري علرى بررام(88)االجتماعي والتنروع

للترردريب علررى مسررا ل التنرروع والتعرردد الثقررافيو وينبيرري لبرررامى الترردريب علررى التعرراطي مررع 
حقررروق اإلنسررران والموجارررة غلرررى العررراملين فررري مجررراص الق ررراء وغنجررراذ القررروانين والشرررركاء 

علرررى عررردب التمييرررز وعلرررى يررررورة تمترررع  خررراباالجتمررراعيين والمرررربين، أن تشررردد بشرررعل 
اةو وينبيرري أن تصررمم الحمررالت اإلعالميررة والرردورات الجميررع بررالحقوق علررى قرردب المسرراو 

التدريبيرررة المحرررددة الاررردم بمشررراركة جميرررع الجارررات لررراحبة المصرررلحة المعنيرررة، وذلرررك 
بارردم توعيررة عامررة السررعان بمبررادع المسرراواة وعرردب التمييررز، وكررذلك ترروعيتام بمعافحررة 

ميرة ينبيري التوكيرد العنصرية والتحامرل فري الحيراة اليوميرةو وفري غطرار هرذه الحمرالت اإلعال
على التعريف باإلساامات اإليجابية التي تقدماا الجتات المست عجة في الرفاه االقتصرادي 

 واالجتماعي وكذلك على ما للتمييز والتاميو من آثار سلبية بوج  عابو 

 االستعران والتقييم -واو 
غلررى التسررامح غذا كانررت ارطررر المعّممررة والبيانررات الترري تقرروب علررى مبررادع وترردعو  -77

وعررردب اإلقصرررراء خطرررروة هامررررة ويرررررورية فررررهن هنررررا  مصررررادر ملموسررررة، وغن كانررررت قليلررررة، 
بررين اسررتراتيجيات وال ررروم المحليررة ومعرردالت النجررامو وال يمعننررا، برردون مراقبررة  ترررب 

مسرتقلة ملموسررة للويررع وتقييمر  تقييمرراا ناقررداا، مرن جانررب كررل ارطررام الجاعلررة، أن ن ررع 
سررين ح رروت الترردخالت المسررتقبلية فرري النجررامو وفرري هررذا الصرردد، الررراى ال رررورية لتح

يعرر المقرر الماب توليت  القايية بهنشراء هيترات رلرد وطنيرة لمعافحرة التمييرز تمتلرك 
ي ّقررالقرروانين المناه ررة للتمييررز، وتل لررالحية مراقبررة فعاليررة السياسررات العامررة وتعزيررز غنجرراذ

يالاررا، ومرافقررة الجتررات المست ررعجة فرري الشررعاوى الجرديررة بمصرروب التمييررز والتصرررم ح
مطالباتاررا مررن أجررل تحقيررق العدالررة والمسرراواةو وعررالوة علررى ذلررك، ينبيرري غجررراء البحرروى 
بشأن مواقف المواطنين من المااجرين والالجتين وغير ذلك من ارقليات ممن ين ر غلياا 

لسياسرات العامرة على أناا دخيلة ومراقبة تلك المواقف على أسا  منت م من أجرل غثرراء ا
 مع مرور الزمن والتأثير في أية تعديالت يروريةو 

    
__________ 

(88) IOM, Plural+ Youth Video Festival (2015); and European Union Agency for Fundamental Rights, 

“Promoting respect and diversity, combating intolerance and hate: contribution to the Annual 

Colloquium on Fundamental Rights” (2015).  


