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اإلعالن املتعلق بحقوق اإلنسان لألفراد
الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه
اعتمــد ونشــرعلــى املــأ بموجــب قـرارالجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم
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إن الجمعية العامة،
إذ تضع في اعتبارها أن ميثاق األمم املتحدة يشجع على االحترام العالمي
والفعال لحقوق اإلنسان والحريات األساسية لجميع البشر ،دون تمييزبسبب
العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تضــع فــي اعتبارهــا أن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ينــادي بــأن
جميــع البشــريولــدون أحـرارومتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق ،وأن لــكل فــرد أن
يتمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات املبينــة فــي ذلــك اإلعــان ،دون تمييــز أيــا كان
نوعــه ،خاصــة التمييــز بســبب العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو
الـرأي السيا�ســي أو أي رأي آخــر ،أو األصــل القومــي أو االجتماعــي ،أو امللكيــة ،أو
املولــد أو أي وضــع آخــر،
وإذ تضــع فــي اعتبارهــا أن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ينــادي
كذلــك بــأن لــكل فــرد أينمــا وجــد ،الحــق فــي االعت ـراف بشــخصيته القانونيــة،
وأن الجميــع متســاوون أمــام القانــون ،ولهــم الحــق فــي التمتــع بحمايــة متكافئــة
مــن القانــون دون أي تمييــز ،وأن لهــم جميعــا الحــق فــي حمايــة متســاوية ضــد
أي تمييــز يمثــل انتهــاكا لذلــك اإلعــان وضــد أي تحريــض علــى تمييــز كهــذا،
وإدراكا منهــا أن الــدول األط ـراف فــي العهديــن الدولييــن الخاصييــن بحقــوق
اإلنســان ،تتعهــد بضمــان ممارســة الحقــوق الــواردة فــي هذيــن العهديــن دون أي
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تمييزبسبب العرق أواللون أوالجنس أواللغة أوالدين أوالرأي السيا�سي أوأي
رأي آخر ،أو األصل القومي أو االجتماعي ،أو امللكية ،أو املولد أو أي وضع آخر،
وإذ تدرك أنه ،بتحسن االتصاالت وتنمية العالقات السلمية والودية فيما بين
البلدان ،يتزايد عدد األفراد الذين يقيمون في بلدان هم ليسوا من مواطنيها،
وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،
وإذ تســلم بأنــه ينبغــي كذلــك تأميــن حمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات
األساســية املنصــوص عليهــا فــي الصكــوك الدوليــة بالنســبة لألفـراد الذيــن ليســوا
مــن مواطنــي البلــد الــذي يعيشــون فيــه.
تصدرهذا اإلعالن:
املادة 1

402

ألغراض هذا اإلعالن ،ينطبق مصطلح «أجنبي» مع إيالء املراعاة الواجبة
للشروط الواردة في املواد الالحقة ،على أي فرد يوجد في دولة ال يكون من رعاياها.
املادة 2
 -1ليــس فــي هــذا اإلعــان مــا يفســرعلــى أنــه يضفــي صفــة الشــرعية علــى
دخــول ووجــود أي أجنبــي فــي دولــة مــا بصــورة غيــرقانونيــة ،وال يفســرأي حكــم
مــن أحــكام هــذا اإلعــان علــى أنــه يقيــد حــق أيــة دولــة فــي إصــدارقوانيــن وأنظمــة
تتعلــق بدخــول األجانــب وأحــكام وشــروط إقامتهــم ،أو فــي وضــع فــروق بيــن
الرعايــا واألجانــب .بيــد أن هــذه القوانيــن واألنظمــة يجــب أال تكــون غيــر متفقــة
مــع االلتزامــات القانونيــة الدوليــة لتلــك الدولــة ،بمــا فــي ذلــك التزاماتهــا فــي مجــال
حقــوق اإلنســان.
 -2ال يمــس هــذا اإلعــان التمتــع بالحقــوق التــي يمنحهــا القانــون املحلــي
وبالحقوق التي تلزم دولة ما وفقا للقانون الدولي بمنحها لألجانب حتى ولو كان
هــذا اإلعــان ال يعتــرف بتلــك الحقــوق أو يعتــرف بهــا بدرجــة أقــل.
املادة 3
تعلن كل دولة تشريعاتها أو أنظمتها الوطنية التي تؤثرعلى األجانب.
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يراعــي األجانــب القوانيــن النافــذة فــي الدولــة التــي يقيمــون أو يوجــدون فيهــا
ويحترمــون عــادات وتقاليــد شــعب هــذه الدولة.
املادة 5
 -1يتمتع األجانب ،بموجب القانون املحلي ورهنا بمراعاة االلتزامات الدولية
ذات الصلة للدولة التي يوجدون فيها ،بالحقوق التالية على وجه الخصوص:
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املادة 4

(أ) الحــق فــي الحيــاة واألمــن الشــخ�صي ،وال يتعــرض أي أجنبــي لالعتقــال أو
االحتجــازعلــى نحــو تعســفي ،وال يحــرم أي أجنبــي مــن حريتــه إال بنــاء علــى
األســباب املحــددة فــي القانــون ووفقــا لإلجـراءات الــواردة فيــه،
(ب) الحق في الحماية من التدخل التعسفي أوغيرالقانوني في الخصوصيات
أوالعائلة أوالسكن أواملراسالت،
(ج) الحق في املساواة أمام املحاكم بأنواعها وأمام سائرالهيئات والسلطات
املختصــة بإقامــة العــدل ،والحــق ،عنــد الضــرورة ،فــي االســتعانة مجانــا
بمترجــم شــفوي فــي اإلجـراءات القضائيــة واإلجـراءات األخــرى التــي ينــص
عليهــا القانــون،
(د) الحق في اختيارزوج ،وفي الزواج ،وفي تأمين أسرة،
(هــ) الحــق فــي حريــة الفكــر وال ـرأي والضميــر والديــن ،وال يخضــع الحــق فــي
الجهــر بدينهــم أو معتقداتهــم إال للقيــود التــي ينــص عليهــا القانــون والتــي
تكــون ضروريــة لحمايــة األمــن العــام أو النظــام أو الصحــة العامــة أو
األخــاق أو حمايــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم األساســية،
(و) الحق في االحتفاظ بلغتهم وثقافتهم وتقاليدهم،
(ز) الحــق فــي تحويــل املكاســب واملدخ ـرات أو غيرهــا مــن األصــول النقديــة
الشــخصية إلــى الخــارج ،مــع مراعــاة أنظمــة النقــد املحليــة.
 -2رهنــا بمراعــاة القيــود التــي ينــص عليهــا القانــون والتــي هــي ضروريــة فــي
املجتمــع الديمقراطــي لحمايــة األمــن القومــي ،أو الســامة العامــة ،أو النظــام
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العام ،أو الصحة العامة ،أو األخالق ،أو حقوق اآلخرين وحرياتهم ،والتي تتفق
مــع الحقــوق األخــرى املعتــرف بهــا فــي الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة والحقــوق
الــواردة فــي هــذا اإلعــان ،يتمتــع األجانــب بالحقــوق التاليــة:
(أ) الحق في مغادرة البلد،
(ب) الحق في حرية التعبير،
(ج) الحق في االجتماع السلمي،
(د) الحــق فــي االنف ـراد بملكيــة األمــوال وكذلــك باالشــتراك مــع الغيــر ،رهنــا
بمراعــاة القانــون املحلــي.
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 -3رهنا بمراعاة األحكام املشارإليها في الفقرة  ،2يتمتع األجانب املقيمون
بصــورة قانونيــة فــي إقليــم دولــة مــا بالحــق فــي حريــة التنقــل وحريــة اختيــارمحــل
إقامتهــم داخــل حدود الدولة.
 -4يســمح بدخــول زوج األجنبــي املقيــم بصــورة قانونيــة فــي إقليــم دولــة مــا
وأوالده القصرأو املعالين ملصاحبته وااللتحاق به واإلقامة معه ،رهنا بمراعاة
التشــريع الوطني والحصول على اإلذن الواجب.
املادة 6
ال يعــرض األجنبــي للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،وعلــى وجــه الخصــوص ،ال يعــرض األجنبــي
دون موافقتــه الحــرة للتجــارب الطبيــة أو العلميــة.
املادة 7
ال يجــوز طــرد األجنبــي املوجــود بصــورة قانونيــة فــي إقليــم دولــة مــا مــن
ذلــك اإلقليــم إال بموجــب ق ـرار يتــم التوصــل إليــه وفقــا للقانــون ،ويســمح لــه،
إال إذا اقتضــت أســباب جبريــة تتعلــق باألمــن الوطنــي خــاف ذلــك ،أن يتقــدم
باألســباب املناهضة لطرده ،وأن تنظرفي قضيته الســلطة املختصة أو شــخص
أو أشــخاص تعينهــم خصيصــا الســلطة املختصــة ،وأن يمثــل لهــذا الغــرض أمــام
الســلطة املختصــة أو مــن تعينــه .ويحظــر الطــرد الفــردي أو الجماعــي لألجانــب
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املادة 8
 -1لألجانب الذين يقيمون بطريقة قانونية في إقليم دولة ما أن يتمتعوا
أيضا ،وفقا للقوانين الوطنية ،بالحقوق التالية ،رهنا بالوفاء بااللتزامات التي
تطبق على األجانب بموجب أحكام املادة :4
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املوجوديــن بهــذه الصــورة الــذي يقــوم علــى أســاس العــرق أو اللــون أو الديــن أو
الثقافــة أو األصــل أو املنشــأ القومــي أو اإلثنــي.

(أ) الحــق فــي ظــروف عمــل مأمونــة وصحيــة ،وفــي أجــور عادلــة وأجــرمتســاو
لقــاء عمــل متســاوي القيمــة بــدون أي تمييــز ،وبخاصــة أن يكفــل للم ـرأة
الحصول على ظروف عمل ال تقل عما يتمتع به الرجل ،والحصول على
أجــرمتســاو لقــاء العمــل املتســاوي،
(ب) الحــق فــي االنضمــام إلــى النقابــات وغيرهــا مــن املنظمــات أو الجمعيــات
التي يختارونها ،واالشتراك في أنشطتها .وال تفرض أية قيود على ممارسة
هــذا الحــق غيــر القيــود التــي يقررهــا القانــون وتقتضيهــا الضــرورة ،فــي
مجتمــع ديمقراطــي ،لصيانــة األمــن القومــي أو النظــام العــام أو لحمايــة
حقــوق الغيــر وحرياتهــم،
(ج) الحــق فــي الرعايــة الصحيــة ،والرعايــة الطبيــة ،والضمــان االجتماعــي،
والخدمــات االجتماعيــة ،والتعليــم ،والراحــة والترويــح ،بشــرط
اســتيفائهم املتطلبــات التــي تقتضيهــا األنظمــة ذات الصلــة فيمــا يتعلــق
باالشــتراك وبحيــث ال تتعــرض مــوارد الدولــة ألعبــاء مرهقــة.
 -2لحمايــة حقــوق األجانــب الذيــن يزاولــون أنشــطة مشــروعة بأجــر فــي
البلــد الــذي يوجــدون فيــه ،ويجــوز أن تحــدد الحكومــات املعنيــة تلــك الحقــوق في
اتفاقيــة متعــددة األطـراف وثنائيــة.
املادة 9
ال يحــرم األجنبــي علــى نحــو تعســفي ممــا اكتســبه مــن أمــوال بطريقــة
قانونيــة.
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املادة 10
يكــون األجنبــي فــي أي وقــت ح ـرا فــي االتصــال بالقنصليــة أو البعثــة
الدبلوماســية للدولــة التــي هــو أحــد رعاياهــا أو ،فــي حالــة عــدم وجودهمــا،
بالقنصليــة أو البعثــة الدبلوماســية ألي دولــة أخــري يعهــد إليهــا برعايــة مصالــح
الدولــة التــي هــو أحــد رعاياهــا فــي الدولــة التــي يقيــم فيهــا.
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