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الضمانات الدولية حلق األقليات يف إقامة الشعائر الدينية
أ.م.د .طلعت جياد لجي

م.د .سلوى احمد ميدان
كلية القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك

كلية القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك

لكل إنسان احلق يف احلياة واملساواة واحلرية فنقص احلرية له عالقة بازديااد الننا خ وصاًاان عنايتا ي نكار ا ا
أو احلكاتااال لريريااال اليينيااة فاائن الن اااضو اً هاار ودااا ان ظااا اازدياااد يف ينر ااال اة اعااال اليينيااة ا اداانة لرقياااد
واملناداة بال ييز والنرم خفنقصان ريال جم اعة تا حتت أي تس ى انت يؤدي إىل اس قااء جم اعاال أوار خ واًاة
تن ظم تن اًغربيةخ ااتر الذي يسااظم إىل ان اا واروج اا اعياة واق صاادية وساكانية يسااظم يف تسا ايال أعراى تان
الننا خ إن القياااد وال ااجام ااا اعيااة الااحل حتاارا تاان احلريااال اليينيااة تريب ااة ب ااكل و يااق ت ا النزاعااال اليينيااة اًظاام

والنن يف عاملنا الياا.
فقباال الاايوال إىل ًاارو املادااا وابااا عرينااا إع اااء ينري ا لرقريااة خ إة ان اًقريااة بصااا ة عاتااة جم اعااة تاان
اًفاراد الااذين يارب ئم وصاااضص قاتيااة أو دينيااة أو لجايااة أو أ نيااة خت را عاان وصاااضص غالبيااة سااكان اليولااة أو املن قااة خ
وقي يريبط اًغربية مب رت ال اا إن هلا وصاًي ئا الذايية .
وقي اوذ البيث ظذا يف ق ايا اًقريال اسي ا قئا يف دما ساة عاناضرظا اليينياة خ اة ا ساو ظاذا احلاق ابناا
دينيااا ت ناتيااا اسااي ا بنااي يزايااي اان ئا ااال الااحل يريكااو دااي بنااأ اًقريااال فةااو عييااية أ ئااا ا قافااة و ااا ة
ظااذا اًايااالخ تاان وااالل الق اااء عراى ظاي ئااا اليينيااة وةلااهن فرتاحااا تاان ااق دما سااة عاانانا اليينيااةخ اة ان الاايين ااان
وازال له اليو الاادا يف بنااء يااة ال اناجل واة اعاال امل رااة خ اة ياننم يف الكهاا تان اً ياان أدي يااًايل يااة
اإلنسان.
لذلهن فاليين قي يكان عاتالن لرا اية وال اال اةا تاا سااد ديان وا اي با أبنااء اًغربياةخ لكان تاا احلال وتاا ظاا
ال ا انال الالزتااة يف الااة وااااد ا هاار تاان ديانااة داواال ا ا أو اليولااة الاا اايةر فئاال ياارت لكاال أقريااة دما سااة عاانانا
الينية اا ا .
ف ااالبنأ ينن اار إىل ةل ااهن اًت اار عر ااى ان ااه س اابو أساس ااا يف ع اايا اسا ا قرا اليول ااة اا ان يص اااعي وي اااة و اااجل
اليميقرا ية و قاي اإلنسان عرى املس ا الناملا ظا تا أياح لرنامل ب كل با اا ال عرى اًودا ا ياة الاحل يناا
تنئا بنأ اًقريال الينية عني دما س ئا ل ناضرظا .
وايساااقا تا ةلااهن ا ينينااا ان ن اااول أظاام ال ا انال اليوليااة فااق اًقريااال يف دما سااة عااناضرظا اليينيااة خ فنرااى ااي
قااال وارفينااهن و وباار  .تااا ين إن احلريااة اليينيااة تاان احلريااال الي ي ااة إا إننااا ناار ان احلريااة اليينيااة ينااي الياااا تاان أواضاال
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احلقاااي الااحل ع ااع ارتاج بااا مبااااو القااانان الاايول خ وان اناات الي اسااال ي ااا الياااا إا ان أ هاار تاان ا ن ا تاان اال
مخ كاتال ي يول يف ق الارد يف دما سة عناضرا اليينية .
اوالً  :أهمية الدراسة

حت ل د اسة تادا اًقريال بصا ة عاتة الياا تكانة بااة يف الكهاا تان النرااا اإلنساانية اساي ا يف الي اساال
القانانيااة باًااائا تاان املاادااي الااحل يس ا يق البيااث خ ًننااا نناايي يف جم ا ت ناايد اًديااان والهقافااال فكااان لزاتااا عرينااا
ا اض يف ظذا املادا الااس ولا ب اء تن البسا ة ل سريط ال اء عريه .

ثانياً  :فرضية الدراسة

يااارتض الي اسااة بيااان تااي النالقااة ال ا ليااة ب ا اًقريااة اليينيااة واايااقااال اليوليااة الااحل ينااي الاساايرة اًساسااية

ل ان دما س ئا حلقئا يف إقاتة ال ناضر اليينية بصا ة تباعرة أو غا تباعرة .
ثالثاً  :منهجية الدراسة

ساانن ي يف ظااذا البيااث عرااى املاانئو ال يريرااا لنصاااو اايااقااال اليوليااة ف ااال عاان املاانئو املقااا ن في ااا بينئااا
اسي ا لرنصاو الحل هلا عالقة بذا املادا .

رابعاً  :هيكلية الدراسة

ساان ناول ظااذا الي اسااة تاان وااالل يقساايم البيااث إىل ااالا تبا ااث اًول ي ناااول تاظيااة اًقريااة والهااا قاااي
اًقريااال يف اايااقااال اليوليااة وقااي عقااينا املبيااث الهالااث لبيااان اًسااا القااانا الاايول حلااق اًقريااة يف إقاتااة ال ااناضر

اليينية واو نا البيث خبادتة ي نت أظم الن اضو وال اًيال  .وتن اهلل ال افيق
المبحث االول
ماهية االقلية
لراقاااج عرااى املنااض اً هاار ودااا ان لرقريااةخ ابااي تاان إع اااء ينري ا دقيااق هلااذا املص ا ر وان مل يكاان ينريا اان
عاتالنخ ان ظذا املص ر يننر إليه تن أ هر تن زاوية وا يةخ ف االُ عان بياان أنااعئاا ووصااضص ظاذا اة اعاة الاحل يناي

أقرية ل ةلهن ي م تن والل يقسيم املبيث إىل ال ة ت الو و اايت:
امل رو اًول :تائاا اًقرية.
امل رو الها  :أناا اًقرية.
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المطلب األول
ماهية األقلية
لي تن اليسر ان يكان ظنا ينرياان ااتنان تاننان هلذا املص ر خ وةلهن اوا الج وائاال ننار الاقاه يف حتيياي
تنن ااااخ وبيانا اان ل ر ااهن ااو الف ااال واحمل اااوال س اان نرض إىل ينريا ا اًقري ااة يف الرج ااة اوان وت اان اًا ا ال ان يف الا اارعي
اآليي :
الار اًول
اًقرية لجة
اًقرية يف الرجة دي اً هريةخ و ِ
القرَّة يف الرجة النربية يُقابِل الكهرةخ و ا ييان عرى تنض عيدي لاي
َد ا ا ا ا ا ا ا َان
اع ا ا ا ا ا ا ا ُايو َن فَ َس ا ا ا ا ا ا ا ايَا ْنرَ ُ ا َن َت ا ا ا ا ا ا ا ْان أ ْ
القري ا ا ا ا ا ا االخ واًق ا ا ا ا ا ا اال ويف الق ا ا ا ا ا ا اار ن الك ا ا ا ا ا ا اارمََّّ َ {:ت إ َةا َأ َْوا َت ا ا ا ا ا ا ااا يُ َ

َّإاخ وتنئاا
نَ ِ
اً ا ا ا ا ا ا ا نارا
ُ

وأقل عيدا } (ٔ).
وتص ا ر اًقريااة تص ا ر عاااض يف ا اااال :النر يااة واإلعالتيااة والسياساايةخ ومل ي ا م اس ا ياا ظااذا ااع ا قاي
مبائاته املناًر إا يف القرن الن رينخ يث مل يرد لاه أي ة ار يف تصااد الرجاة والارتااخ وقاي وئار ظاذا املصا ر نبا ٍا
احلادن (اً ّب) عرقيان أو دينيان أو اضايان.
نّب عن يكاين ع اي (أًجر) ل ر عن ا
سياسا يُ ّ
اال ظاام أقَارًيَّ اةن ِيف الْ ئة ا ِر َ :لاع اةم يَاربِ ُئ ااا أَو ِ
اًا ُار ال َقَرابَا ِاة
َْ َ
فئااذا الرانااة ت اانواةة تاان ت ااادة (قراال) اة ا  :أقَارًيَّا م ُ ْ
ََ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ط َع ْن ٍ
اا ُاي
يي َو َسا َ
و ياَ ُااقاُ َئا َع َيدان يُ َ ًك ُل اليَا ُئ ُ
َو ْ
وو َنان خ يَن ُ
اد أقَارًيَّةن ِيف الْ ُ ْةَ َ َنال الَّ ااا يَني ُ اا َن فيا َائا يُ َ
اًً ِل لُجَةن َودينان َ
ِيف البارلَ ِ
ان أ ْغرَبِيَّةم َوأقَارًيَّةم خاًَقرًيَّةُ  :والج اًَ هريَّة(ٕ).
َْ َ
وقيل إن ر اة اًقرياة يف الرجاة تانواةة تان ر اة القراة خ ويناا واالج الكهارة والقال واالج الكهار خ وقال ال ااء
يقاال قرااة  :نااي خ واقاال فااالن ال اااء :أيااى بقرياالخ وقراال ال اااء :انرااه قراايال يف عينااه :أ اا قراايال إياااا وان مل يكاان ااذلهن
واس قره :ا قريال واًقرية والج اً هرية ل أقرياالخ والقال :القال تهال الاذل والذلاة والقاالل – بال ام -القريال ولناه
قرل تهل سرير وسر (ٖ).
واًقرية ل أقريال تن قل عيدظم عن غاظم عكسائا أ هرياة خ يقاال اًقباام أقرياة يف تصار واًقرياة احلا اة يف انااجل
أفريقيا وأقرية سياسية و زجل اًقرية(ٗ).

(ٔ) سا ة اةن ااية ٕٗ.
(ٕ) تنةم املنا اةات خ ت اح عرى املاق االكرتو  www.almaany.com:يا يخ الزيا ة ٕ.ٕٓٔ٘/ٕ/
(ٖ) يننر لسان النرجل ابن تننا خ تادة قرل خٖٔٔ٘ٙ/خ دا ًاد خ باولخ ويننر املنةم الاسيطخ ٕ.ٚ٘ٙ/
(ٗ) يننر املنةم النريب اًساساخ ينلي لاعة تن الرجاي خ املنن ة النربية لررتبية والهقافة والنرااخ و٘ٓٓٔ
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الفرع الثاني
األقلية اصطالحاً
بياية ميكن اإلعا ة إىل ان بنأ الاقه جتنو ا اض يف إع اء ينري ملصا ر اًقرياةخ بال ا ااى ببياان القااعاي
الناتة حل اي ئاخ لكن البنأ اًور تنئم اوذ تنيان أور تان واالل إع ااء ينريا هلاذا املصا ر تان واالل بياان املناايا
الاااااو يافرظااا فيئااا غاام ةلااهن مل يا م اايااااي با أنصااا ا عرااى إع ااء ينريا اااات تااان هلااذا املصا ر (ٔ) خ إة عرفااا
اًقريااة عرااى احاااة جم اعااة تاان اًفاراد داواال دولااة تنينااة خت را عاان اًغربيااة تاان يااث اةاان أو النقيااية أو الرجااة خ وان
اع با ع ص تن اًقرية تسنلة واقنة يرا يف حتيييظا إىل النناًر املاداعيةة (ٕ).
ير البنأ ان اًقرية ظاة فةة تن عايا دولة تن الايول ين اا تان ياث اةان أو الرجاة أو الايين إىل
يف
غا تا ين ا إليه أغربية عاياظاة (ٖ)خ إا انه هاان تالرط با ظاذا املصا ر وتصا ر ( اةالياة) أو ( املراة) أو ( الاةاة)خ

فنرفت اًقرياة عراى أحااة جم اعاة ب ارية ةال خاال ووصااضص خت را عان تهيالناا يف جم ا اً هرياةخ ولكال أقرياة تنئاا
خال قاتية أو أ نية أو دينية ت رت ة ب أفرادظا وخت ر اًقريال في ا بينئا ناعان وظاية وان اءنخ وينواذ يسا يال خم رااة
تهل -االية أو اضاة أو فةة أو تراة أو فرقاة أو جم اعاة -وغاظاا تان يسا يال خم رااة يايل يف الجالاو عراى ااذو اًقرياة
وأًاهلا وظاي ئا ااا اعية والب ريةة(ٗ).
فبااذلهن ميكاان القااال ان أتاار اع بااا لاعااة تااا أقريااة لااي لااه تقيااا ابااتخ باال ي اق ا اًتاار ظااذا عرااى الاد ا
السياسا وااق صادي وااا ااعا السااضي يف ال برايخ ولراقااج عراى املناض احلقيقاا هلاذا املصا ر اباي ان نبا املناايا
الحل ر ت ل يييي عناًرا حماولة إلع اء تائاتئاخ وتن ظذا املنايا:
اوان :املنيا النيدي
يقاااا ظااذا املنيااا عرااى املقا نااة با نساابة عاايد أبناااء اًقريااة تا نساابة عاايد أبناااء اًغربيااةخ فافقاان لااذلهن ينااي اًقريااة
جم اعااة تاان السااكان اًااجر عاايدان تاان اًغربيااةخ اة ل راااان عاان يرااهن اًغربيااة تاان يااث اةاان أو الرجااة أو الاايين أو
الهقافة(٘)خ وان ان البنأ ي ا إىل ان حلةام اة اعاة أو عايدظا ا ياة بااة يف حتيياي ريقاة يااة اة اعاة ويؤ اي ظاؤاء

(ٔ )د .ال افنا حم ي ب اخ القانان اليول يف وقت السرم واحلرجلخ تن نة املنا جخ اإلسكني يةخ ٜٔٔٚخ وٓ.ٜ
(ٕ )د .حم ي سانيي الايقايخ ال ننايم الايولخ القااظرةخ بايون سانة با خ وٕ ٙو د .واضال اداي عاالاخ داياة قااي اًقرياال يف القاانان
اليول النااخ مٕخ دا النئ ة النربيةخ القاظرةخ وٖٕ.
(ٖ)ادي ع ية اهللخ القاتا السياساخ مٖخدا النئ ة النربيةخ القاظرةخ ٜٔٙٛخ و.ٜٙ
(ٗ )اًقريالخ النراا القانانية وااق صاديةخ تقال ت اح عرى املاق االكرتو www.arab-encg.com
(٘) The Review international commissiom, un sub- commission on discrimination and minorities ,1984.p.38.
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عرى القي ة املنناية لركهرةخ اة يصر ظؤاء عرى ان لرنيدة أ ية عرى ًنيي يصا القا اة اعياةخ ف اا قالاه ابان ورايون
بالنسبة إىل هرة النيد يف يصا القباضل والنصبيال ميكن قاله بالنسبة إىل يناف اة اعال ااور ة(ٔ).
اا ان اانب اان تاان الاقااه قااي ةظااو ابنااي تاان ةلااهن يااث ع اس ا بناد اًقريااال الااحل يسااي ر عرااى تقاليااي احلكاام أو
تقاليي اًتا يف بالدظا تان إ اا اًقرياالخ وظاا تاا اواذل باه الرةناة الارعياة ملنا ال يياز وداياة ااقرياال دا ن الايو ة

ا اتسة وقي اوًت ةنة قاي اانسان با ي بض ينري حميد لالقريال غا املسي رة عرى احلكم(ٕ).
لكن تاةظو الياه ال نريا الساابق اي ااق تا املن اق فراا افرتدانا ان اًقرياة ظاا الاحل انات تساي رة عراى احلكامر
تن الذي حي ا إىل احل اياة ظاا ااغربياةخ وظاا تا اان تاااادان دتاتاان يف انااجل افريقياا ان اًقرياة البي ااء ظاا الاحل انات
تسي رة عرى زتاا ااتا وااغربية الساداء انت ينا تن ال ييز الننصري(ٖ).
اا ان ظذا املنيا ينرض إىل ان قادال عييية تنئاا اناه يجراق البااجل اتااا ااقرياال الاحل قاي ينئار يف املسا قبل وان
لي ا ااودااا اي اان ااان ناعئااا سياسااية أو اق صااادية أو اا اعيااة أو قافيااة يف أي برااي قااي ي جااا ب ا ليرااة ودااياظا فقااي
يااؤدي سااي رة اقريااة تنينااة عرااى زتاااا ااتااا ااتاار الااذي يااؤدي إىل واارو يرااهن اًقريااة تاان تصااايف اًقريااة وفق اان لر نيااا

النيدي(ٗ)خ فئذا ااتر ي ا إىل ان املنيا النيدي لي
وسي رة يف بري تا.
انيان :املنيا املاداعا

افيان ا الي وً ( اًقرية) عرى لاعاة ظاا اقال عايدان وناااةان

ان ظذا املنيا ين ي عرى ال باين وال ايز الذي ل ر به ابنااء اقرياة تنيناة يف وصاضصائم ( الرجاةخ الايينخ الناري
أو اةان ....ا))خ عاان ااغربيااة وظااذا ا صاااضص ظااا ةانااا امل ياازة هلاام عاان بقيااة سااكان ةلااهن البرااي خ فافقاان لااذلهن عرفاات
اًقريااة عرااى احااا ة جم اعااة تاان ااع ا او يف دولااة تااا خت ر ا تاان يااث اةاان أو الييانااة أو الرجااة عاان باااقا ال اانوخ
ولااي هلااا اهلي نااة أو السااي رة نسااية اليولااة ويصااباا إىل دايااة قاف ئااا ويقالياايظا ولج ئااا ا اًااةة(٘)خ اا ان الاابنأ ةظااو
إىل ابنااي تاان ةلااهن وداال ال نريا ا هاار تاان تنااض اة قساام ااقريااال إىل اقريااال حمريااة أي ا اعااة الااحل يناايي دا ن ا ااا
البراي الاذي ين ااا الياه ول ا لاه تان وااالل اةنساية وبقيااة اان ااءال ااوار خ واىل اقريااال اانبياة ظاام ااااناو الااذين

(ٔ)دظاا حم ي دظاا النازاويخ اًقرياال اا نياة يف الناامل الهالاث وال ايول الايولخ ساالة تااسا اخ رياة النرااا السياسايةخ ااتناة بجايادخ
ٜٜ٘ٔخوٗٔ.
(ٕ)حم اي والااي بار خ قاااي اًقريااال وداي ئاا يف واال ا كااا القااانان الاايول الناااخمٔخ تن ااا ال احلراحل احلقاقيااةخ باااولخ ٕٕٔٓ خ
وٕٖ.
(ٖ)د .ننيم قياحخ سياسة ال ييز و ر ة ال ير يف اقريقيا اةنابيةخ مٕخ ال ر ة الا نية لرن ر وال ازي خ اةزاضرخ ٜ٘ٔٚخ وٕ٘ٔ.
(ٗ )د .السيي حم ي اّبخ املر ز اليول لالقريال يف القانان الايول النااا تا تقا ناة بال ارينة ااساالتيةخ تن انة املنارجخ ااساكني يةخ باال
سنة ب خ وٖ.ٛ
(٘) د .نيا عبي املننم تسنيخ ااقريال وااس قرا السياسا يف الا ن النريبخ ا رو ة د ا اا تقيتة إىل رية اادا ة وااق صاد والنراا
السياسيةخ تر ز البياا والي اسال السياسيةخ ااتنة القاظرةخ خ ٜٔٛٛخ و.ٕٚٚ
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دوراا يود اليولة بني ريقة انت ت روعة أو غا ت روعة(ٔ)خ اة يبض ظذا املنيا اانبان و ااول اع ااء ينريا لرقرياة
ااالاقيئ ( اااا ساال و فااان ديااهن) اة بين ااا ان اًقريااة خت ر ا عاان ااغربيااة تاان وااالل دتايزظااا عاان ااواااة با صاااضص
السالاة الذ ر – الرجة واليين و الهقافة ...ا) _ (ٕ).
ٖ -املنيا ال صا
ين ااي ظااذا املنيااا ل نري ا اًقريااة عرااى ال اانا الااياورا والناسااا امل هاال ب اانا ابناااء اقريااة تنينااة ب اارو ة
يقااا بم الا اايويخ أي ان اًقريااة وفقاان هلااذا ااجتاااا ين اان باااااد الرغبااة با اع اااضئا يف ًاايانة تن قاايانم ال صااية الااحل
دتياازظم عاان اة اعااال ااواار خ اة عرفاات عرااى احاااة يااان ب ااري ي اانر اف ارادا با ااية اان اااء اع ارتا ئم اة اااعا يف

ات ا ال واًااية أو وصاااضص ناعيااة اي اارت تنئاام فيئااا اة اعااال ااواار يف ا ا ة(ٖ)خ وعرفئااا الاابنأ ااواار عرااى
احاة ا سا وا ادة يسركئا اع او اغبان يف النيي تنان ويف نذيو الذ ريال ناسئا وت ابنة الجايال ناسئاة(ٗ).
وان ااان هلااذا املنيااا ا ي ااه ا اً ااة ان وا اااد عناًاار تنينااة والقي اااا باحملافن ااة عريئ ااا تاان قباال ااف اراد باً ااائا
ظاي ئم اا انه وفقان هلذا املنياا اميكان اع باا لاعاة أو جم اعاة تنيناة اقرياة حت اى باحل اياة اليولياة ارد واااد وصااضص

ي ياز باا عان ااغربياة – الرجاةخ الايينخ الهقافاة_ بال ناو ان حتا او باا باًاائا يرا اان هلااخ فّبأيناا ظاذا الرغباة ا دتاانيئم
يانان واًان عن ااغربية.
وان انت حمك ة النيل اليولية الياض ة قي عالت عرى ظذا املنيا يف أيئا امل نرق باملناظية املنقاادة با الياناان

وبرجا يا عاا  ٜٜٔٔاة عرفت اًقرية عرى احاة اضاة تن ااع او يني ان يف بري أو تن قة تنيناة وهلام اًال وديان أو
لجااة ويقاليااي واًااة باام وحياايدون بااس ا ة ةاييااة ظااذا ااًاال والاايين والرجااة وال قاليااي امل اارت ة ت ا ال اانا بال اااتن في ااا
بينئم بيج احملافنة عرى يقالييظم واابقاء عراى عاكل عباادنم ودا ان ين اةة وينرايم ابنااضئم وفقاان لاروح اًارئم النرقاا
ويقيم املساعية لبن ئم البنأة(٘).
ف الن عن ظذا املنايا ظنا تنايا اور

نيا املاق تن السر ة السياسية وتنيا املصرية امل رت ة(.)ٙ

(ٔ) د .ال افنا حم ي ب اخ ترا سابقخ وٗ.ٛ
(ٕ) حم ي والي بر خ ترا سابقخ وٖ٘.
(ٖ)د .سني اليين ابراظيمخ رما د اسة سياسالااية لا ية ااقريال يف الا ن النريبخ جمرة ق ايا عربيةخ السنة ٖخ النيد ٔٙ-خ ٜٔٛٙخ
و.ٙٙ
(ٗ )قاد جميي س الق ا يخ النصبية القاتية يف تننا ااسالاخ سالة تااس ا خ رية ال رينة والي اسال ااسالتيةخ ااتنة ًالح
اليينخ ا بيلخ ٖٕٓٓخ و.ٔٚ
(٘) كم حمك ة النيل اليولية الياض ة يف ايئا الصاد عاا ٖٓ ٜٔخ لر زيي عن ةلهن يننر حم ي والي بر خ ترا سبقخ وٖٛخ
( )ٙتاض يا ناا يااقاخ قااي اًقرياال القاتياة يف القاانان الايول النااا -د اساة سياساية قانانياة -مٔخ ت بناة عائاجلخ ا بيالخ ٕٜٓٓخخ
و.ٕٔٗ-ٖٜٔ
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تن والل ظذا املنايا الحل ين ي ل وا ي تنئا عرى عااتل تنينة اا انه ميكن القال ل ظاذا املناايا ًاييية
وينوذ زاوية تنينة تن ظذا املص ر ت امياننا بنف رية املنياا النايدي ل ابقاه يف املننيا الرجااي وااًا ال ا ناعاان تااخ
وان ااان بنياايان ناعاان تااا عاان الااقا وةلااهن لصاانابة حتييااي فةااة تنينااة تاان النا يااة الن ريااة بناايد تنا وتاان عاايظا اقريااةخ
وعرااى اسااا ةلااهن ميكاان اع اااء ينري ا دقيااق لرقريااة اة احااا دتهاال جم اعااة تاان السااكان يف برااي تااا ل راااان عاان ااغربيااة
بن ي أو ا هر تن وصيصة الرجة والايين والهقافاة وال قالياي أو دما ساة عاناضر خت را عان يراهن الاحل ي بنئاا ااغربياة وتان
ظا الحل دتيزظا عنئا.
المطلب الثاني
انواع االقلية

لرقري ا ااال أنا ا ااا ت ن ا اايدة تنئ ا ااا اًقري ا ااة الييني ا ااة واًقري ا ااة الرجاي ا ااة والقبري ا ااة وااقري ا ااة الااف ا ااية والقاتي ا ااة واًقري ا ااة

النرفية....ا)(ٔ)خ وسن اق عني البنأ تنئا وقي ينرق ااتر مبادا فهنا تن والل يقسيم امل رو إىل الارو اايية:
الفرع االول
االقليات الدينية

ميكن القال ان الصااة امل يازة هلاذا اًقرياال باان هلاا تن قايانا ا اًاة الاحل خت را باا عان غاظااخ اا ظاا احلاال
يف النراي إىل اانو الييانة اإلسالتية يااي املسييية واليئادية ف الن عن اًقريال اايزيييه واملنياضيان والبئاضيان والكرد
الايريان وال بهن والكا اضيان وغاظمخ و ذا احلال بالنسبة لرئني إىل ااناو ظاذا الاييانال ياااي اهلنيوساية والساي ية(ٕ)خ
ذا احلال بالنسبة لالقرية املسر ة يف يف الص امل ر زة يف اقريم سينكاينو ويف الارب يف اقريم تا و(ٖ).
وان ااان الاابنأ ياار ان وا ااد ااقريااال اليينيااة امل ناايدة يف برااي وا ااي نييااي لرنناااا النااااخ تاان ةلااهن عناايتا
فادت اة نية الا نية يف فرنسا عاا ٘ ٜٜٔةنة غي  Gest Commissionيقرياران عان خماا ر ال ااضا اليينياة عراى الاارد
وا ا عرااى ااي س اااءخ اة ورصاات الرةنااة إىل انااه ا ميكنئااا حتاايي أو قيااا تاظيااة ال اضاااةخ بيااي احااا اايدل(ٖ)ٔٚ
تذظبان و اضاة و رة يف فرنسا و يظاخ فكانت امل ا ر املريب اة باال ااض غات اة اذلهن خ مباا يف ةلاهن ااع ااد الناساا
خ ا يا وساء املناترةخ اة ورصات اخاى ائااذما  Jahangir Asmaوظاا تقار ااتام امل ياية ا ااو املناا باحلرياة اليينياة

(ٔ)عه ااان داان حم اايخ ياان اال القااانان الاايول حلقاااي اانسااان يف اليس ا ا النراقااا الااياضم -د اسااة حتريريااة تقا نااه-خ تر ااز ردس ا ان
لري اسال ااسرتاييةيةخ ٕٔٔٓخوٕٕٓ.
(ٕ)نيا عبي املننم تسنيخ ترا سابقخ و.ٜٔ
(ٖ)ادااي وظبااانخ الص اراعال النرقيااة واس ا قرا النااامل املناًاار -د اسااة يف اًقريااال واة اعااال واحلر ااال النرقيااةخ دا اةاتنااة اةيياايةخ
ااسكني يةخ ٕٔٓٓخ وٕٓٔ وتا بنيظا.
( ) 329

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 4

الضمانات الدولية حلق األقليات يف إقامة الشعائر الدينية  /ص ص353-321

إىل انة ال يياز القاااضم عرااى اساا الاايين أو املن قااي والاذي مينا اافاراد تان ال ا الكاتاال
بم ا يزال حييا يف لي ارماء النامل وعرى  ....الياتاة(ٔ).

يا

قاااي اانسااان ا اًااة

الفرع الثاني
األقليات اللغوية
يقصااي بااا اًقريااال الااحل ي ا كرم لجااة خت ر ا عاان لجااة بقيااة سااكان البرااي واملس ا اة بالرجااة اًا أو الرجااة اًًااريةخ
وبسبو اا ية ا اًة لرجة داول أي بري ووصاًان الحل يااي فيئا أقريالخ فجالباان تاا يكاان ظناا داجام عريئاا بسابو
اع اااد الساار ة الناتااة لجااة خيااة وغالباان تااا يكااان لجااة اًغربيااةخ فئااذا تااا نناال اًقريااة يا كرم ا هاار تاان لجااة وا ااية وظااا تااا

يارده عريئم الااق (ٕ).
يس ن و تن ةلهن ان اًقرية الرجاياة ظاا الاحل ياريبط افرادظاا في اا بيانئم تان واالل و اية الرجاةخ وظاذا الراب اة ظاا
املقاااا ااساسااا ل ااايزظم عاان باااقا اة اعااال الااحل ي ااكل تنئااا ا ا يف ةلااهن البراايخ والااذي باايو ا لرااق يبايناان قافياان

ياايعا لر يافنااة عريااه باًااائا الرجااة الااحل يا كرم بااا الااارد تنااذ ًااجرا وبال ااال دتهاال ا اان ااا يان تاان ةلااهن اًقريااة الارنسااية
ي ياايا الارنسااية يف اقراايم يبااهن بكناايا يف ا ي ا كرم ااغربيااة الرجااة ااذمريزيااة وااقريااة الرت انيااة واملسااييية واايزيييااة
وال اابهن والكا اضيااه ي ا كرم لجانااا يف الن ارايخخ ف االن عاان اًقريااة الّببريااة يف اةزاضاار الااحل ي ياايا الرجااة ااتازيجيااة يف ا
ي ييا ااغربية الرجة النربية(ٖ).
وظااذا احلااق ظااا تادعاات اليااه ااتاام امل يااية يف ااعااالن الناااملا حلقاااي اانسااان ةاة عرااى الاايول الااحل يااااي فيئااا
اقريااال لجايااة ان حتاارتا لي ا قافااال ااقريااال املاا ااادة عرااى ا اداايئا وان ين يئ ااا ري ئااا يف ال ياايا برج ئ ااا ااا وان
يي يف تيا سئا وان ي كرم باة(ٗ).
الفرع الثالث
االقليات القومية

ملصا ر القاتيااة تنااان ت ناايدة وواساانة اة ينااا يف تائاتئااا الناااا الن اااظر ااا اعيااة الااحل ي نرااق بن ريااة حتييااي

ظاية أو ان اء لاعال تن النا عنحا يف ةلهن عنن عااتل اور تهل الرجة والنري وغاظا(٘).

(ٔ ) وااار فيني ااهن و وباارل  .ت ااا ينخ احلري ااال اليينيااة والص اراعالخ تق ااال ت اااح عر ااى املاق ا االكاارتو  wwwtheiarj.org.ي ااا يخ الزي ااا ة
.ٕٓٔ٘/ٕ/ٜ
(ٕ) حم ي والي بر خ ترا سابقخ وٓٗ.
(ٖ) اخاء ابا ياس خ قاي اًقريال املسر ة يف اسيا با املاا ياق اليولياة وتن ياال الااقا خ مٔخ تك باة الافااء القانانياةخ اإلساكني يةخ
ٕٓٔٓخ و ٖٔٔ.
(ٗ)املادة ٕ تن ااعالن الناملا حلق اانسان لناا .ٜٔٗٛ
(٘)حم ااي عبااياهلل ارياال احلااييهاخ دتهياال القاتيااال يف الساار ة ال ارينية املر زيااةخ سااالة تااسا اخ ريااة القااانان والسياسااةخ ااتنااة بجاايادخ
ٕٜٔٚخؤٕ وتابنيظا.
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وبالرغم تن او الج وائال الننر يف بينة تقاتال اة اعال القاتية سااء دتهرات بننصار الرجاة أو ال اا يخ أو
اليين – وبقي ينرق ااتر مبادا ااقريال – ان اة اعال القاتية ظاا اا هار دتاساكان ويالداان تان اياة لاعاال ب ارية
اور .
الفرع الرابع
األقليات العرقية أو الساللية

وظااا نااا تاان اًقريااال الااحل ي اريبط أفرادظااا في ااا بياانئم تاان وااالل اب ااة اًًاال امل اارت أو تاان وااالل و ااية
الس ال الايزيقية -تهل لان الب رة أو عكل ولاان النينا أو هافاة وجتنياي ال انر أو غاظاا تان السا ال البيالااياة)ٔ(-خ
تاان ةلااهن اًقريااة الزذميااة يف ا ا ااتريكااا بااالرغم تاان اع ارتا ئا ت ا اًغربيااة البي اااء يف الرجااة والهقافااة والاايينخ اا ان
ااا هلااذا الس ا ال ياان ا بااا عرااى
ظنااا او الف اان يف الس ا ال الايزيقيااة نناال تنئااا تنئ ااا لاااع عاارقي ت ااايزي
النالقال وعرى اًودا السياسية وااق صادية وااا اعية(ٕ).
ف االن عاان ظااذا اًنااا ظنااا يقسااي ال أواار ينناار فيئااا إىل اًقريااة عرااى أسااا أو سااو تاقنئااا السياسااا
وااا اعا والهقايف فيقس ئا إىل أقريال تسي رة عرى السر ة وأقريال غاا املساي رة عراى السار ةخ زياادة عراى اًقرياال
الحل يس ئيج اانصئا والذوبان داول اًغربية واًقرية الحل يس ئيج اانيتا (ٖ).
تن ل ةلهن ي ب ان عناًر اًقرية ظا:
ٔ -قرة النيد اة ناو ان يقال عايدظم عان بقياة الساكان الاذين ميهراان اً هرياة يف ةلاهن البراي أو ا ا مباا تننااا القريال
دي الكهاخ أي ان يكان النيد افيان فاااد ل جم اعة ًجاة يا قي لروح امل ا ة وا يااي بينئا واباط دتيزظاا
عن اًغربية أو غاظا تن ا اعال ا ميكن عيظا أقرية.
ٕ -يااافر عاارم املاا نااةخ فاًاانااو والالاةااان والن ااال الر اال الااذين ا حي رااان انسااية اليولااة الااحل ين رااان بااا ا ميكاان
عيظم أقريال(ٗ).
ٖ-ي خبصاضص دتيزظا عن اًغربية الرجة والييانة والهقافة والران والب رة وغاظا تن الصاال.
ٗ-يف الجالو ي يز بنيا ظي ن ئا عرى السر ة.
٘ -إ ساسئا بالنرم وال ييز تن قبل اًغربية.
 -ٙت الب ئااا باحل ايااة ا اًااة هلاااخ لاعيئااا وإد ا ئااا لس ا انا ووصاضصاائا والن اال عرااى احملافنااة عريئااا لناايا الااذوبان يف
اًغربية.
(ٔ)اخاء ابا ياس خ ترا سابقخ وٖٓٔ.
(ٕ )سني اليين ابراظيمخ ينتالل يف تسنلة اًقريالخ دا سناد الصباحخ الكايتخ ٜٜٔٔخ وٕٓٔ وتا بنيظا.
(ٖ)اخاء ابا ياس خ ترا سابق ؤٕٖ.
(ٗ)د .واضل ا دي عالاخ داية قاي اًقريال يف القانان اليول النااخ دا النئ ة النربيةخ القاظرةخ ٜٜٗٔخ ؤٕ.
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المبحث الثاني
حقوق األقليات

عناي احلاييث عاان قااي اًقرياال يف برااي تاا فاااد بااه فا النرام وال نسا الاذي يصايبئم تاان قبال اًغربياة الااحل
دتااا ال ييااز واادا ئاد جتاااا يرااهن اًقريااةخ ولريااااق عرااى يرااهن احلقاااي ة يا أفاراد ا ا يق ااا اًتاار ا ارتاا تباايأ
والذي أقريه اغرو إن مل يكن ل دسايا الناامل واايااقاال اليولياة ان القاان تان دسا ا املسار
املساواة ب أفراد ا
القران الكرم.
لااذلهن اع ااّب الاقااه ان املساااواة ظااا املا اااح ال ارضي ة يا احلقاااي والااابااال يف جم ا ينااادي باليميقرا يااةخ فقااي
نصاات ديبااااة اإلعااالن الناااملا حلقاااي اإلنسااان عرااى انااهة ملااا ااان ااع ارتاج بالكراتااة امل نًاارة يف لي ا أع اااء اًساارة
الب رية وفقاقئم امل سااوية الهاب اة عراى أساا احلرياة والنايل والساالا يف النااملة وناص اذلهن عراى اناهة ان الناا يالايون
ا ارا ان ت ساااوون يف الكراتااة واحلقاااي وعراايئم ان يناااتراا بن اائم الاابنأ بااروح اإلواااءة(ٔ)خ وان الق اان تاان ةلااهن ساان ناول

الاابنأ تاان احلقاااي الااحل ي يااز بااا اًقريااة والااحل ينااي تياازة هلاام ف االن عاان قاااي اإلنسااان الناتااة الااحل ي ا بااا اال فاارد
باًااه انساانان بصاارج الننار عاان ديناه ولج ااه ولاناه وانساهخ وانسااةاتان تا ةلااهن سنقسام املبيااث إىل ت ربا اًول ي نرااق
فقاي اًقريال باًائم افرادان أي قاقئم الناتة خ والها قاقئم ا اًة الحل ي يز با عن اًغربية باًائم أقرية.
المطلب األول

الحقوق العامة لألقليات
بيايااة ميكاان اإلعااا ة إىل انااه ا ميكاان إع اااء يقساايم حماايد هلااذا احلقاااي ان ظااذا احلقاااي غالب اان تااا ي اااى عريئااا
ًاااة اازدوااي اة إة ينااي قاق اان فردي اان احااا دتااا تاان قباال الااارد أو لاعااة ًحااا دتااا يف ن اااي ا ا خ مبنااض أواار أن
احلقاااي الناتااة لرقريااة ظااا يرااهن احلقاااي الااحل ي اارت بااا أف اراد اًقريااال ت ا بقيااة اًف اراد يف ا
احلقاي ب اء تن الن اتية وال ةريي يف الارو اآليية و اايت:

ا خ لااذلهن ساانب ظااذا

الفرع األول
الحق في الحياة

احلق يف احلياة اغرى تا ميركه اانسان فئا تن غاظا تيت ا وااد لهخ وظذا احلق ظا اًال ال قااي اانساان
يف الكراتة واحلرية وااتان واملناترة اانسانية وغاظا(ٕ)خ واليليل عرى قيسية ظذا احلق قاله يناىل تن ق ل ناساان بجاا ناا ٍ

أو فساد يف اا ض فكنمنا ق ل النا لينانخ وتن ا ياظا فكنمنا ا يا النا لينانة(ٖ).

(ٔ)املادة ٔ تن ااعالن الناملا حلقاي اانسان لناا .ٜٔٗٛ
(ٕ)د .ال افنا حم ي ب اخ قانان قاي اإلنسانخ مٖخ تن نة املنا ج خ اإلسكني يةخ ٕٓٓٚخ ؤٖٖ.
(ٖ) سا ة املاضية ااية ٕٖ.
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اة ال اإلعالن الناملا حلقاي اانسان لناا  ٜٔٗٛداياة ظاذا احلاق اة ناص عراى اناهة لكال فارد اق يف احليااة
واحلري ااة واات اان ال ص اااة(ٔ)خ ف ا االن ع اان ةل ااهن ع ال ن ي ااي عر ااى ظ ااذا احل ااق يف النئ ااي ال اايول ا اااو ب اااحلقاي امليني ااة
والسياسااية لناااا  ٜٔٙٙعرااى انااهة احلااق يف احلياااة ااق تااالزا لكاال انسااانخ وعرااى ان القااانان حي ااا ظااذا احلااق خ وا ناااز
رتان ا ي تن يايه ينساانة(ٕ).
لذلهن يني داية ظذا احلق تن اواضل احلقاي الحل يس رزا اايااقال اليولية ياافرظا لرارد سااء ان دا ن ااغربياة
اا اًقريةخ ومل يق صر عرى داية ق اانسان يف احل اية بل ان اذلهن وسانئا ل ا ل عراى عايا املساا باه تان ااناو
اليولاةخ ااذلهن رتاات اايااقياة ااو وبيااة حلقاااي اانسااان افاة انااا ال نااذيو والنقابااال الالنساانية(ٖ)خ ااتاار الااذي دعااا

باة نياة الناتاة إىل اًايا قرا ظااا املارقم ٕٖٗٗ_د.ل) يف  /ٜاانان ااول ٘ ٜٔٚوالاذي ي ا ن داياة ااعا او تاان
ال نرض لر نذيو(ٗ)خ ف الن عن ةلهن ال امليهاي اافريقا حلقاي اانسان وال ناجل الصاد عن تنن ة الا اية اافريقياة
يف عاا ٔ ٜٔٛاة اناز رتان ا ي تن ظذا احلق ب كل ينساا(٘).
الفرع الثاني
الحق في حرية العقيدة والديانة

يناا ريااة النقياية والييانااة رياة ال ا ص يف ان ين نااق الايين أو املباايأ الاذي يريااياخ و ري اه يف ان ميااا

عااناضر

ةلااهن الاايين س اااء يف ا ااااء أو النالنيااة و ري ااه يف ان ا ين قااي يف أي دياان و ري ااه يف اا يااارض عريااه دياان تن ا خ أو ان
نااّب عرااى تباعاارة املناااظر ا ا ايااة أو ااعارتا يف ال قااا امل راااة لراايين و ري ااه يف يجيااا دينااه أو عقيييااه اال ةلااهن يف
يود الننااا النااا و سان ااداجل()ٙخ اة مل يصال اانساانية إىل يقريار ظاذا احلرياة اا تناذ عئاي قرياو فكهااان تاا اان ناّب
اافاراد وصاًاان اًقريااة عرااى اع ناااي عقاضااي تنينااة وا يازال ذمااي إىل الياااا ان ريااة النقيااية غااا ت ااافرة يف بنااأ الاايول اة
نّب اافراد عرى ير دينئم وا يس هلم بئقاتة عناضرظم اليينيةخ بنك اليين اإلسالتا الذي ال وأعران تناذ وااادا

(ٔ)املادة ٖ تن ااعالن النر ا حلقاي اإلنسان لناا .ٜٔٗٛ
(ٕ)املادة  ٔ/ٙتن النئي اليول ا او باحلقاي املينية والسياسية لناا .ٜٔٙٙ
(ٖ)املادة ٕ تن اايااقية ااو وبية حلقاي اإلنسان لناا ٓ٘.ٜٔ
(ٗ)د .عبااي النزيااز حم ااي ساار انخ اايااقيااة اًو وبيااة حل ايااة قاااي اإلنسااان واحلريااال اًساساايةخ دا النئ ااة النربيااةخ القاااظرةخ ٜٔٙٙخ
و٘.ٕٜ
(٘ ) لر زيااي ينناار :د .داايي ع يااة تص ا اى عاااترخ دايااة القااانان و ريايااه الناتااة اًساساايةخ مٔخ دا الاكاار اةاااتناخ اإلسااكني يةخ
ٕٓٔٓخ وٕ ٕٚوتا بنيظا.
()ٙد .ع رو ادي فادل سباخ الننم السياسية والقانان اليس ا ي خ دا النئ ة النربيةخ القاظرةخ ٜٜٜٔ -ٜٔٛٛخ وٕٕٙو ذلهن
د .عه ان وريلخ ي ا تائاا قاي اانسانخ فث تن ا يف جمرة عامل الاكرخ ا ري ااولخ النيد الراب خ و٘.
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ظااذا احلريااة اة قااال يناااىلة ا إ اراا يف الاايين قااي يبا الرعااي تاان الجاااة(ٔ)خ و ااذلهن قالااه يناااىلة افنناات يكاارا النااا
يكاناا تؤتن ة(ٕ).
و ااذلهن فاااا ايااقيااة فرساااي لناااا  ٜٜٔٔإة أقاارل يف إ ااي تاادظااا عرااى ان الرعايااا البالاااني ي نااان فااق
دما سة الييانة والنقيية ا اًة بم عرى رما ا لال بالننااا النااا واآلداجل دون دتيياز بسابو اةان أو الرجاة أو الايين(ٖ)خ
ااَّت

وسناد ظذا النقيية يف املبيث الهالث ب كل أ هر ياصيالن.
الفرع الثالث
الحق في الجنسية
يني ظذا احلق اًسا يف ال باحلقاي الا نية يف البالدخ ان ظذا احلق ل ر عان بقياة احلقااي اة ميهال ياان
الااارد وعرااى أساسااه مياان احلقاااي املكاالااة مل ااا ا ةلااهن البراايخ اااحلق يف الن اال و ال نراايم با ااان وال ا ان ااا اااعا
....ا).
اة او را ا الاق ااه يف اع اااء ينريا ا حم اايد لرةنس ااية اس ااي ا فقئ اااء الق ااانان ال اايول ا اااو اا ان ااو الف ااال
ال ااكرية مل دتااننئم تاان اايااااي عرااى اةاااظرخ فنرفاات عرااى احاااة اب ااة قانانيااة ب ا ال ا ص ودول ااهة(ٗ)خ فبااذلهن دتهاال
اةنسية نق ة البياياة احل ياة لرييااة القانانياة لراارد وتان ياقاي ياناه بايوحا ويسا ى بنايم اةنساية أو البايونخ واسا نادان
إىل ةلااهن نصاات تااادة تاان ااعااالن الناااملا حلقاااي اانسااان عرااى انااهة لكاال فاارد ااق احلصااال عرااى انسااية تنينااة وا ناااز
رتانه تن ظذا احلق ينساان أو انكا

قه يف يجياظاة(٘).

الفرع الرابع
الحق في المساواة والعدل

النا لينان سااساية اتااا ال ارينة والقاانان بصارج الننار عان الرجاة أو الايين واةان أي ساااء اان الاارد دا ن
ااغربيااة أو اًقريااة فاااة ي ت ساااوون بكافااة احلق اااي املكاال ااه مبااااو ال ارينه والق ااانان الادااناة ا ف اال لن ااريب عر ااى
عة ااا وا لنة ااا عرااى عااريبخ وا ًداار عرااى اسااادخ وا ًساااد عرااى اداار اا بااال قا ة()ٙخ اة ا دتااايز با اًفارادة لااا
ان فا ة بنت حم ي سارقت لق ا يايظاة()ٚخ فراذلهن ال الناا هلام القي اة اإلنساانية ناسائاخ إة ا نااز يناريأ عا ص

(ٔ)سا ة البقرة اآلية .ٕ٘ٙ
(ٕ)سا ة يان اآلية .ٜٜ
(ٖ)د .حم ي سنيي اليقايخ ال ري اليول يف قاي اإلنسانخ ا ري الها خ دا النرم لر الي خ باولخ ٜٜٔٛخ ؤٕ.
(ٗ )د .عزاليين عبي اهللخ القانان اليول ا اوخ ت بنة اهليةة املصرية الناتة لرك اجلخ ٔخ مٔٔخ ٜٔٛٙخ وٕ٘ٔ.
(٘)املادة ٘ٔ تن اإلعالن الناملا حلقاي اإلنسان لناا ٜٔٗٛخ واملادة ٕ٘ٗ ٖ/تن النئي اليول ا او بااحلقاي املينياة والسياساية لنااا
 ٜٔٙٙو املادي ٕ و  ٚتن ايااقية قاي ال ال لناا .ٜٜٔٛ
()ٙتن و بة النحل حم ي(ًرى اهلل عريه وسرم).
( )ٚواا الب ا ي وتسرم وابا داوود والرتتذي.
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اار أو داار باان هر دمااا ي ناارض لااه غااااخ إة ينااي املساااواة ظااا ةاار اًسااا يف قاااي اإلنسااان باًاااه اضناان اا اعياان
يناايي يف لاعااة قااي خت را عناًاارظا اليينيااة أو النرقيااة أو الرجايااة أو السياساايةخ إة نااص اإلعااالن الناااملا حلقاااي اإلنسااان
عرااىة املساااواة أتاااا القااانان وداارو ة االااة داي ااه لرة ي ا دون دتيياازة(ٔ)خ و ااذلهن نااص ة عرااى د ارو ة يقرياار اااار ت ساااو
لرن ل امل ساوي بصرج الننر عن القاضم به ابيأ اا اساد أو انسي ه أو أًره النرقا أو الرجاي أو اليياة(ٕ).
ف الن عن ةلهن فقي سي النئيين اليولي لناا  ٜٔٙٙالاةاة امليعاة يف غيااجل القي اة القانانياة املرزتاة ل عاالن
إة أ ي عرى ق املساواة يف الييبااة والنصاو الحل ال زتت با اليول املاقنة واملصيقة ال زاتان قانانيان(ٖ).
زيادة عراى ظاذا احلقااي ظناا احلاق يف ا صاًاية و رياة ال نباا واحلاق يف ال نرايم واحلاق يف اًتان  ....إىل غاظاا تان

احلقاي(ٗ).

المطلب الثاني
الحقوق الخاصة لألقليات
سن اق عني أظم احلقاي يف عية فرو و اايت:
الفرع األول
حق األقلية في الوجود
ا خ وعاايا القياااا بنيااة

يقصااي بااه ااق اًقريااة يف واادظااا ة اعااة عرقيااة ت ااايزة عاان بقيااة أف اراد أو لاعااال ا
أع ال يؤدي إىل الق اء عريئا ازضيان أو ريان(٘).
إة إن ليا اايااقااال اليوليااة قااي أ اايل عرااى ا يااة ظااذا احلاق وداي ااهخ اة عييااه قاان اًاايالن وينااي داي ااه عاارم
اساسااا لر ا بساااضر احلقاااي ااا اعيااة وااق صااادية والهقافيااة والسياسااية واملينيااة()ٙخ اة ينااي ايااقيااة حتاارم ارميااة اإلبااادة
اة اعيااة واملناقبااة عريئااا لناااا  ٜٔٗٛاحلةاار اًسااا بصاايد دايااة ظااذا احلااق تاان قاااي اًقريااال اة نصاات عرااى انااهة

(ٔ)املادة  ٚتن ااعالن الناملا حلقاي اانسان لناا .ٜٔٗٛ
(ٕ)املادة ٖٕ ٕ/تن ااعالن الناملا حلقاي اانسان لناا .ٜٔٗٛ
(ٖ) املادةٕ تن النئي اليول ا او باحلقاي املينية والسياسية لناا .ٜٔٙٙ
(ٗ ) اا ا يف ةلااهن دلياال ملساااعية اًقريااة القاتيااة لر سااا ة يف الن ريااة اان ابيااةخ تك ااو املؤسسااال اليميقرا يااة و قاااي اانسااان يف
تنن ة ااتن وال ناون ااو ويبخ مٔخ تن ا ال املنئي الكردي لرن ابالخ ٕٗٓٓ خ و٘ وتابنيظا.
(٘ ) الساايي حم ااي اااّبخ املر ااز الاايول لرقريااال يف القااانان الاايول الناااا ت ا املقا نااة بال ارينة ااسااالتيةخ تن اانة املنااا جخ ااسااكني يةخ
ٜٜٓٔخ وٖٓٓ.
()ٙينناار قارا ةنااة قاااي اانسااان ٕ ٚ/ٜٔٛالصاااد يف  /ٜٔعاابام ٕٜٔٛخ وقارا اة نيااة الناتااة  ٜٔٛ /ٖٚالصاااد يف  ٔٛااانان
ااول ٕ.ٜٔٛ
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اإلبادة اة اعية أي ع ل يريكاو بايج ال ايتا اةزضاا أو الكراا
أعكال:
ٔ -ق ل اع اء اة اعة.
ٕ -ااة البي والنقرا اع اء اة اعة.

اعاة عرقياة تنيناةخ وقاي ينواذ اإلباادة اة اعياة عاية

ٖ -اس ئياج اادرا بنروج ياة اة اعة دما يؤدي إىل ال يتا اةسيي هلم ريان أو ازضيان.
ٗ -تن ال ناسل يف اة اعة.
٘ -القياا بنقل ا اال ظذا اة اعة إىل لاعة اور قسران.......ة (ٔ).

وبذلهن ل را ظاذا احلاق عان احلاق يف احليااةخ فااقرياة ة اعاة ب ارية ظااة جم اعاة تان اافاراد يسا ايي واعاهن
تاان احل ايااة املقيتااة تاان احلااق يف احلياااةة(ٕ)خ وبااذلهن ميكاان القااال ان احلااق يف الاااااد ا ينااا بقاااء اف اراد اًقريااة عرااى قيااي
احلياااة فقااط باال ااذلهن بقاضئااا ة اعااة عرقيااة ت ااايزة خبصاااضص حماايدة عاان بقيااة اف اراد ا ا أو اة اعااال ااواار يف
.
أو البري
ةلهن ا
الفرع الثاني
الحق في منع التمييز

يقصي بال ييز بصا ة عاتة عرى انه أي يارقة أو دتييز أو اس هناء أو يا يل تبا عرى اساا الايين أو املن قاي أو
الرجة أو الهقافة أو ااًل أو الران أو اةن أو الارأي السياساا أو يف الناروج ااق صااديةخ أي تاا تننااا الجااء املسااواة و
ال ارقة يف املناترة ب افراد اة اعة الحل ميا ديظا ال ييز وبقية افراد ا (ٖ).
لذلهن فااقريال جتي اسا داي ئا تن ال ييز الننصري يف اايااقال اليولية ا اًاة فقااي اانساانخ وان اان
القاانان الايول مل ين ِاط اا ياة هلاذا املاداا بسابو الننارة ال قرييياة الاحل عايل ظاذا ااتاا تان ال اؤون الياورياة لرايولخ
لكن بني احلرجل الناملية الهانية اوىل اظ اتان إىل ظذا ال ييز بسبو تا ا يكو تن اع ياءال اسي ة عراى قااي اانساان
يف يرااهن الااارتةخ ويف ظااذا اا ااا قاتاات ااتاام امل يااية باًاايا عاايد تاان النصاااو حملا بااة ال ييااز ف هراات ظااذا النصاااو
ااسا القانا مل البة أي اقرية فقئا يف عيا ال نرض اي نا تن اناا ال ييز(ٗ).

(ٔ)املادة تن ايااقية حترم ارمية اابادة اة اعية لناا .ٜٔٗٛ
(ٕ)د .ال افنا حم ي ب اخ قانان قاي اانسانخ ؤٕٖ.ٖٖٔ-
(ٖ)اان ا  .ايسبانخ تنةم قانان قاي اانسان الناملاخ يرلة خا عزل نصا خ دا النسر لرن ر وال ازيا خ اا دنخ باال سانة با خ
ؤ.ٙ
(ٗ )د .واضل ادي عاالاخ داياة قااي اًقرياال يف القاانان الايول الناااخ مٔخ دا النئ اة النربياةخ القااظرةخ ٕٔٓٓخ وٕ٘ٔخ ولر زياي
يننر  :املادة  ٙتان الناي الايول ا ااو بااحلقاي املينياة والسياساية واعاالن اليانساكا اال الننصار وال يياز الننصاري لنااا ٜٔٚٛ
واملادة ٘ تن اايااقية اليولية ل يرم ل اعكال ال ييز الننصري لناا ٘. ٜٔٙ
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وبذا فنن ظذا احلق ي ن عيا ال ييز ايان ان ناعه وبالنسبة اي واًية انت عرقية سااء بسابو ااًال أو
الذي ي ايز به اًقرية عن ااغربية.
اليين أو املن قي أو الرجةخ أو الهقافة يف ا
الفرع الرابع
الحق في تحديد الهوية والحفاظ عليها
يني ظذا احلق تن اظم احلقاي الحل ي با اًقرياة وةلاهن ل ييياي ظاي ئاا واحلاااق عريئاا وظاا تاا ين اّب يرا اان هلاا
في ا بنيخ وي هل با صاضص الهقافية واليينية والنرقية وظا تاا ا يياه اايااقاال اليولياة واإلعالناال اليولياة اساي ا النئاي
الاايول ا اااو باااحلقاي املينيااة والسياسااية لناااا  ٜٔٙٙو ااذلهن تااانص عريااه إعااالن اًتاام امل يااية ب اانن قاااي ااف اراد
املن إىل اقريال لناا ٕ ٜٜٔيف املااد(ٔوٕوٗ)خ فئذا احلق ي ن لكل اقرية احلااق عرى تقاتانا الذايية ا اًاة باا
والحل دتيزظا عن غاظا وي ن هلا ين ي ئا.
ف االن عان ظاذا احلقااي ا اًاة بااقرياال فراه اذلهن اق يقريار املصاا الاذي او را الاقاه فياهخ اة قاال الاابنأ

ان لي قان تن قاي اًقريال بيليل انه يف النئي اليول ا ااو بااحلقاي املينياة والسياساية يف تادياه ااوىل ناص عراى
ااق ال ااناجل يف يقرياار تصاااظا ااااءل املااادة  ٕٚتنااه ل ااا إىل قاااي اًقريااالخ لكاان ا زالاات ظااذا امل ااكرة قاض اة
بالنسبة لرنييي تن اًقريال اسي ا الحل يكان عرى عكل ر ال عرقية اغربئا تسارية ف ناادي بااناصاال تهال اناصاال
ا يرتيا عن ا يابياخ فبذلهن ع ال ييز ب ال ظنا(ٔ):
ٔ -وااااد اقريااة ي الااو بااناصااال يف واال كاتااة دتهاال عاانو اليولااة رااه وحتك ااه دومنااا دتييااز أو اس ا ياا
اية سياسال عنصريةخ ف هل ظذا اًقرية ت ربئا يف ااناصال غا عرعا.
ٕ -وااد اقرية ي الو بااناصال يف ول كاتة عنصارية ا دتهال ال انو راه ودتاا عاَّت ًاناج اادا ئاد
واإلب ااادة د ااي ظ ااذا اًقري ااةخ وإزاء ظ ااذا احلال ااة ي اار ال اابنأ ان ااه ل ااي أت اااا ته اال ظ ااذا اًقري ااة س ااا الرة اااء إىل
املنن ال اليولية الرخية وغا الرخية لكا يساعيظا إلًالح ظاذا اان ئا اال يا الاسااضل إلعاادة ااسا قرا
واًتن هلذا اليولة.
لك اان غ اام ةل ااهن ع ااادل امل اااوج ت اارة أو اار ف ا اادع اااءال امل ك اار ة لرقري ااال ب ن اارض ق اااقئم و ري ااانم لالن ئ ااا
فاعرت ت اًتم امل يية يف قرا ظا قم ٕ٘ ٕٙالصاد عاا ٓ ٜٔٚاًيت:
ٔ -أن ي كل ظذا اًقرية ةايية تنينة ي ايز بن ي الس ال النرقية عن بقية أفراد ال نو.
ٕ -ا يس اااذ ظااذا ال ااايز القياااا بااني ع اال ي ااؤدي إىل ااناصااال ع اان اليولااة إةا اناات يرااهن اليولااة يراع ااا تباايأ
احلقاي امل سااويةخ و انات كات ئاا دمهراه لكال ال انو دومناا دتيياز بسابو الراان أو اةان أو الايين أو اًًال
أو غاا.

(ٔ)د .واضل ادي عالاخ ترا سابقخ ؤٕٓ.
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ٖ -عر ااى اال دول ااة اات ن ااا ع اان القي اااا ب ااني ع اال يسا ا ئيج ت اان و اءا يا ي اات ازض ااا أو ر ااا لرا ااية الا ني ااة
واإلقري ية ًي دولة أور .
المبحث الثالث
األساس القانوني والضمانات الدولية لحق األقليات في إقامة الشعائر الدينية
ان تنام رية النقيية ودما سة تا يرتيو عريئا تن عناضر ق لكل فردخ اة له اع ناي اليين الاذي ياراا قاان دون
ا راا وان يقاا ب ناضرا دون عاضق أو اضل سااء ان ةلهن يف اًتا ن ا اًة سكنه أو الناتة يو النبادة.
ول ا ااة باًسااا القااانا وال ا انال اليوليااة الااذي ي ا ن لراارد واسااي ا يف اًقريااال ااق دما سااة عااناضرظم
ا اًة بم ابي تن يقسيم املبيث إىل ت رب اًول ي نرق ببيان اًسا القانا الايول وتان با ال ا انال اليولياة
لريااق عرى ظذا احلق و سنب ةلهن تن والل يقسيم امل رو إىل فرع و اايت:
المطلب االول
االساس القانوني الدولي لحماية حقوق األقليات في اقامة الشعائر الدينية

ي هاال ااسااا القااانا الاايول حل ايااة قاااي اًقريااال باايااقيااال واملناظاايال اليوليااة والناارج الاايول وتباااد
القانان الناتةخ ف الن عن قرا ال املنن ال اليولية و اايت:
الفرع االول
االتفاقيات الدولية
رًات اليااال النناااا القااانا الاايول عرااى اقارا ودايااة قاااي اًقريااة يف ريااة ااع قاااد الااييا والنبااادةخ وةلااهن
تن والل بيان دو اايااقيال اليولية الناملية يف فقرة واايااقيال اليولية ااقري ية يف فقرة أور :
اوان :اايااقيال اليولية الناملية حلق اًقريال يف اقاتة ال ناضر اليينية
يف ا ا املنن ة الناملية فقي ًي ل النييي تن اايااقيال اليولية ا اًة فقااي اانساانخ والاحل يسا ايي تنئاا افاراد
اًقريااال دون ان يااااه الاايئم تباعاارة وا سااي ا تيهاااي ااتاام امل يااية الااذي ا ااي عرااى ا ارتاا قاااي اانسااان و ريايااه
ااساساية اة اف يات ااتاام امل ياية تيهاقئااا بالنباا ال ااييااةة رمان عاناجل ااتاام امل يايةخ وقااي اليناا عرااى اناسانا ان ننقااذ
ااايال املقبرة تن ويالل احلروجل  ....وان نؤ ي تن اييي امياننا باحلقاي ااساسية لالنسان وبكراتة الارد وقي ياه و اا

لرراال والنساء وااتم باظا وًجاظا تن قاي ت ساويةة(ٔ).

(ٔ)ديبااة تيهاي ااتم امل يية لناا ٘ٗ.ٜٔ
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ااذلهن و د يف ااعااالن الناااملا حلقاااي اانسااان لناااا  ٜٔٗٛعرااى انااهة لكاال عا ص ااق ريااة الاكاار والااااان
والاايينخ وي ا ل ظااذا احل ااق ري ااه يف يجيااا دين ااه أو تن قااياخ و ري ااه يف اوئ ااا دينااه أو تن ق اايا بال نبااي واقات ااة ال ااناضر
وامل ا سال وال نريم مباردا أو ت لاعة اتاا املر أو عرى ياة(ٔ).
وبذلهن اًب ظذا ااعالن تهاان حي ذ به واق بست ا كاته يف النييي تن االياال اليولياة والا نياة وع ال ا ياي

عريه بني ةلهن بالنئايي الايولي لنااا - ٜٔٙٙالنئاي الايول ا ااو بااحلقاي ااق صاادية وااا اعياة والهقافياة والنئاي
الاايول ا اااو باااحلقاي املينيااة والسياسااية -خ ف االن عاان الّبويا ااال ااو يااا ي املريااق بالنئااي ا اااو باااحلقاي املينيااة
والسياسية.
اة و د يف النئ ااي ال اايول ا اااو ب اااحلقاي امليني ااة والسياس ااية عر ااى ان ااهة ٔ -لك اال انس ااان ااق يف ري ااة الاك اار
والاااايان والاايينخ وي ا ل ةلااهن ري ااه يف ان ياايين باايين تن ا و ري ااه يف اع ناااي أي دياان أو تن قااي ل ااا ا و ري ااه يف
اوئا دينه أو تن قيا بال نبي واقاتة ال ناضر وامل ا سال وال نريم مباردا أو ت لاعة اتام املار أو عراى اياخ ٕ -انااز
يناريأ ا ااي ا إ اراا تاان عااننه ان لاال فري ااه أو تن قاايا يف ان ياايين باايين تنا أو فري ااه يف اع ناااي أي دياان أو تن قااي
اا لرقياد الاحل ياردائا القاانان والاحل يكاان دارو ية حل اياة الساالتة الناتاة والننااا النااا والصاية الناتاة أو ااداجل الناتاة
أو قاي ااورين و ريانم ااساسيةة(ٕ).
ونصات املاادة  ٕٚتناه اذلهن عراى اناهة انااز يف الايول الاحل ياااي فيئاا اقرياال ا نياة أو دينياة أو لجاياة ان حيارا
افرادظا تن ق ال بهقاف ئم ا اًة وا اظرة بيينئم واقاتة عناضرظم أو اس ياا لج ئم ا اًة بمة.
ا وايل بنأ اايااقيال اليولية الحل هلا ًرة تباعرة فقاي اًقريال وداي ئا وتن أبرزظا:
 ايااقيااة تنا ارميااة اإلبااادة اة اعيااة  ٜٔٗٛوالااحل أًاابيت بنااي نااةظااا مبهابااة ًااهن دول حي ااا بقاااء ا اعااالالب رية النرقية أو اليينية أو الرجاية ومباابئاا أًاب ظناا واااو دول يقا عراى عاايق الايول ويرزتئاا ف اياة أي
جم اعة ي نرض لالد ئاد.
 اايااقيااة اليوليااة لرق اااء عرااى لي ا أعااكال ال ييااز الننصااريخ وظااا ي ا ن ااق اال اااضن ب ااري مبااا يف ةلااهناًفراد املن لرقريال ال ال اا باملساواة وعيا ال ارقة الننصرية.
 اايااقياة اليولياة لق ا ارمياة الاصال الننصااري واملناقاو عريئااخ الاحل جتارا اال أع اال الاصال الننصاري داي ظااذااة اعال.
 اايااقيااة اليوليااة حلقاااي ال ااال والااحل ي ا نت يف تادنااا قاام (ٖٓ) الاانص عرااى داارو ة دايااة اً اااال الااذينين ان لرقريال وعيا ال ييز بينئم(ٖ).
(ٔ)املادة  ٔٛتن ااعالن الناملا حلقاي اانسان لناا .ٜٔٗٛ
(ٕ)املادة  ٔٛتن النئي اليول ا او باحلقاي املينية والسياسية لناا .ٜٔٙٙ
(ٖ)تاظر فيصل ًاحل اليلي اخ ترا سابقخ وٕ٘.
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ف الن عن اعاالن ااتام امل ياية لرق ااء عراى ليا اعاكال ال يياز الننصاري لنااا ٖٜٔٙاة ناص عراى اناهة حينار
عرى اية دولة أو تؤسسة أو لاعة أو أي فرد اراء أي دتييز ان يف تييان قااي اانساان واحلرياال ااساساية يف تناتراة
ااعا او أو لاعاال ااعا او أو املؤسساال بسابو الناري أو الراان أو ااًال أو اا نا خ وحينار عراى أي دولاة ان
يقاااا عاان ريااق ال اايابا ال ااب ية أو غاظااا ي ااةي أو حتبيااذ أو ينييااي أي دتييااز بساابو النااري أو الرااان أو ااًاال اا ااا

يصي عن اية لاعة أو اية تؤسسة أو أي فردة(ٔ).
و ذلهن اًي املؤدتر الناا ملنن ة ااتم امل يية لررتبية وال نريم والهقافة يف دو يه الن ارين لنااا  ٜٔٚٛعراى ننرياة
ين اي عرى الزعم بنن ظذا اة اعة أو يرهن تن اة اعال الننصرية أو اا نياة ظاا ب بين ئاا ا فا أو ادن عاننان تان غاظاا

تر بة بنن ةلهن مين لاعال تنينة ق ال سرط والق اء عرى تن يارتدئم ادن تنزلة أو يؤسا ا كاتاان قي اة عراى أي
دتايز عنصري ظا ننرية ا اسا هلا تن النرام وتناق اة لر بااد ااولياة ااوالقياة لرنساانيةخ و اذلهن ناص اعاالن ب انن
الق اااء عرااى ليا اعااكال ال نصااو وال ييااز القاااض عرااى اسااا الاايين واملن قااي لناااا ٔ ٜٔٛعرااى اناهةأ -لكاال انسااان
احلق يف رية ال اكا والاايان واليين وي ل ظذا احلاق رياة اامياان بايين أو أي تن قاي ل اا ا و رياة اوئاا ديناه ساااء

مباااردا أو ت ا لاعااة ائ اران أو س ارانة(ٕ)خ وة ميهاال ال ييااز ب ا الب اار عرااى اسااا الاايين أو املن قااي اظانااة لركراتااة اانسااانية
وانكااا ملباااد تيهاااي ااتاام امل يااية ونااو ان ي ااةو باًاااه ان ئا اان حلقاااي اانسااانة(ٖ)خ زيااادة عرااى ااعااالن الصاااد
عاان اة نيااة الناتااة لرتاام امل يااية لناااا ٕ ٜٜٔوامل نرااق فقاااي ااعا او املن ا إىل اقريااال قاتيااة أو ا نيااة أو دينيااة أو
لجاياة اة ناص عراى اناه "يكاان لرعا او املن ا إىل أقرياال قاتياة أو إ نياة وإىل أقرياال دينياة ولجاياة امل اا إلايئم ب ا (
باًعا او املن ا إىل أقرياال) احلاق يف ال ا بهقااف ئم ا اًاة خوإعاالن ودما ساة ديانئم ا ااوخ واسا ياا لجا ئم
ا اًةخ سرا وعالنيةخ وةلهن فرية ودون ييول أو أي عكل تن أعكال ال ييز(ٗ).
انيان :اايااقيال اليولية ااقري ية حلق اًقريال يف اقاتة ال ناضر اليينية

ظن ااا النيي ااي ت اان اايااقي ااال ال ااحل عاة اات ق اااي اانس ااان ا س ااي ا اًقري ااال عر ااى املسا ا ا ااقري ااا ت اان ير ااهن
اايااقيال اايااقية ااو وبية حل اية قاي اانسان واحلرياال ااساساية الاحل نصات عراى اناهة ٔ -لكال عا ص احلاق يف
رية ال اكا وال ا واليين وي ل ظذا احلق رية يجياا ديناه أو تن قايا و اذلهن رياة ال نباا عنئ اا أو ينري ئاا باقاتاة

ال ااناضر أو دما س ا ئا أو عاي ئااا ب ريقااة فرديااة أو لاعيااة ويف ن اااي عاااضرا أو واااوخ ٕ -ا ناااز او ااا

ريااة دما سااة

(ٔ)املادة ٕ تن اعالن ااتم امل يية لرق اء عرى لي اعكال ال ييز الننصري لناا ٖ.ٜٔٙ
(ٕ)املادة ٔتن ااعالن ا او ب نن الق اء عرى لي أعكال ال نصو وال ييز القاض عرى اسا اليين أو املن قي لناا ٔ.ٜٔٛ
(ٖ)املادة ٖ تن ااعالن ا او ب نن الق اء عرى لي اعكال ال نصو وال ييز القاض عرى اسا اليين أو املن قي لناا ٔ.ٜٔٛ
(ٗ) املادة ٕ ٔ/تن إعالن اًتام امل ياية ب انن قااي اًعا او املن ا إىل أقرياال قاتياةأو إ نياة وإىل أقرياال دينياة ولجاياة املاؤ يف
 ٔٛانان ااول ًول.ٜٜٕٔ/
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الييانااة أو املن قااي لرقياااد اا وفق اان لرقااانان والااحل ينااي داارو ية يف جم ا دمياااقرا ا حياااو ااتاان الناااا ودايااة النناااا الناااا
وااداجل الناتة أو داية قاي ااورين و ريانمة(ٔ).
فئااا اول و يقااة دوليااة ترزتااة ي اااا عرااى قاااي اانسااان ت ا انان قانانياان جماايدان ويقاميئااا بان اااء اليااة ملراقبااة ودا ان
ال نايااذ و ااذلهن قاار امليهاااي اافريقااا حلقاااي اانسااان وال ااناجل دايااة ظااذا احلااق اة قاار ة ان ريااة الارأي والن اال وامل ا سااة

احلرة لرديان تكاالةخ وا ميكن ان ي نرض ا ي حتت كم القانان والنناا ااراءال يقييي دما س ه هلذا احلريالة (ٕ).
و ااذلهن ااال امليهاااي النااريب حلقاااي اانسااان لناااا ٕٗٓٓ ظااذا احلااق اة نااصة ريااة النقيااية والاكاار وال ارأي تكاالااة
لكل فردة(ٖ)خ اا يق اا امليهااي بنناهة لرفاراد تان ال ديان احلاق يف دما ساة عاناضرظم اليينياة اا هلام احلاق يف ال نباا عان
افكا ظم عن ريق النبادة أو امل ا سة أو ال نريم و بجا اوالل فقاي ااورين وا نااز فارض اياة قيااد عراى دما ساة رياة
النقيية والاكر والرأي اا مبا نص عريه القانانة(ٗ)خ و اذلهن قار ان ة لكال عا ص احلاق يف رياة الاكار والنقياية والايين
وا ناز فرض اية قياد عريئا اا مبا ينص عريه ال ري النافذ وانه اناز او ا رية اانسان يف اوئاا ديناه أو تن قايا
أو دما سة عناضرا اليينية مباردا أو ت غاا اا لرقياد الحل ينص عريئا القانان والحل يكان دارو ية يف جم ا ت ساات حيارتا

احلريال و قاي اانسانة(٘).
لاذلهن لنباات اايااقيااال ظااذا دو ان ضيساان تان اااال اقارا احل ايااة اليوليااة حلقااي اًقريااال يف الاقاات احلاداار ودتكناات
تن برا ة ظذا احلقاي ل اق ت اودا ع اا اًقريال يف النامل.
الفرع الثالث
العرف الدولي
يقصااي بااه اس ا را ساارا الاايول عرااى قاعااية تنينااة تاان قااعااي الساارا واال ازاا بااا يف عالقانااا بجاظااا ت ا عاانا ظا
ب اارو ة اات هااال حلك ئاااخ وعرااى ةلااهن يهباات القاعااية النرفيااة تاان اس ا قراء احل ااادا ال ا ليااة وتااا ااارل عريااه الاايول تاان
يصرفال يف عؤوحا اليولية وتن تراانة و اضقئا الرخية امل نرقة بنالقانا اليولة(.)ٙ
فقاي عااكل الناارج تنبناان تباعاران لرنييااي تان احلقاااي املقاار ة لصااحل اًقريااال واافاراد املن ا اليئاااخ فيقاااي اًقريااال
اليينية مل ين ن اا بقااعي عرفية عرفية د ات عريئا اليول واًاب تان املن ااد يف اايااقياال الهناضياة ان يارد ا هار تان ناص
يؤ ي عرى قااي اًقرياال اليينياة و ري ئاا يف دما ساة عاناضرظا اا ان القااعاي النرفياة امل نرقاة فقااي اًقرياال اليينياة يف

(ٔ) املادة  ٜتن اايااقية ااو بية حلقاي اانسان لناا ٓ٘.ٜٔ
(ٕ) املادة  ٛتن امليهاي اافريقا حلقاي اانسان وال ناجل لناا ٔ.ٜٔٛ
(ٖ)املادة  ٕٙتن امليهاي النريب حلقاي اانسان لناا ٕٗٓٓ.
(ٗ)املادة  ٕٚتن امليهاي النريب حلقاي اانسان لناا ٕٗٓٓ.
(٘)املادة ٖٓ تن امليهاي النريب حلقاي اانسان لناا ٗ.ٜٜٔ
( ) ٙد.ع ر اخاعيل سنياهللخ تيول يف القانان اليول حلقاي اانسانخ دياان امل باعال اةاتنيةخ اةزاضرخ ٜٜٔٔخ ؤٕٔ.
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القرن الساب ع ر والهاتن ع ر انت النااة ااساسية اس قرا قااعي عرفياة اوار لرقرياال ااوار ساااء انات اقرياة
لجاية أو عرفية أو قاتية(ٔ).
الفرع الثالث
مبادئ القانون العامة
ظااا املباااد الااحل يساااد يف داضاارة القااانان الااياورا والقااانان الاايول اسااي ا يف اانن ااة الرضيسااية يف النااامل وامل اااق عرااى
احااا ي هاال بالنن اااا اإلسااالتا واانكراس ااكا والنناااا الاليي ااا واةرتااا خ يس اااد ظ ااذا اًنن ااة تب اااد ضيسااة ت ااابة
يسنى اريان إىل حتقيق النيالة املساواة ب النا دون الننر إىل أًل أو عرج أو لجة أو دين(ٕ).

فنئاارل النييااي تاان املباااد الااحل ي نرااق ف ايااة قاااي اإلنسااان وصاًاان اًقريااال عرااى الصاانييين الاايول والااياورا
بايأ املساااواة واحلرياة الااحل نااادل باا الهااا ة الارنساية وتاان وااالل ال ظااذا اافكاا ًااي اعااالن قااي املااا ن الارنسااا
لناا  ٜٔٚٛواًب مبهابة تقيتة ضيسية إلعالنال احلقاي واايااقال اليولية الحل ًي ل في ا بني.
ف االن ع اان ق ارا ال املنن ااال اليولي ااة وصاً اان ت ااا يص ااي ع اان اائزن ااا ال ارينية ت اان ق ارا ال اي اان ان اات يس ا ي ئا
ااعالنااال النامليااة وال اًااية والالضيااة وال ص اري وتاان ابرزظااا ااعااالن الناااملا حلقاااي اانسااان لناااا  ٜٔٗٛالصاااد تاان
اة نيااة الناتااة لرتاام امل يااية و ااذلهن قرا ظااا والااذي يق ااا باع ادظااا إعااالن ب ااان دايااة لي ا اًعا او تاان ال ناارض
لر نذيو واملناتالل القاسية أو الالإنسانية وتن ب ظؤاء اًفراد املن إىل اًقرياال وبصاا ظا امل رااة وال ساريم بصااة
املصي ملا يصي عن املنن ة اليولية تن قرا ال ا ينا أحا يساوي اايااقيال يف القاة القانانياةخ ويراا ةلاهن لر بااين يف
بيناة القارا ال امل رااة فاالقرا ال الاحل يصاي باإللاا أو بنغربياة ساا قة ياارض ناسائا تان ياث اال ازاا باا بقااة ا ااّب
تن القرا ال الحل يصي ب اافق اآل اء وعرى الرغم تن أن اإلعاالن الصااد عان ةناة قااي اإلنساان ظاا مبهاباة ًاهن خاا

أساسا ا يس يا إا يف تناسبال ناد ة(ٖ).

(ٔ) دً.الح عبي البيي عبراخ ااتم امل يية وداية قاي اًقريالخ ٜٔٛٛخ ظاعم ٕ٘ٔ
(ٕ ) دً .بيا حم صايتخ القانان اليول والنالقال اليولية يف ااسالاخ دا النرم لر الي خ باول ٕٜٔٚخ و٘ٓٔ.
(ٖ)تن اإلعالنال الحل ي كل تصي ا حلقاي اًقريال:
ٔ-إعالن الق اء عرى لي أعكال ال نصو وال ييز القاض عرى أسا الايين أو املن قاي الصااد عان اة نياة الناتاة لرتام
امل يية عاا ٔ.ٜٔٛ
ٕ-إعالن ب ان الننصر وال ييز الصاد عن اليانسكا عاا . ٜٔٚٛ
ٖ -إعالن ب ان قاي اًع او املن إىل أقرياال قاتياة أو أ نياة إىل أقرياال دينياة ولجاياة اع اي ون ار عراى املار مباااو
قرا اة نية الناتاة لرتام امل ياية قام ٖٔ٘/ٗٚيف  ٔٛاانان ااولٕ ٜٜٔخ لر زياي يننار تااظر فيصال ًااحل الايلي اخ
ترا سابقخ و ٗ٘.
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المطلب الثاني
الضمانات الدولية لحق األقليات في إقامة الشعائر الدينية

ي هل ال انال اليولية باآلليال اليولية الناملية واإلقري ية امل نرقة فق أفاراد اًقرياة بئقاتاة ال اناضر اليينياة ولراقااج

عنيظا ابي تن يقسيم امل رو إىل فرع و اايت:
الفرع األول
الضمانات الدولية العالمية
ي هل ال انال اليولية الناملية تن والل الرقابة اليولية الحل دتا سئا املنن ال اليولياة وأائزنااخ وا ياناان ينايط ظاذا
املئ ااة باائلزاا الاايول اً اراج فيئااا اختاااة تااا يراازا تاان إا اراءال لر يافنااة عرااى ق ااي اًقريااال اليينيااة خ تاان ةلااهن تااا
دتا ساه اًتاام امل ياية عاان رياق أائزنااا اليولياة ملراقبااة تاي ا ارتاا الايول اً اراج يف امليهااي حلااق اإلنساان اسااي ا ااق
اًقريااال الااحل ي زايااي اان ئا ااال داايظا فةااة اوا الج اًديااان وصاًاان عنااي دما سا ئا لر ااناضر ا اًااة باااخ فبااذلهن ع

إن اااء الرةنااة الارعيااة ملنا ال ييااز ودايااة اًقريااال لرن اال يف جمااال تنا ال ييااز خ اة تاان ا را ااا اااعا وااق صااادي
لرةنة ق يرقا ال كاوي تن اًفراد واة اعال والحل يك ا عان مناط ابات تان اان ئاا اةسايم حلقااي اإلنساان تان
ةلاهن اق اًقرياالخ اة ناص اإلعاالن النااملا حلقااي اإلنساان عراى اناهة لكال انساان اق ال ا يا احلقااي واحلرياال
املااذ ا ة يف ظااذا اإلعااالن دومنااا دتييااز تاان أي نااا واسااي ا ال ييااز بساابو الننصاار أو الرااان أو اةاان أو الرجااة أو الاايين
....ة (ٔ)خ لكاان يؤوااذ عرااى ظااذا ااعااالن مل ي ا ن االيااة الالزتااة الااحل ينقاال ت ااات قاااي اانسااان إىل الااقا الن رااا
ل ر زا اليول ب نايذظا(ٕ).
الزا النئي اليول ا او باحلقاي املينية والسياسية ة ل دولة ارج فياه باا رتاا احلقااي املنارتج باا فياهخ
يف

وبكاالااة ظااذا احلقاااي ة ي ا ااف اراد املااااادين يف اقري ئااا والااياور يف واي ئااا دون أي دتييااز بساابو النااري أو الرااان أو
اةن أو الرجة أو اليين ....ة (ٖ)خ ف الن عن ةلاهن اع ايل اة نياة الناتاة لرتام امل ياية الّبويا اال ااو ياا ي املرياق
بالنئااي والااذي ي ا ن ي ااكيل الرةنااة املننيااة فقاااي اإلنسااان إة عئااي إليئااا الرقابااة عرااى ينايااذ أ كاااا النئاايخ إة يكااال
الّبويا ال ااو يا ي اًول املريق بالنئي اليول ا او باحلقاي املينية والسياسية لكل فرد ق يقيم عاكا ان انات
احلكاتااة امل ا كى تنئااا ًااادقت يولااة عرااى النئااي والّبويا ااال ااو يااا ي ف قاايا ال ااكا إىل الرةنااة اليوليااة حلقاااي
اإلنس ااان وينن اار الرةن ااة رس ااة سا ارية يف ال ااكا خ و ي اانص ايااقي ااة اًت اام امل ي ااية لرق ا ااء عر ااى ليا ا أع ااكال ال يي ااز
الننصري عرى أن ًي فرد أو لاعة تن اًفراد ال قيا ب كا تا إىل الرةنة امل صة لرق ااء عراى ال يياز ي ا ن وقاا
(ٔ ) اد ي سن حم ي اةبا يخ احلرية اليينية يف ال رينة ااسالتية والننم القانانية-د اسة تقا نة-خ ا رو ة د ا اا تقيتة إىل ااتناة
النئرينخ رية احلقايخ ٕٓٓٙخ ؤٕٕ.
(ٕ) املادة ٕ ٕ/تن النئي اليول ا او باحلقاي املينية والسياسية لناا .ٜٔٙٙ
(ٖ) دً .بيا حم صايتخ ترا سابقخ و.ٔٓٙ
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ان ئااا حلقاااقئم الااحل ار ئااا اايااقيااة عاري ة ان يكااان اليولااة امل ا كا تنئااا رفاان يف اايااقيااةخ وي ا ن ايااقيااة تناظ ااة
ال ناذيو وغاااا تاان دااروجل املناترااة القاساية والالانسااانية أو املئينااة إتكانيااة يقاايم عاكا لرةنااة تناظ ااة ال نااذيو ب اارم
ان يكان اليولة قي ًادقت أي ان عرى اايااقية إىل غا ةلهنخ
ف الن عن ةلهن ظنا النييي تن ال انال الق اضية فبالراا إىل النناا اًساسا لر يك ة اةناضياة اليولياة الاحل

أن ااةت مبق ااى تناظااية وتااا ٜٜٔٛوالااحل ي كااان تاان (ٕٔ) قاداايان يا م او يااا ظم تاان أف اال عناًاار الق اااة يف برااياحم
ميا سااان أع اااهلم باسا قالل و ياديااة وي نااان فصااانال ساااء البنهااال اليبراتاسااية واو صاااو احملك ااة ي ياايد بااهالا
ا اراضم ظااا (ا اراضم احلاارجل والناايوان/اراضم دااي اإلنسااانية/اراضم اإلبااادة اة اعيااة)خ ونص اات عرااى ةلج اارض ظااذا النناااا
اًساسااا ي ااكل أي فناال تاان اًفنااال ال اليااة ارميااة دااي اإلنسااانية..ح -ادا ئاد أيااة لاعااة حماايدة أو جم ااا حماايد تاان
السكان ًسباجل سياسية أو عرقية أو قاتية أو أ نية أو قافية أو دينية...ة(ٔ).
وو د ااذلهن يف النناااا ة الجاارض ظااذا النناااا اًساسااا ينااا اإلبااادة اة اعيااة أي فناال تاان اًفنااال ال اليااة يريكااو
بقصااي إظااال لاعااة قاتيااة أو أ نيااة أو عرقيااة أو دينيااة بصااا ئا ظااذا إظال ااا ري اان أو ازضي اان:أ -ق اال أف اراد اة اعااة .جل-

إحلاااي داار اساايي أو عقرااا اساايم باانفراد اة اعااة...ة (ٕ).خ إقاتااة الاايعا أت ااا احملك ااة اةناضيااة اليوليااة عاان ريااق
تك ااو املاايعا الناااا امل ا ص ب رقااا البالغااال واملنراتااال ا اًااة باااةراضم الااحل ختا ص بااا احملك ااة وتباعاارة ال يقيااق فااا ان
وظا يقاا بذلهن وفق املادة (٘ٔ) تن النناا اًسا يف الا اال ظا:
ٔ -إةا ربت ةلهن دولة رج يف النناا اًساسا ملناظية وتأٜٜٛ.
ٕ -أو ان يقاااا املاايعا الناااا بالباايء باااإلاراءال ال ئيييااة لر يقيااق بناااءن عرااى رااو تاان جمر ا اًتاان مبااااو الاصاال
الساب تن تيهاي تنن ة اًتم امل يية.
ٖ -أن يقاا امليعا الناا بالبيء بئاراءال ال يقيق تان يرقااء ناساه بنااءن عراى تنراتاال يارد إلياه تباعارة تان ا اا عرايئم

املنراتال وحتريرئا.
فيقاا
ويف احلاااال الااهالا يقاااا باااإلاراءال تاان يرقاااء ناسااه وحيراال املنراتااال وان اس ا ن و ان ظنالااهن أساس اان تنقاااان
لر يقيااق املاسا يقاايا رباان لرااياضرة ال ئيييااة لا ةن لااه بااذلهن و ف اائا تاان اإلةن ا مينا املاايعا الناااا تاان ال قاايا ب رااو

أور اس نادان إىل وقاض وأدلة اييية.
زيااادة عرااى اإلعااالن امل نرااق ب اانن قاااي اًع ا او املن ا إىل أقريااال قاتيااة أو أ نيااة إىل أقريااال دينيااة ولجايااة
اع ي ون ر عرى املر مباااو قارا اة نياة الناتاة لرتام امل ياية قام (ٖٔ٘/ٗٚيف  ٔٛاانان ااولٕٜٜٔا ناص ةعراى

(ٔ) املادة  ٚتن النناا ااساسا لر يك ة اةناضية اليولية يف وتا .ٜٜٔٛ
(ٕ) املادة ٙتن النناا ااساسا لر يك ة اةناضية اليولية يف وتا .ٜٜٔٛ
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اليول ان ي ذ يه ا دعات احلاال يايابا ي ا ن ان ي ساض لرعا او املن ا إىل أقرياال دما ساة ليا
واحلريال اًساسية ا اًة دما سة ياتة وفنالة دون أي دتييز ويف تساواة ياتة أتاا القانان" (ٔ).

قااي اإلنساان

الفرع الثاني
الضمانات الدولية اإلقليمية

ااا بينااا سااابقان لقااي أبرتاات النييااي تاان اايااقااال اليوليااة س اااء يف واال املنن ااال اليوليااة اا ت ا الاايول في ااا بينئااا

حل ايااة قاااي اإلنسااان بصااا ة عاتااة و قاااي اًقريااال بصااا ة واًااةخ فاااا إ ااا جمر ا أو وبااا قااي ع اايااقيااة اًو بيااة
حلق اااي اإلنس ااان يف ع اااا ٓ٘ ٜٔويف إ ااا تنن ااة ال اايول اًتريكي ااة ع عق ااي اايااقي ااة اًتريكيا اة حلق اااي اإلنس ااان لن اااا
ٜٜٔٙخ ف االن عاان امليهاااي اًفريقااا حلقاااي اإلنسااان وال ااناجل عاااا ٜٔٔٛخ وايساااقان ت ا ةلااهن ساانب بن اان تاان يرااهن
ال انال.
اة ينااي اايااقيااة اًو بيااة حلقاااي اإلنسااان أف اال اايااقيااال اإلقري يااة تاان يااث د ا احا لريريااة اليينيااةخ ف اان يرااهن
ال ا ا انال ق اار ل اايااقيا اة تب اايأ اإلدت ااا املباع اار ً ك اااا اايااقي ااة يف القا ااان الياوري ااة لر اايول اًع اااءخ اة أع اات
اايااقيااةة لكاال ع ا ص اع اايي عرااى قاقااه و ريايااه املنصاااو عريئااا يف اايااقيااةخ ااق اان صاااج الانااال أتاااا حمك ااة
و نيااةخ ااَّت ولااا ا يكااو ظااذا ااع ااياء أعا او يف أ ناااء يااندي ئم لاواااضائم الرخيااةة(ٕ)خ فبااذلهن ع ي ااكيل ةااان واًااة
بالرقابااة عرااى ينايااذ أ كاتئااا الرةنااة اًو بيااة حلقاااي اإلنسااان والااحل هلااا النناار بال ااكاو الااحل يقاايتئا إىل اًت ا الناااا
ر ا أو وبااا أي عا ص بينااا او ايااة تنن ااة غااا كاتيااة أو أيااة لاعااة تاان اًف اراد ياايعان فيئااا أحاام أداايية اع ااياء
إ ي اليول اً راج يف اايااقيةة(ٖ).
و ااذلهنة أواب اات اايااقي ااة عر ااى اال دول ااة اارج يف اايااقي ااة ان يقاايا بن اااء عر ااى ر ااو اًت ا الن اااا ر ا أو ب ااا
البيان ااال ال ااحل يادا ا الكياي ااة ال ااحل يكا اال ب ااا الق ااانان ال ااياورا ل ر ااهن اليول ااة ال بي ااق الانر ااا لك اال ك اام ي اانص عر ااى
اايااقيةة(ٗ).
فنريااه ميكاان الق اال انااه ناااز ًف اراد ااقريااال بصااا ئم اف ارادان او لنيااال دتااهرئم يقاايم ال ااكاو اىل الرةنااة ااو بيااة
حلقاي اانسان ولكن ب روم تنئا(٘):
ٔ -ان يس ناذ ال ا ا لي ري ال نن الياورية.
ٕ -ان يكان تقيا ال كا تنراا اهلاية.

(ٔ) املادة ٗ /أ تن اإلعالن امل نرق ب نن قاي اًع او املن إىل أقريال قاتية أو أ نية إىل أقريال دينية ولجاية لناإ.ٜٜٔ
(ٕ)املادة ٖٔ تن اايااقية اًو بية حلقاي اإلنسان واحلريال اًساسية لناا ٓ٘.ٜٔ
(ٖ)املااد ٕ٘و ٕٙتن اايااقية اًو بية حلقاي اإلنسان و ريايه اًساسية لناا ٓ٘.ٜٔ
(ٗ)املادة  ٘ٚتن اايااقية اًو بية حلقاي اإلنسان واحلريال اًساسية لناا ٓ٘.ٜٔ
(٘)املادة  ٕٚتن اايااقية اًو بية حلقاي اإلنسان واحلريال اًساسية لناا ٓ٘.ٜٔ
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ٖ -اا يكان ال كا الحل قيتت اىل الرةنة قي فيصت تن قبل يرهن الرةنة او أي ةنة دولية اور .
ٗ -ان يكان اس ال كا تنراتة وحت اي عرى خمالاة ا كاا اايااقية.
زيااادة عرااى الرةنااة ظنااا د ا انة ق اااضية ف ااه ي هاال باحملك ااة ااو بيااة حلقاااي اانسااان ي كااان تاان عاايد تاان
الق اة تساويان لنايد الايول ااع ااء يف جمرا او بااخ اة ختا ص احملك اة باالننر يف ال تاا ي نراق باايااقياة ااو بياة حلقااي
اانسانخ وقر ال احملك ة احملك ة بايه اناز ال نن با اتااا اياة ائاة(ٔ)خ فالرايول والرةاان ااو بياة حلقااي اانساان احلاق
فقاط يف فا الايعا خ اتاا اافاراد فيةااز هلام ان ينردااا عاكااظم إىل الرةنااة ااو بياة حلقااي اانساان واة قبرات ال ااكا
ومل ي اًاال إىل يساااية وديااة حتيرئااا إىل احملك ااة ااو بيااة حلقاااي اانسااان(ٕ)خ وادااافة إىل ةلااهن فقااي نااص الّبويا ااال ال اسا

املريااق باايااقيااة الصاااد عاااا ٓ ٜٜٔعرااى انااهة حيااق فقااط لر اراج الساااتية امل ناقااية ولرةنااة ولرااارد أو املنن ااال غااا
احلكاتية أو اعة تن اافراد والذين سبق وان قيتاا عكا بقان لر ادة ٕ٘ ب قيم اليعا لر يك ةة(ٖ).
اتااا اايااقيااة ااتريكيااة حلقاااي اانسااان فقااي عئاايل تئ ااة الرقابااة ل نايااذ ال نئاايال ال ااا دة فيئااا اىل الرةنااة
ااتريكيااة حلقاااي اانسااان واحملك ااة ااتريكيااة حلقاااي اانسااانخ اة نصاات عرااى انااهة حيااق اي ع ا ص او لاعااة او ايااة
ظيةال غا كاتية تنرتج با قانانان يف دولة او ا هر تن الايول ااع ااء يف املنن اة ان يرفا اىل الرةناة عاراضأ ي ا ن
عااةبان أو عااكا دااي أي ان ئااا هلااذا اايااقيااة تاان قباال دولااة اارجة(ٗ)خ فناااازل ظااذا املااادة لرفاراد و ااذلهن اة نيااال
املننيااة فقاااي اًقرياال ان يرفنااا إىل الرةنااة اًتريكيااة عااكاو ي نرااق بان ئااا أي دولااة اارج يف اايااقيااة ً كاااا ظااذا
اايااقيةخ وبني قبال ال كا يقاا الرةنة بي اسة تس اي ة لر اداا لراًاال إىل يسااية ودياة ويف الاة يناذ ةلاهن هلاا
ف ا اًتاار إىل احملك ااة اًتريكيااة حلقاااي اإلنسااانخ اتااا الاايول اً اراج فرئااا و اايظا احلااق يف ف ا الاايعا أتاااا احملك ااة
فنس ا ن و بننااه ا ناااز ًف اراد يقاايم ال ااكا تباعاارة باال عاان ريااق الرةااان حيااق هلاام ةلااهنخ ولر يك ااة ان وااايل إن
ان ئا ان حلقاي اإلنساان قاي وقا داي أفاراد اقرياه تاا ان حتكام بااااجل دا ان لراارد امل ار ال ا فقاه أو فري اه املن ئكاة

ت وااجل إًالح اإلاراء أو الاد الذي سبو ظذا اان ئا
يرهن اًدرا تادية أو تنناية وا يكبت بصا ة ا ميكن إًال ئا.

ا نو ان ينرض امل ر يناي ان تناسابان ساااء أ انات

(ٔ)املادة ٕ٘ تن اايااقية اًو بية حلقاي اإلنسان واحلريال اًساسية لناا ٓ٘.ٜٔ
(ٕ)املادة ٘ٗ تن اايااقية اًو بية حلقاي اإلنسان واحلريال اًساسية لناا ٓ٘.ٜٔ
(ٖ)املادة ٖ تن الّبويا اال ال اسا املرياق باايااقياة اًو بياة حلقااي اإلنساان واحلرياال اًساساية لنااا ٜٓ٘ٔخ عر اان بنناه ع ال اقيا عراى
الّبويكال قم ٔٔ عاا ٗ ٜٜٔوالذي الجى الرةنة ااو بية حلقاي اانسان وأًبيت الرقابة حمصاا ة فقاط باحملك اة ااو بياة حلقااي
اانسان واًب ال نييل نافذان عاا .ٜٜٔٛ
(ٗ)املادة ٗٗ تن اايااقية ااتريكية حلقاي اانسان.
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أتا امليهاي اًفريقا حلقاي اإلنسان لناا ٔ ٜٔٛفقاي دعاا ة افاة الايول اًع ااء إىل ااعارتاج بااحلقاي واحلرياال
الا ااا دة في ااهخ وان ي نئ ااي باخت اااة اإلا اراءال ال ا ارينية وغاظ ااا ت اان اا اال يناي ااذاة(ٔ)خ اة الرةن ااة اًفريقي ااة حلق اااي اإلنس ااان
وال ناجل الحل حتيدل او صاًئا مبا يرا:
ٔ -النئاض فقاي اإلنسان وال ناجل عن ريق.
أ /جت ي الا اضق وإاراء الي اسال والبياا ال امل ا ل اًفريقية يف جمال قاي اإلنساان وال اناجل ويننايم النايوال
واحلرقال الي اسية واملؤدترال ون ر املنراتال وي ةي املؤسسال الا نية املننية فقاي اانسان وال ناجل ويقيم امل اا ة
و ف ال اًيال إىل احلكاتال عني ال رو ة (ٕ).
اة ااااز امليهاااي لرةنااة الرةااء إىل إىل ايااة وساايرة تالض ااة لر يقياق يف املنراتااال الااحل ياارد اليئااخ ااا هلااا ان يسا
إىل ااتا الناااا ملنن ااة الا ااية اافريقيااة أو أي عا ص اواار قاااد عرااى يزوياايظا باملنراتااال(ٖ)خ واةا اي ا لرةنااة وااااد
ان ئا ال حلقااي اانساان أو اًقرياال فنريئاا ان ياااه ننار تاؤدتر وسااء الايول واحلكاتاال إىل ظاذا ااوداا ولر اؤدتر
ان ي رااو تاان الرةنااة اعااياد د اسااة تس اي ااة عاان ظااذا ااودااا وان يرفا يقرياران تاصاالن ي ا ن الن اااضو وال اًاايال الااحل

ياًرت اليئا(ٗ).
اتا دا انال قااي اًقرياال يف وال امليهااي الناريب حلقااي اإلنساان اااءل ت اادانة اة قار ل بناأ تاااد امليهااي
إن اء ةنة وّباء قاي اإلنساان الاحل ينئاي هلاا تئ اة تراقباة يناياذ الايول اً اراج لريقااي الااا دة يف امليهاايخ عر اان بنناه
ا ناااز يقاايم عااكاو او بالغااال لرةنااة تاان قباال اًف اراد او اة اعااالخ فئااا قابااة داانياة وويبااة ل تااال املرااااة تاان
امليهاي النريب.
اتا ال انال يف ول امل رو النريب حلقااي اإلنساان وال انو يف الاا ن الناريب(٘) اة مل يانص ب اكل تباعار عراى
قاي اًقريال بل و دل فية عبا ةة اة اعال الا نيةة والسبو ظا عيا ا ا ة ساسية اليول النربية جتااا اًقرياالخ اة
ت اان تئ ااة الرقاب ااة لرةن ااة النربي ااة حلق اااي اإلنس ااان واحملك ااة النربي ااة حلق اااي اإلنس ااانخ فية ااازة لك اال ت اان ال اايول واًفا اراد
واًع او املنناية ق الرةاء اىل الرةنة يف الة وااد ان ئا ً كاا امليهاية()ٙخ لكن ا ناز لراارد ال قاداا تباعارة

(ٔ)املادة ااوىل تن امليهاي اافريقا حلقاي اانسان وال ناجل لناا ٔ.ٜٔٛ
(ٕ)املادة ٘ٗ تن امليهاي اافريقا حلقاي اإلنسان لناا ٔ.ٜٔٛ
(ٖ)املادة  ٗٙتن امليهاي اافريقا حلقاي اإلنسان لناا ٔ.ٜٔٛ
(ٗ)املادة  ٘ٛتن امليهاي اافريقا حلقاي اإلنسان لناا ٔ.ٜٔٛ
(٘) نا و ظااذا امل اارو عاان تاؤدتر ا اّباء الناارجل لناااا  ٜٔٛٙولر زيااي عنااه ينناار :عبااي النناايم وزياارخ ااال ت اارو تيهاااي قاااي اانسااان
وال نو يف الا ن النريب؛ يقيم حم اد عري بسيا واورونخ قاي اانسانخ مٔختوٕخ دا النرم لر الي خ باولخ ٜٜٔٛخ
وٕٗٗ وتا بنيظا.
()ٙاملادة ٖ٘ تن امل رو قاي اانسان وال نو يف الا ن النريب.
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أتاا احملك ة النربية حلقاي اإلنسان بل نو عريه يقيم ال كا إىل الرةناة اوان وإةا مل يسا
ال كا فرئا ان حتيرئا إىل احملك ة النربية حلقاي اانسان.)ٔ( .

الرةناة ان جتاي االن هلاذا

الخاتمة
يف وادتة فهنا امل ااد ياًرنا إىل بنأ ااس ن ااال وال اًيال و اايت:
اوالً :االستنتاجات

ٔ -مل ي اق فقئاء القانان اليول الناا عراى ينريا تاان ااات ملصا ر ااقرياة والسابو يف ةلاهن ينااد اىل اع ااد ا هار
تن تنيا ل يييي ال نري وان انت الجربة لر نيا النيدي.
ٕ -ينا ااقريال ب الرجاية واليينية واا نية والنرقية والساللية والقاتية  ...ا).
ٖ -ي ااقريال بصا ة عاتة باحلقاي الناتة لالنسان باًائم افرادان اىل اانو احلقاي ا اًاة باًاائم لاعاة ي ياز
عن ااغربية ا سي ا ااقرية اليينية تن يث قئا يف دما سة عناضرظا اليينية بكل رية.
ٗ -ان اسااا دت ا ااقريااال بااذا احلقاااي اسااي ا اليينيااة ظااا اايااقااال اليوليااة املناظاايال واايااقيااال وااعالنااال
وغاظا تن املاا يق اليولية.

ثانياً :التوصيات والمقترحات

ٔ -عرى لي اليول الحل يااي عرى ا اديئا اقريال ايا ان ناعئا دينية او عرقية او لجاية او ساللية او قاتياة ان يراعاا
ي بيق ا كاا القانان اليول الناا.
ٕ -يااافا د ا انال فنالااة و افيااة ل ا ان ااق ااقريااال يف ال ا فقاقئااا اسااي ا اليينيااة احااا ه ااان تااا ياايول حتاات
تسا يال ااال رج تااهالنخ فنرااى املسا ا الااياورا الن اال عرااى يا ياق النالقااال با افاراد اليولااة كاال أي با افاراد
ااغربية وااقرية وتنا ال يياز اياان اان ناعاه ساااء بسابو الايين او الناري او الرجاة...ا)خ ال ةلاهن تان واالل الانص
يف اليس ا ا عرااى د ا ان ظااذا احلااقخ اتااا عرااى املس ا ا الاايول الناااملا وااقري ااا فناايعا الاايول اىل اب اراا اايااقااال
الهناضيااة او امل ناايدة اا اراج ةال النالقااة املباعاارة فقاااي اانسااان وااقريااال ب ااكل واااو اسااي ا ا ناااء النزاعااال

املسرية الحل حتيا عروان ب افراد اليولة الاا ية.
ٖ -دعاة البا ه اىل الك ابة يف ظذا املادا تان واالل يانلي الك او واافااا الاحل ينازز النالقاال ال بيناة با افاراد
وجتنل افراد ااقرية وااغربية سااسية يف دما سة قاقئم دون عاضق.
ا

(ٔ)املادة  ٕ/٘ٛتن امل رو

قاي اانسان وال نو يف الا ن النريب.
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ٗ -الن ل عرى دعاة اليول الحل يااي فيئا اقريال النراي تهالن اان اا اىل ال اايااقياال اساي ا ايااقياة تنا ارمياة
اابااادة اة اعيااة والنئاايين الاايولي والّبويا اااال املريقااه ف االن عاان ايااقيااة اليانسااكا ملنا ال ييااز يف جمااال ال نراايم
وغاظا.
٘ -ال ن يي عرى دو جمر اًتن اليول واملاادية الساتية حلقاي اإلنسان ال ابنة لرتم امل يية و اذلهن اة نياة الناتاة
لرتم امل يية يف إعاعة ا رتاا احلقاي واحلريال اليينية ودما سة ال ناضر ا اًة بئيبا ل ديانة .
 -ٙاليعاة اىل يبا ت رو لقرا دول تن والل جمر اًتن حيارا ااع اياء عراى رياة دما ساة ال اناضر اليينياة وينايظا
سااببا يف نييااي اًتاان والساارم الاايولي وسااببا لااارض عقابااال حتاات الاصاال الساااب عرااى الاايول واة اعااال الراعيااة
والياع ة لراكر اإل ظايب امل رج املنادي مل ا سة ال ناضر.
قائمة المصادر
القران الكريم
اوان :املناام والقااتي
ٔ -املنةم النريب اًساساخ ينلي لاعة تن الرجاي خ املنن ة النربية لررتبية والهقافة والنرااخ بال سنة ب .
ٕ -لسان النرجل ابن تننا خ تادة قرل خٖٔٔ٘ٙ/خ دا ًاد خ باولخ خ بال سنة ب .
ٖ -املنةم الاسيطخ بال تكان وسنة ب .
ثانياً :الكتب

ٔ -ادي ع ية اهللخ القاتا السياساخ مٖخدا النئ ة النربيةخ القاظرةخ .ٜٔٙٛ
ٕ -اد ااي وظب ااانخ الص اراعال النرقي ااة واس ا قرا الن ااامل املناً اار -د اس ااة يف اًقري ااال واة اع ااال واحلر ااال النرقي ااةخ دا
اةاتنة اةيييةخ ااسكني يةخ ٕٔٓٓ.
ٖ -اخ اااء اب ااا ياسا ا خ ق اااي اًقري ااال املس اار ة يف اس اايا با ا املاا ي ااق اليولي ااة وتن ي ااال الااقا ا خ مٔخ تك ب ااة الاف اااء
القانانيةخ اإلسكني يةخ ٕٓٔٓ.
ٗ -الساايي حم ااي اااّبخ املر ااز الاايول لالقريااال يف القااانان الاايول الناااا ت ا تقا نااة بال ارينة ااسااالتيةخ تن اانة املناارجخ
ااسكني يةخ بال سنة ب .
٘ -الساايي حم ااي اااّبخ املر ااز الاايول لرقريااال يف القااانان الاايول الناااا تا املقا نااة بال ارينة ااسااالتيةخ تن اانة املنااا جخ
ااسكني يةخ ٓ.ٜٜٔ
 -ٙال افنا حم ي ب اخ القانان اليول يف وقت السرم واحلرجلخ تن نة املنا جخ اإلسكني يةخ ٜٔٔٚ
 -ٚال افنا حم ي ب اخ قانان قاي اإلنسانخ مٖخ تن نة املنا ج خ اإلسكني يةخ .ٕٓٓٚ
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 -ٛاااان ا  .ايساابانخ تنةاام قااانان قاااي اانسااان الناااملاخ يرلااة خااا عاازل نصااا خ دا النساار لرن اار وال ازي ا خ
اا دنخ بال سنة ب .
 -ٜد اايي ع ي ااة تصا ا اى ع اااترخ داي ااة الق ااانان و رياي ااه النات ااة اًساس اايةخ مٔخ دا الاك اار اة اااتناخ اإلس ااكني يةخ
ٕٓٔٓ.
ٓٔ -دلياال ملساااعية اًقريااة القاتيااة لر سااا ة يف الن ريااة اان ابيااةخ تك ااو املؤسسااال اليميقرا يااة و قاااي اانسااان يف
تنن ة ااتن وال ناون ااو ويبخ مٔخ تن ا ال املنئي الكردي لرن ابالخ ٕٗٓٓ.
ٔٔ -سني اليين ابراظيمخ ينتالل يف تسنلة اًقريالخ دا سناد الصباحخ الكايتخ ٔ.ٜٜٔ
ًٕٔ -بيا حم صايتخ القانان اليول والنالقال اليولية يف ااسالاخ دا النرم لر الي خ باول ٕ.ٜٔٚ
ًٖٔ -الح عبي البيي عبراخ ااتم امل يية وداية قاي اًقريالخ .ٜٔٛٛ
ٗٔ -عبااي النزيااز حم ااي ساار انخ اايااقيااة اًو وبيااة حل ايااة قاااي اإلنس ااان واحلريااال اًساس اايةخ دا النئ ااة النربيااةخ
القاظرةخ بال سنة ب .
٘ٔ -عبااي النناايم وزياارخ ااال ت اارو تيهاااي قاااي اانسااان وال اانو يف الااا ن النااريب؛ يقاايم حم اااد ع اري بساايا
واورونخ قاي اانسانخ مٔختوٕخ دا النرم لر الي خ باولخ .ٜٜٔٛ
 -ٔٙعه ااان داان حم اايخ ياان اال القااانان الاايول حلقاااي اانسااان يف اليسا ا النراقااا الااياضم -د اسااة حتريريااة تقا نااه-خ
تر ز ردس ان لري اسال ااسرتاييةيةخ ٕٔٔٓ.
 -ٔٚعزاليين عبي اهللخ القانان اليول ا اوخ ت بنة اهليةة املصرية الناتة لرك اجلخ ٔخ مٔٔخ ..ٜٔٛٙ
 -ٔٛع ر اخاعيل سنياهللخ تيول يف القانان اليول حلقاي اانسانخ دياان امل باعال اةاتنيةخ اةزاضرخ ٔ.ٜٜٔ
 -ٜٔع رو ادي فادل سباخ الننم السياسية والقانان اليس ا ي خ دا النئ ة النربيةخ القاظرةخ ٜٜٜٔ -ٜٔٛٛ
ٕٓ -حم ااي والااي باار خ قاااي اًقريااال وداي ئااا يف واال ا كاااا القااانان الاايول النااااخمٔخ تن ااا ال احلرااحل احلقاقياةخ
باولخ ٕٕٔٓ.
ٕٔ -حم ي سنيي اليقايخ ال ري اليول يف قاي اإلنسانخ ا ري الها خ دا النرم لر الي خ باولخ ٜٜٔٛ
ٕٕ -حم ي سنيي اليقايخ ال ننيم اليولخ القاظرةخ بيون سنة ب .
ٖٕ -تض يا ناا يااقاخ قااي اًقرياال القاتياة يف القاانان الايول النااا -د اساة سياساية قانانياة -مٔخ ت بناة عائاجلخ
ا بيلخ .ٕٜٓٓ
ٕٗ -نن اايم ق ااياحخ سياس ااة ال يي ااز و ر ااة ال ي اار يف اقريقي ااا اةنابي ااةخ مٕخ ال اار ة الا ني ااة لرن اار وال ازيا ا خ اةزاض اارخ
٘.ٜٔٚ
ٕ٘ -واضل ادي عالاخ داية قاي اًقريال يف القانان اليول النااخ دا النئ ة النربيةخ القاظرةخ ٗ.ٜٜٔ
 -ٕٙواضل ادي عالاخ داية قاي اًقريال يف القانان اليول النااخ مٔخ دا النئ ة النربيةخ القاظرةخ ٕٔٓٓ.
 -ٕٚواضل ادي عالاخ داية قاي اًقريال يف القانان اليول النااخ مٕخدا النئ ة النربيةخ القاظرةخ دون سنة ب .
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ثالثاً :الرسائل الجامعية والبحوث والدراسات

 -ٕٛاد ي سن حم ي اةبا يخ احلرية اليينية يف ال رينة ااسالتية والننم القانانية-د اساة تقا ناة-خ ا رو اة د اا اا
تقيتة إىل ااتنة النئرينخ رية احلقايخ .ٕٓٓٙ
 -ٕٜدظ اااا حم ااي دظ اااا النا ازاويخ اًقري ااال اا ني ااة يف الن ااامل الهال ااث وال اايول ال اايولخ س ااالة تااسا ا اخ ري ااة النر اااا
السياسيةخ ااتنة بجيادخ ٘.ٜٜٔ
ٖٓ -حم ا ااي عبا ااياهلل اريا اال احلا ااييهاخ دتهيا اال القاتيا ااال يف السا اار ة ال ا ارينية املر زيا ااةخ سا ااالة تااس ا ا اخ ريا ااة القا ااانان
والسياسةخ ااتنة بجيادخ ٕ.ٜٔٚ
ٖٔ -د .سااني الاايين اباراظيمخ رمااا د اسااة سياسااالااية لا ااية ااقريااال يف الااا ن النااريبخ جمرااة ق ااايا عربيااةخ الساانة ٖخ
النيد ٔٙ-خ .ٜٔٛٙ
ٕٖ -د .نيا ا عبااي املااننم تساانيخ ااقريااال وااس ا قرا السياسااا يف ال ااا ن الن ااريبخ ا رو ااة د ااا اا تقيتااة إىل ريااة
اادا ة وااق صاد والنراا السياسيةخ تر ز البياا والي اسال السياسيةخ ااتنة القاظرةخ خ .ٜٔٛٛ
ٖٖ -ق اااد جمي ااي س ا الق ااا يخ النص اابية القاتي ااة يف تنن ااا ااس ااالاخ س ااالة تااسا ا ا خ ري ااة ال ا ارينة والي اس ااال
ااسالتيةخ ااتنة ًالح اليينخ ا بيلخ ٖٕٓٓ.
ٖٗ -د .عه ان وريلخ ي ا تائاا قاي اانسانخ فث تن ا يف جمرة عامل الاكرخ ا ري ااولخ النيد الراب .
رابعاً :الوثائق الدولية

ٔ -اعالن الناملا حلقاي اانسان لناا .ٜٔٗٛ
ٕ -ايااقية قاي اانسان لناا ٓ٘.ٜٔ
ٖ -النئيين اليولي لناا .ٜٜٔٙ

خامساً  :المواقع االلكترونية

ٔ -اًقريالخ النراا القانانية وااق صاديةخ تقال ت اح عرى املاق االكرتو
ٕ -وار فينيهن و وبرل  .تا ينخ احلرياال اليينياة والصاراعالخ تقاال ت ااح عراى املاقا االكارتو
يا يخ الزيا ة .ٕٓٔ٘/ٕ/ٜ

www.arab-encg.com

ٖ -تنةم املنا اةات خ ت اح عرى املاق االكرتو :

www.almaany.com

wwwtheiarj.org.

يا يخ الزيا ة ٕ.ٕٓٔ٘/ٕ/

سادساً :المصادر االجنبية:
The Review international commissiom, un sub- commission on discrimination and minorities ,1984..
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