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  المستخمص
 والمواثيق واإلعالنات الدولية الصكوك لنصوص تحميل عمى يحتوؼ  البحث ىذا إن    

 حقوقيا مالمح ورسمت العام الدولي القانون  في األقمية حق عالجت التي الدولية
 نصوص تحميل التحديد وجو وعمى القيود ببعض قيدتو ثم حدود لو ووضعت األساسية

 تزال وال ىذا, البحث موضوع عالجت التي الدولية والمنظمات المتحدة األمم ميثاق
 المجتمع باىتمام حظيت التي الميمة المسائل من الدولي القانون  في األقميات حقوق 
 مما واستقراره، أمنو عمى أثرت إذ الدولي، المجتمع في تأثير من المسائل ليا لما الدولي

 خالل من الدولية النظر وجيت ومعرفة حيثياتيا في والبحث عندىا الوقوف يستوجب
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 ليةالدو  والمواثيق االعالنات ونصوص واالقميمية الدولية المنظمات وقرارات الفقياء آراء
 كامل األقمية تعطي ال الديمقراطية غير الحكومات بينّ  قد البحث أن إذ المتعددة،
 واالضطياد لمتمييز االقمية وتعرض الحقوق  ىذه تنتيك األحيان غالب وفي حقوقيا

 يضمن ما ُتشرع ان أقميات عمى تحتوؼ  التي الدول عمى يجب لذا, والتيميش واإلقصاء
 عمى الواحدة الدولة في واألقمية األكثرية بين لعالقةا تسود أن عمى والعمل حقوقيا
 االقميات, القانون الدولي, حقوق  الكممات المفتاحية: .واالحترام والتفاىم التعاون  أساس

Abstract 

   This research contains an analysis of the texts of international 

instruments, declarations and international treaties that addressed 

the minority's right to public international law and drew the 

features of their basic rights and set limits for it, then restricted it 

with some restrictions, specifically analyzing the texts of the 

Charter of the United Nations and international organizations that 

dealt with the subject of the research, Minority rights in 

international law remain an important issue that has received the 

attention of the international community because of the impact 

that the issues have on the international community, as it affected 

its security and stability, which requires standing up to them and 

researching their causes and knowing the international point of 

view through the opinions of jurists and the decisions of 

international and regional organizations And the texts of the 

various declarations and international charters, as the research has 

shown non-democratic governments do not give the minority their 

full rights and in most cases violate these rights and expose the 

minority to discrimination, persecution, exclusion and 

marginalization, so states that contain minorities must legislate to 

guarantee their rights and work to prevail in the relationship 

Between the majority and the minority in one country on the basis 

of cooperation, understanding and respect                                                                              

rights and the rule of law and preserves their rights for all . 
Keywords: minorities, international law, rights 
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 المقدمة
أن األقميات ىي "كل مجموعة  من السكان يكون مجموعيا أقل من نصف           

أؼ جماعة داخل الدولة تتمايز عن األغمبية سواًء من ناحية المغة ، الدين، العقيدة ، 
الثقافة" وتوصف حقوق األقميات بأنيا حقوق ذات صفة سمبية، ال تتطمب سوػ عدم 

كمة لمنعيا وحرمان االقميات منيا، فيذه الحقوق في التدخل من قبل السمطة الحا
األصل ىي ذات صفة لصيقة باإلنسان، وال يقع عمى حكومة الدولة التزام ايجابي 
لتقريرىا فيي مقررة دوليًا وتشريعيًا لذلك ال يكاد يخمو دستور أؼ دولة من ذكر حقوق 

لتطبيق فغالبًا ما تمجأ االنسان وحقوق االقميات فييا، ولكن المشكمة تكون عادة في ا
السمطة الحاكمة في الدولة إلى حرمان االقميات من أبسط حقوقيا، بالرغم من النص 

 .(ٔ)عمييا في دستور الدولة 
وتنقسم حقوق االقميات  شأنيا في ذلك شأن حقوق اإلنسان، ألنيا جزء أصيل         

ىا إلى حقوق عامة أؼ منيا إلى حقوق مدنية وسياسية، والحقوق المدنية تنقسم بدور 
تشترك فييا االقمية مع االغمبية مثل الحق في الحياة، والحق في الحق في احترام 
الممكية الخاصة والحق في احترام الحياة الخاصة ومنع التعذيب  والمعامالت 
الالإنسانية وتشمل الحقوق المدنية الخاصة حق االقميات في استخدام لغتيا الخاصة بيا 

ت في التمتع بثقافتيا الخاصة وحق األقميات في اعالن ديانتيا وممارسة وحق االقميا
الشعائر الدينية الخاصة بيا وحق االقميات في انشاء الروابط الخاصة بيا، بما ال يخل 
بالنظام العام واآلداب العامة، وقد تضمن االعالن العالمي لحقوق االنسان عمى حق 

ناس سواسية أمام القانون دون تفرقة بينيم ألؼ سبب المساواة في الكرامة واالخاء وأن ال
كان وانيم متساوون في الحماية ضد أؼ تمييز بينيم فال يجوز استرقاق وال اقطاع وال 
امتيازات، وال يجوز التفرقة بين الرجل والمرأة وأنيم متساوون في شغل الوظائف 

 .(ٕ)العامة

                                                           

(
1

 .23،ص 3112داس انُشش،( فشاط جشجٍظ انخاذًَٕ، انًذخم إنى دساعح حمٕق االَغاٌ،دٌٔ ركش

(
3

، داس انشاٌح نهُشش ٔانرٕصٌع، عًاٌ، االسدٌ، 1ط الحواٌة الذّلٍة لحمْق االًساى،( يذحد غغاٌ، 

 .52، ص 3112



 العام الدولي القانون قواعد ظل في األقليات حقوق  

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

565 

ب والترشح وتولي المناصب العامة أما الحقوق السياسية فتشمل حق االنتخا         
في الدولة بالتساوؼ مع بقية الفئات في الدولة وحق التجمع وحرية االنتساب إلى 

 الجمعيات واألحزاب.
وتتمثل مشكمة البحث في البحث حول مدػ فاعمية القوانين الوطنية والدولية في 

القوانين في المحافظة عمى حقوق األقمية ومنحيا ىذه الحقوق وىل استطاعت ىذه 
 الحفاظ عمى حقوق األقميات ومعاممتيا عمى قدم المساواة مع االغمبية؟

 ىذه المشكمة التي انطمق البحث بصدد حميا.
وقد تم اعتماد المنيج الوصفي التحميمي من خالل استعراض نصوص االعالنات 

فضل والمواثيق واالتفاقيات الدولية الخاصة بموضوع البحث وتحميميا لموصول إلى أ
 النتائج وأفضل معالجو لموضوع البحث.

وبناًء عمى ما تقدم بتقسيم ىذا البحث عمى مبحثين، إذ سنحاول في المبحث األول 
 دراسة الحقوق المدنية، في حين سنخصص المبحث الثاني لدراسة الحقوق السياسية .

 المبحث األول
 الحقوق المدنية 

ق المالزمة لمشخص بوصفة عضوًا في إن الحقوق المدنية ىي تمك  الحقو          
المجتمع البشرؼ وتقرر لتمكينو من ممارسة نشاطو االعتيادؼ، فيي ثابتة لمشخص 
سواًء اكان وطني أم أجنبي، وال عالقة ليا بتسيير شؤون الدولة فيي ثابتة لمشخص 
سواء لمشخص كان وطني ام اجنبي، والحقوق العامة تشترك بيا االقمية مع االغمبية، 

يي حقوق إنسان بشكل عام وال تخص االقميات، وىي الحقوق التي تمنح لإلنسان ف
لمجرد أنو إنسان، دون تفريق بين االغمبية واالقمية في ىذا الشأن، وتعتبر الحقوق 
المدنية من الحقوق الفردية، التي تحمي االفراد في المجتمع وتحفع ليم حقيم في 

 .(ٔ)ن تفرقة بينيم ألؼ سبب كانالمشاركة في بناء دولتيم ومجتمعيم دو 

                                                           

(
1

الحمْق الوذًٍة ّالسٍاسٍة فً الؼراق )دراسة دّر المضاء االداري فً حواٌة دانٍا جاعى دمحم،( 

 .32، ص3112جايعح كشكٕن، ٔانعهٕو انغٍاعٍح، لغى انمإٌَ، كهٍح انمإٌَسعانح ياجغرٍش،همارًة(،
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وقد أولى مجمس حقوق االنسان ولجنو حقوق االنسان لمحقوق المدنية          
والسياسية اىتمامًا كبيرًا وتم الربط بين قضايا التمييز في المجاالت السياسية والمدنية 
و ومكافحة العنصرية في ىذه المجاالت، فقد تم رفض التمييز العنصرؼ بجميع أشكال

وميادينو سواء أكان اجتماعي أو اقتصادؼ او سياسي وغيرىا من المجاالت، فكثيرًا ما 
تتعرض االقميات في ىذا المجال إلى التمييز العنصرؼ وتحرم من حقوقيا المدنية 

 .(ٔ)والسياسية وتمنع من ممارسة دورىا في ىذا المجال
قوق العامة ىي حقوق وتنقسم ىذه الحقوق إلى حقوق عامة وخاصة، والح          

االنسان بالمعنى الفني الدقيق بوصفيا حقوق شخصية متعددة من الصعب حصرىا في 
أنواع معينة، لذلك أن منيا ما ييدف إلى حماية المقومات المادية لإلنسان ومنيا ما 
ييدف إلى حماية المقومات المعنوية  في حين أن منيا ما يتعمق بنشاط 

النظر عن كونو تابع لمفئة الغالية في المجتمع فالحقوق  الشخصية)الفرد ذاتو( بغض
العامة تشترك بيا االقمية مع االغمبية ألنيا حقوق إنسانية بشكل عام وال تخص 

 .(ٕ)االقميات وحدىا ، أما الحقوق الخاصة فيي حقوق خاصة وال تشمل االقميات وحدىا
المدنية والسياسية لألقميات  وبناًء عمى ما تقدم ولكي نسمط الضوء عمى الحقوق         

سنقوم بتقسيم ىذا المبحث عمى مطمبين نخصص المطمب األول لدراسة الحقوق 
 المدنية، أما المطمب الثاني فسنخصصو لدراسة الحقوق السياسية.

 المطمب األول
 الحقوق المدنية العامة

فييا في ىذه تشترك االقميات بشكل عام مع بقية مواطني الدولة والمقيمين            
الحقوق فيي حقوق عامة لذلك فال فرق في ذلك بين األقمية واألكثرية في المجتمع من 
حيث حق التمتع بيا، ومن ىذا المنطمق يمكن لألقميات التمسك بكل االتفاقيات الدولية 

                                                           

(
1

هجلس حمْق االًساى ّدّرٍ فً تؼزٌز ّحواٌة حمْق ( فاطًح أحًذ يُصٕس حغٍٍ انًفشجً، 

 .192، ص 3112 ، داس انحايذ نهُشش ٔانرٕصٌع، عًاٌ,1، طاالًساى

(
3

 .23يصذس عاتك، ص  ،( فشاط جشجٍظ انخاذًَٕ
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ومن حيث , (ٔ)التي نصت عمى حقوق االنسان ألنيا حقوق مالزمة لصفة االنسان
عدة مبادغ لحماية حقوق ٜ٘ٗٔمن ميثاق االمم المتحدة لعام التنظيم والحماية تض

الذؼ أكد عمى حقوق  ٜٛٗٔاالقميات منيا االعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 
االنسان دون تمييز بسبب المون أو الجنس أو المغة، أو المعتقد، وكذلك المواثيق 

وركزت عمى حماية حقوق واالتفاقيات الدولية األخرػ أكدت عمى حماية حقوق اإلنسان 
االقميات باعتبارىا فئة ضعيفة ومن السيل حرمانيا من أبسط حقوقيا إذا لم تتمسك 
الدول وبقية األعضاء في المجتمع الدولي بحمايتيا، كالعيدين الدوليين الخاصين 

 .ٜٙٙٔبحقوق االنسان لعام 
س من السيل المحافظة لذا فقد تم التركيز عمى الحقوق العامة لألقميات، ألنو لي       

عمييا بالرغم من أنيا حقوق عامة تشترك بيا مع بعض الفئات األخرػ، فمن الممكن 
أن تتعرض االقمية لالضطياد واالبادة والقتل والتيجير في كثير من الحاالت من قبل 
بعض الحكومات او فئات اخرػ في المجتمع، ومن الحقوق العامة نذكر منيا عمى 

ق في الحياة، والحق في اعتناق الديانة، والحق في تكوين أو االنضمام سبيل المثال الح
 إلى الجمعيات والمنظمات)منظمات المجتمع المدني( والحق في احترام الخصوصية.

 لذا سنحاول بيان ىذه الحقوق بشيء من التفصيل وكما يمي:
 الفرع األول

 الحق في الحياة
دسيا ىو حق االنسان في الحياة، فيو حق إن من أسمى الحقوق في الحياة وأق        

مقدس مكفول بالحماية الربانية والقانونية، ويأتي الحق في الحياة في طميعة الحقوق 
التي يتمتع بيا االنسان وأن حرمان االنسان من حقة في الحياة يستتبع وبصورة بدييية 

ن الحق في الحياة ٌيعد من أى, (ٕ)حرمانو من جميع الحقوق االخرػ  م الحقوق التي وا 
عمل المجتمع الدولي من خالل القانون الدولي عمى حمايتيا، ووضع كل السبل التي 

                                                           

(
1

 تأثٍر االتفالٍات الذّلٍة الخاصة بحمْق االًساى فً التشرٌؼات الْطٌٍة،( عهً عثذهللا أعٕد، 

 .151، ص 3113، يُشٕساخ انحهثً انحمٕلٍح، تٍشٔخ، 1ط

(
3

 .151يصذس عاتك، ص ، ( عهً عثذهللا أعٕد
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تحافع عمييا وتوفر ليا الحماية وكان من أىم نتائج ىذا االىتمام صدور االعالن 
/ ٜٔبتاريخ  ٖ/ٕٚٔالعالمي لحقوق اإلنسان الصادر بموجب قرار الجمعية العامة  رقم 

الذؼ وضع حق اإلنسان في الحياة من أولى اىتماماتو ، فقد نص  ٜٛٗٔديسمبر لعام 
 .(ٔ)في ىذا المجال عمى ما يمي: "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمو شخصو"

وكذلك كان لممجتمع الدولي من خالل العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية        
حقوق اإلنسان ومنيا الحق  والسياسية إسيامات كبيرة وميمة من أجل المحافظة عمى

في الحياة، فقد نص العيد في ىذا المجال عمى ما يمي: "لكل إنسان طبيعي الحق في 
الحياة، ويحمي القانون ىذا الحق، كما ال يجوز حرمان أؼ فرد من حياتو بطريقة 

 .(ٕ)تعسفية "
ال فقد أكد وكان لالتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان اسيامات كبيره في ىذا المج       

المجتمع األوروبي عمى الحق في الحياة وأكد عمى أن القانون يكفل الحق في الحياة، 
وأن الموت العمد ال يمكن أن يقع إال بصورة واحده وىي تنفيذًا لحق االعدام أؼ بعد 
إدانة الشخص بارتكاب فعل جرمي يستوجب االعدام وصدور حكم قضائي بذلك 

فقد نصت تمك االتفاقية عمى أن" حق كل شخص في  ومصدق من الجيات القضائية،
الحياة مكفول بمقتضى القانون، والموت ال يوقع عمدًا إال تنفيذًا لحكم االعدام صدار 
من المحكمة، وفي الحالة التي تكون فييا الجريمة معاقبًا عمييا باإلعدام بمقتضى 

 .(ٖ)القانون"
ألمم المتحدة الخاص بحقوق االقميات وكذلك أكد المجتمع الدولي في إعالن ا        

عمى ضرورة أتخاذ الدول التدابير الخاصة والالزمة لتمتع االقميات بجميع  ٕٜٜٔلعام 
حقوق االنسان والحريات الخاصة بيم دون تمييز بينيم ألؼ سبب كان، ويجب 
معاممتيم بمساواة أمام القانون، إذ نص  ذلك االعالن عمى أنو: "يجب عمى الدول أن 
تتخذ حيثما دعت الحال تدابير تتضمن أن يتسنى لألشخاص المنتمين إلى االقميات 

                                                           

(
1

 .1932عالٌ انعانًً نحمٕق اإلَغاٌ نعاو ( يٍ اال2( انًادج )

(
3

 .1955( يٍ انعٓذ انذٔنً نهحمٕق انًذٍَح ٔانغٍاعٍح نعاو 5( انًادج )

(
2

 .1941( يٍ االذفالٍح االٔستٍح نحمٕق االَغاٌ نعاو 3( انًادج )
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ممارسة جميع حقوق اإلنسان والحريات الخاصة بيم ممارسة عامة وفعالة  دون تمييز 
 .(ٔ)والمساواة الفعالة أمام القانون"

ياة وقد أكد الدستور العراقي عمى ىذا الحق ،إذ أكد عمى حق الفرد في الح        
واألمن والحرية، وعدم جواز حرمان الشخص من ىذه الحقوق إال وفقًا لمقانون وبقرار 
صادر من جية قضائية مختصة، فقد نص عمى أن: "لكل فرد الحق في الحياة واألمن 
والحرية، وال يجوز الحرمان من ىذه الحقوق أو تقييدىا إال وفقًا لمقانون، وبناًء عمى قرار 

 . (ٕ)ة مختصة"صادر من جية قضائي
لذلك يتضح لنا من خالل النصوص أعاله أن جميع االتفاقيات الدولية واالقميمية        

ن اختمفت المغات والصياغة داخل المغة الواحدة،  اتفقت عمى حماية الحق في الحياة وا 
فالحق في الحياة ال يقتصر عمى شعب دون آخر أو دولة دون أخرػ أو فئة دون 

الحياة يتناول الجانب االنساني لمبشرية كميا، وىو أول حق من  غيرىا، فالحق في
حقوق االنسان فا سبحانو وتعالى وىب لنا الحياة وال يحق ألحد سمب الحق في الحياة 
إال بحق، وفي نطاق ضيق ومقيد، فالشخص الذؼ يرتكب جريمة يعاقب عمييا القانون 

في بعض الدول ما دام سمطة القضاء باإلعدام فينا ال تثور مسألة الحق في الحياة، 
 .(ٖ)في الدولة قد اتبعت ذلك النطاق والقيود القانونية المشروعة

ن كانت بعض الدول وال سيما الغربية اتجيت إلى إلغاء عقوبة االعدام لما           وا 
تراه من مخالفة عقوبة االعدام اللتزاماتيا الدولية في مجال حقوق االنسان وخصوصًا 

 .(ٗ)ي الحياةالحق ف
فقد تبنت ىيئة األمم واالجيزة التابعة ليا مسألة تعزيز الحق في الحياة، من          

ن كان  خالل عقد االتفاقيات الدولية التي تمنع سمب حياة االفراد ألؼ سبب كان حتى وا 
ما قام بو يرتقي إلى جريمة خطيره، حيث عممت ىيئة االمم المتحدة عمى إلغاء عقوبة 

                                                           

(
1

 .1993( يٍ إعالٌ األيى انًرحذج انخاص تحًاٌح االلهٍاخ نعاو 3( انًادج )

(
3

 .3114انذعرٕس انعشالً نغُح  ( ي14ٍ( انًادج )

(
2

، أطشٔحح دكرٕساِ،)غٍش يُشٕسج( هظاُر الحواٌة الذّلٍة لحمْق االللٍات( تٍ َعًاٌ فرٍحح، 

 .32، ص 3112جايعح يٕنٕد يعًشي، 

(
3

 .32( انًصذس راذّ، ص 
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م في الكثير من الدول، والمعاقبة بعقوبة بديمة عن االعدام في الجرائم الخطيرة، االعدا
 .(ٔ)كأن تكون الحبس المؤبد والغرامة او االكتفاء بالحبس المؤبد

 الفرع الثاني
 الحق في احترام الممكية الخاصة

من حق كل شخص ان يحترم االخرين ممكيتو الخاصة، وال يكاد يخمو دستور        
ساتير الدول في العالم من حق الممكية الخاصة ومن الحق في حمايتيا فيذه من د

الدساتير كفمت احترام الممكية الخاصة وحرمت المساس بيا ووضعت السبل الكفيمة 
لمتصدؼ لكل شكل من أشكال المساس بيا، وال فرق في ذلك بين االقمية واالكثرية، 

و الممكية الخاصة،  فكل مساس بيا يعتبر فالكل سواء من ىذه الناحية، فالمعيار ىنا ى
خرق دستورؼ يوجد رد ىذا التصرف ومحاسبة فاعمو، وردع غيره من القيام بمثل ىذا 
الفعل، كما أن لالتفاقيات الدولية في ىذا المجال اسيامات كبيرًة وميمة، فمكل شخص 

ممكيتو حق التمتع بممكيتو بغض النظر عن لونو وجنسو وعرقو، وال يجوز المساس ب
بأؼ شكل من األشكال وفقًا لمعديد من االتفاقيات الدولية ذات الشأن، وىذا ما أكدتو 

 ٕٔ/ ٕٔاالتفاقية الدولية المتعمقة بالقضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصرؼ، في 
ذلك في المادة الخامسة منيا، إذ أكدت عمى حرمة الممكية الخاصة وعمى  ٜ٘ٙٔلعام 

يذه الممكية، وال فرق في ذلك بين لون الشخص، أو عرقة، أو حق كل شخص التمتع ب
 .(ٕ)األصل القومي

وقد أكد الدستور العراقي عمى حرمة المساكن وعدم جواز دخوليا او تفتيشيا أو         
التعرض ليا إال بقرار قضائي ووفقًا لمقانون، إذ نص عمى :"حرمة المساكن مصونة وال 

 .(ٖ)" التعرض ليا اال بقرار قضائي ووفقًا لمقانون يجوز دخوليا أو تفتيشيا أو 

                                                           

(
1

، داس انثمافح نهُشش الْجٍز فً حمْق اإلًساى ّحرٌاتَ االساسٍة( د. غاصي حغٍ صثاسًٌُ، 

 119، ص3111ٕصٌع، عًاٌ، ٔانر

(
3

( االذفالٍح انذٔنٍح انًرعهمح تانمضاء عهى جًٍع أشكال 4( نهًضٌذ يٍ انرفاصٍم ٌُظش إنى انًادج )

 .1954انرًٍٍض انعُصشي نعاو 

(
2

 انُافز. 3114( يٍ دعرٕس جًٕٓسٌح انعشاق نغُح 12/3( انًادج )
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ن كانت بعض االتفاقيات الدولية المتعمقة بحقوق االنسان قيدت حق الممكية          وا 
الخاصة من أجل تحقيق المصمحة العامة، وفي ىذه الحالة إذا تعارضت الممكية 

األولى، ويتم نزع الخاصة مع الممكية العامة فيتم ترجيح كفة الممكية العامة عمى 
الممكية الخاصة من أجل تحقيق مصمحة العامة وبناء ممكية عامة مقابل تعويض 
مناسب لصاحب الممكية الخاصة وفي بعض األحيان يتم ذلك بال أؼ مقابل، وذلك ألن 
المصمحة العامة ىي أىم من المصمحة الخاصة، بوصفيا تيم مصمحة شريحة واسعة 

 .(ٔ)من المجتمع
ا المصمحة الخاصة فتكون في مجال محدود وفي إطار ضيق ال يخرج عن أم        

عدد قميل من األشخاص، وىذا ما أكده البروتوكول االضافي الممحق باالتفاقية األوربية 
إذ أعطى لمدول الحق في نزع الممكية الخاصة لممنفعة  ٜٓ٘ٔلحقوق اإلنسان لسنو 

لك، وفي ىذه الحالة فإن نزع الممكية العامة، عن طريق اصدار التشريعات الالزمة لذ
الخاصة ال يعتبر اعتداًء عمييا، ألنو صدر بموجب تشريعات خاصة، وألنو صدر 
لممنفعة العامة، لكي تتم االستفادة من الممكية الخاصة من قبل أكبر عدد ممكن ومن 

اصة المحتمل أن صاحب الممكية الخاصة نفسو تعود عميو بالنفع مسألة نزع الممكية الخ
نشاء مرفق عام يعود بالنفع عمى جميع االشخاص في الدولة  .(ٕ)وا 

 الفرع الثالث
 حق االقميات في حماية الحياة الخاصة

إن حق االقميات في احترام حياتيا الخاصة يشكل جزء ميم من حقوق         
االنسان، يجب عمى الحكومات التقيد بو، وعدم التياون فيو وعدم التفريط بو، وىذا 

لحق مالزم لإلنسان بغض النظر عن نسبتو في سكان الدولو تشكل اغمبية ام اقمية ا
ولكن تم التركيز عمى حق االقمية في حرمة حياتيم الخاصة، ألنيم فئة ضعيفة 
ومعرضون النتياك ىذا الحق، وألنيم تعرضوا عبر الزمن في دول كثيره النتياكات 

                                                           

(
1

 .39( تٍ َعًاٌ فرٍحح، يصذس عاتك، ص 

(
3

 .39ص  ( انًصذس راذّ،
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الخاصة، فمن حق االنسان في ان تكون  خطيره تجاوزت في مداىا انتياك حرمة الحياة
 .(ٔ)ىناك حرمة لحياتو الخاصة ال يجوز التجاوز عمييا باؼ شكل وتحت أؼ ظرف

إن حماية الحياة الخاصة ىي حق لكل إنسان وال فرق في ذلك بين االقميات         
وغيرىم من السكان في الدولو فمن حق كل إنسان ان يتمتع بحماية حياتو الخاصة، 

بشر سواء من ىذه الناحية، وال فرق بينيم بسبب الجنس أو الدين أو المغة، وىذا ما فال
أكدتو ديباجة االعالن العالمي لحقوق االنسان إذ نصت عمى أن: "حاجة البشر إلى 
عالم يتمتعون فيو بالحرية والتحرر من الخوف عن طريق ضمان االمان لمشخص مع 

 .(ٕ)نسان وحريتو"تعزيز الحماية القانونية لكرامة اال
( منو ٕكما تم تأكيد ذلك أيضا في االعالن العالمي لحقوق االنسان إذ نصت المادة )

"ال يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياتو الخاصة أو أسرتو أو مسكنة أو  عمى أن
مراسالتو أو لحمالت عمى شرفة وسمعتو ولكل شخص الحق في حماية القانون من 

 حمالت".مثل ىذا التدخل أو تمك ال
ومن الجدير بالذكر أن ما أكدتو االتفاقية االوربية لحقوق االنسان  يتوافق بشكل       

كبير مع ما سبق ذكره إذ نصت عمى أن: "لكل شخص الحق في احترام حياتو الخاصة 
والعائمية ومسكنة ومراسالتو، كما ال يجوز لمسمطة العامة التدخل في مباشرة ىذا الحق 

 ٕ٘ٓٓوقد ذىب الدستور العراقي لعام , (ٖ)ا التدخل بموجب القانون"إال إذا كان ىذ
النافذ بدوره إلى تأكيد ىذا الحق، حيث أكد عمى حق الفرد بالخصوصية الشخصية، 
ولكنو قيد ىذا الحق بشرط أال تكون خصوصية الشخص متنافية مع حقوق االخرين 

منيا بالذات عمى أن" لكل فرد  ( في الفقرة األولىٚٔواآلداب العامة، إذ نصت المادة )
  الحق في الخصوصية الشخصية بما ال يتنافى مع حقوق االخرين واآلداب العامة".

فالحق في حماية الحياة الخاصة مصون بموجب المواثيق واالعالنات         
والمعاىدات الخاصة بحقوق االنسان فيي ضمنت ىذا الحق وأكدتو وحرصت عميو 

                                                           

(
1

، 1، طحمْق االًساى بٍي الشرػة الذّلٍة ّالماًْى الذّلً االًساًً( د. فاسٔق دمحم يعانٍمً، 

 .49، ص3112انًؤعغح انحذٌثح نهكراب، نثُاٌ، 

(
3

 .1932( يٍ دٌثاجح االعالٌ انعانًً نحمٕق االَغاٌ نعاو 3( انفمشج )

(
2

 .1941عاو ( يٍ االذفالٍح االٔستٍح نحمٕق االَغاٌ ن2( انًادج )
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بل الكفيمة لمدفاع عنو دون أن يعني ذلك عدم انتياكو من قبل وسعت إلى إيجاد الس
بعض الحكومات، ولكن يمكن أن يكون ىذا التدخل مشروعًا إذا تم بموجب القانون 
ووفق السياقات القانونية التي تتبعيا الدولة في مثل ىذه الحاالت ففي ىذه الحالة ال 

ية الخاصة كأصل عام يجب ونرػ أن الممك, (ٔ)يعتبر تدخاًل في الحياة الخاصة
صيانتيا حمايتيا وعدم التجاوز عمييا، إال أنو يرد عمييا استثناء ىو وجوب عدم 
تعارضيا مع الممكية العامة ففي ىذه الحالة يتم تغميب الممكية العامة عمى الممكية 

 الخاصة، ألنيا تعود بالنفع عمى الجميع وال تخص شخص أو فئة معينة.
 الفرع الرابع

 لتعذيب والمعامالت الالإنسانيةمنع ا
إن ىذا الحق يمثل حق االغمبية واالقمية عمى حٍد سواء، فال يوجد في ذلك          

فرق بين االغمبية واألقمية في ىذا المجال، ولكن التركيز عمى االقمية في ىذا المجال 
عند غياب ُيعد أكثر أىمية، لكونيم الفئة الميمشة والحمقة االضعف في المجتمع خاصة 

  وأن ىذا الطمب موجو لمسمطة الحاكمة باعتبارىا الضمانات الحقيقية في الدولة كذلك
تمسك بزمام االمور، والجدير بالذكر أن في ىذا المقام أن العيد الدولي لمحقوق المدنية 

قد أكد عمى منع تعرض  ٜٙٙٔوالسياسية بمنع التعذيب والمعامالت الالإنسانية لعام 
ذيب والمعاممة القاسية الالإنسانية أو تعريضو لممعاممة الميينة غير أؼ شخص لمتع

نسانيتو، لذلك فقد نص عمى ان: "ال يجوز  الالئقة بالجنس البشرؼ ألنيا تمس كرامتو وا 
إخضاع أحد لمتعذيب وال لممعاممة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة. 

راء أية تجربة طبية أو عممية عمى أحد دون رضاه وعمى وجو الخصوص، ال يجوز إج
ىو االخر لتأكيده  ٜٛٗٔوكذلك ذىب االعالن العالمي لحقوق االنسان لعام , (ٕ)الحر"

ضرورة عدم جواز تعريض االنسان لمتعذيب والعقوبات القاسية والمعامالت الوحشية 

                                                           

(
1

 .39( تٍ َعًاٌ فرٍحح، يصذس عاتك، ص 

(
3

 ( يٍ انعٓذ انذٔنً انخاص تانحمٕق انًذٍَح ٔانغٍاعٍح.2( انًادج )
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ال لمعقوبات أو والحاطة بالكرامة، فقد نص عمى أن: "ال يعرض أؼ إنسان لمتعذيب و 
 .(ٔ)المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة"

لذلك ال يمكن إنكار اسيامات األمم المتحدة الكبيرة في ىذا الجانب إذ عممت          
نسانيتو والمعاممة القاسية والوحشية،  عمى محابة االفعال الماسة بكرامة االنسان وا 

نيجيا المنظمات الدولية، وىذا كان محفزًا لممنظمات  والحاطة بالكرامة، وقد سارت عمى
الدولية واالقميمية بحيث  سارت عمى ىذا النيج، بخاصو بعد أن اعتمدت الجمعية 
العامة لألمم المتحدة االتفاقية الدولية لمناىضة التعذيب وغيرىا من ضروب المعاممة أو 

، إذ عرفت التعذيب ٜٗٛٔ/ ٕٔ/ ٓٔالعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة بتاريخ 
بأنو ال يخرج عن كونو: "أؼ عمل ينتج عنو ألم أو عذاب أو ألم شديد جسديًا كان أم 
عقميًا يمحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من ىذا الشخص عمى معمومات أو عمى 
اعتراف أو معاقبتو عمى عمل ارتكبو أو يشتبو في أنو ارتكبو ىو أو شخص ثالث أو 

أو إرغامو ىو أو شخص ثالث ، أو عندما يمحق بو ىذا األلم أو العذاب ألؼ  تخويفوُ 
سبب يقوم عمى التمييز العرقي أو الديني أو المغوؼ ، أو يحرض عميو أو يسكت عنو 
موظف رسمي أو شخص آخر يتصرف بصفتو الرسمية و ال يتضمن ذلك األلم أو 

ليذه العقوبات أو الذؼ يكون نتيجة العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم 
 .(ٕ)عرضية ليا "
ونرػ أن التعذيب وفق ىذه االتفاقية يعني أؼ ألم أو عذاب يمحق بالشخص           

بقصد الحصول عمى معمومات منو أو الحاق االذػ بشخص بسبب التمييز العرقي أو 
تمس االنسان الديني أو المغوؼ، أو التحريض عمى ذلك، وبال شك فإن ىذه جريمة 

بسالمة جسده وكرامتو إذا ترافق مع ىذه االساليب الماسة بسالمة الجسم أساليب ميينة 
وخادشو لمكرامة لذا ينبغي عمى الحكومات تفعيل الرقابة عمى األجيزة االمنية وان تراجع 
أساليب الحصول عمى اعتراف المتيم وان تكون بطريقة تحفع كرامتو وسالمة جسده، 

                                                           

(
1

 .1932( يٍ االعالٌ انعانًً نحمٕق االَغاٌ نعاو 4( انًادج )

(
3

انماعٍح  ( يٍ االذفالٍح انذٔنٍح نًُاْضح انرعزٌة ٔغٍشْا يٍ ضشٔب انًعايهح أٔ انعمٕتح1( انًادج )

 .1923أٔ انالإَغاٍَح أٔ انًٍُٓح نعاو 
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نما  وأال تعرضو لممساس بيما، ألن االعتراف تحت التعذيب قد يكون غير صحيحًا وا 
ناتجًا عن الرغبة في التخمص من التعذيب وفي ىذه الحالة سيكون لدينا شخص مظموم 
اعترف عمى نفسو ظممًا في حين يكون الجاني حرًا طميقًا نتيجة القاء الشخص بالتيمة 

ر االنسانية الماسة بكرامتو وسالمة عمى نفسو لمتخمص من التعذيب واالساليب غي
 جسده.

 المطمب الثاني
 الحقوق المدنية الخاصة لألقميات

إن ىناك عددًا من الحقوق المدنية الخاصة باألقميات، فيذه الحقوق تختص بيا         
االقمية دون غيرىا، والجدير بالذكر أن العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

إلى تحديد ىذه الحقوق بالمغة والثقافة والديانة فقرر حق االقمية في  كان قد ذىب
استخدام لغتيا الخاصة بيا وحقيا بالتمتع بثقافتيا الخاصة بيا وحقيا في ممارسة الديانة 
الخاصة بيا، عندما نص عمى أنو: "ال يجوز، في الدول التي توجد فييا أقميات اثنية أو 

شخاص المنتسبون إلى األقميات المذكورة من حق التمتع دينية أو لغوية، أن يحرم األ
قامة شعائره أو استخدام لغتيم، باالشتراك مع  بثقافتيم الخاصة أو المجاىرة بدينيم وا 

بينما ذىب اعالن االمم المتحدة بشأن حماية , (ٔ)" األعضاء اآلخرين في جماعتيم
إلى تحديد الحقوق  ٕٜٜٔاألشخاص المنتمين إلى أقميات في داخل الدولة لعام 

الخاصة بيم  فضاًل عن الحقوق التي ذكرىا العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والحق في إنشاء الروابط الخاصة ، إذ حدد ما  ٜٙٙٔوالثقافية واالقتصادية  لعام 

لي أقميات دينية يأتي:  أواًل: يكون لألشخاص المنتمين إلى أقميات قومية أو أثنية وا 
مشار إلييم فيما يمي باألشخاص المنتمين إلى أقميات( الحق في التمتع ولغوية )ال

بثقافتيم الخاصة، وا عالن وممارسة دينيم الخاص، واستخدام لغتيم الخاصة، سرا 
 .وعالنية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أؼ شكل من أشكال التمييز

                                                           

(
1

 .1955( يٍ انعٓذ انذٔنً انخاص تانحمٕق انًذٍَح ٔانغٍاعٍح نعاو 32( انًادج )
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الحياة الثقافية يكون لألشخاص المنتمين إلى أقميات الحق في المشاركة في  ثانيًا:
 .والدينية واالجتماعية واالقتصادية والعامة مشاركة فعمية

ثالثًا: يكون لألشخاص المنتمين إلى أقميات الحق في المشاركة الفعالة عمى الصعيد 
الوطني، وكذلك عمى الصعيد اإلقميمي حيثما كان ذلك مالئما، في القرارات الخاصة 

مناطق التي يعيشون فييا، عمى أن تكون ىذه المشاركة باألقمية التي ينتمون إلييا أو بال
 .بصورة ال تتعارض مع التشريع الوطني

 حق في إنشاء الرابطات الخاصة بيميكون لألشخاص المنتمين إلى أقميات ال رابعًا:
 .والحفاظ عمي استمرارىا

 لألشخاص المنتمين إلى أقميات الحق في أن يقيموا ويحافظوا عمى استمرار خامسًا:
اتصاالت حرة وسممية مع سائر أفراد جماعتيم ومع األشخاص المنتمين إلى أقميات 
أخرػ، وكذلك اتصاالت عبر الحدود مع مواطني الدول األخرػ الذين تربطيم بيم 

 .(ٔ)صالت قومية أو اثنية وصالت دينية أو لغوية، دون أؼ تمييز
 قميات بما يمي:وفي ضوء ما تقدم يمكن تحديد الحقوق المدنية الخاصة باأل

إن المغة بشكل عام  ليست وسيمة : ها الخاصة بهاحق االقميات في استخدام لغت -1
لمتخاطب فحسب بل أنيا تعد تراث ثقافي وحضارؼ لألمم، لذا فمن حق أؼ انسان 
التحدث بمغتو األصمية والمحافظة عمييا والتواصل بيا مع أبناء جمدتو، والمغة ىي 

ن االغمبية في أغمب الحاالت، وعمى ىذا االساس ُعرفت االقمية أساس تمايز االقمية ع
المغوية، وعمى ىذا االساس يحق لألقمية التحدث بمغتيم الخاصة بيم في إطار 
تعامالتيم مع بعضيم البعض أو مع االخرين، وحق ليم في العصر الحديث ليم 

نشاء مدارس خاصة استخدام لغتيم في مجال االذاعة والتمفزيون والصحافة ويحق ليم إ
 . (ٕ)لتدريس لغتيم

عمى ىذا الحق، عندما أكدت عمى حق  ٜٜٛٔلذلك أكدت اتفاقية الطفل لعام 
اطفال االقميات بالتمتع بثقافتيم الخاصة والتحدث بمغتيم، حيث نصت عمى ما 

                                                           

(
1

 .1993( يٍ اعالٌ االيى انًرحذج تشأٌ حًاٌح األشخاص انًُرًٍٍ إنى ألهٍاخ نعاو 3( انًادج )

(
3

 .23( تٍ َعًاٌ فرٍحح، يصذس عاتك، ص 
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يمي:"يحق لألطفال المنتمين إلى أقميات التمتع بثقافتيم الخاصة واستعمال 
 .(ٔ)لغتيم"
فالمغة ىي الوسيمة التي تعبر بيا االقمية عن خصوصياتيا فيي أرث ثقافي         

وحضارؼ ذو عمق تاريخي، فيي اداة لمتواصل بين ابناء األقمية لذا فقد حضي حق 
االقمية في استخدام المغة الخاصة بيم بأىمية كبيرة حيث تناولتو واكدت عمية 

غة اساسية إلنماء اليوية الشخصية الصكوك الدولية الخاصة بحماية االقميات، فالم
وانيا المكون الرئيسي من بين المكونات ىوية االقميات، لذا يجب المحافظة عمى 

نرػ ان المغة , (ٕ)ىذا الحق والزام الحكومات بتفعيمو وعدم حرمان االقميات منو
عنصر ميم من عناصر التكوين الثقافي والحضارؼ ألؼ جماعو لذا فقد اولى 

ولي اىتمامًا كبيرًا بالمغة ووجوب منح االقميات الحرية في استخدام لغتيا القانون الد
ألن حرمانيا من ىذا الحق يعني طمس ثقافتيا وىويتيا وحرمانيا من حقق مقرر 

 بموجب قواعد واحكام القانون الدولي واالتفاقيات واالعالنات والصكوك الدولية.
ن الصواب االقرار  ان كل أمو أو م: حق االقميات في التمتع بثقافتها الخاصة-2

مجموعو من الناس مميزات خاصة، نتيجة عوامل جغرافية أو تاريخية معينة، ومن حق 
االقمية التمتع بثقافتيا الخاصة بيا والمحافظة عمييا، وال يحق ألحد أن يحرميم من 

بحقوقيم  التمتع بيذه الثقافة أو أن يقيد تصرفاتيم من ىذه الناحية أو من ناحية تمتعيم
 .(ٖ)المشروعة التي نصت عمييا المواثيق واالعراف والصكوك الدولية

بشأن المنتمين إلى أقميات لعام وقد أكد عمى ىذا الحق إعالن األمم المتحدة        
حيث أشار إلى حق االقميات في التمتع بثقافتيم الخاصة، وممارسة شعائرىم  ٕٜٜٔ

يكون لألشخاص  "أن أورد النص عمى أنو:الدينية واستخدام لغتيم الخاصة بعد 
لي أقميات دينية ولغوية )المشار إلييم فيما يمي  المنتمين إلى أقميات قومية أو أثنية وا 

                                                           

(
1

 .1929( يٍ اذفالٍح حمٕق انطفم نعاو 21) ( انًادج

(
3

، سعانح ياجغرٍش، كهٍح انمإٌَ ٔانعهٕو حك االللٍات فً استخذام اللغة األم (كٕذا إَٔس دمحم،

 . 59. ، ص 3114انغٍاعٍح، لغى انمإٌَ، جايعح كشكٕن، 

(
2

لْاػذ الشرٌؼَ الْضغ الماًًًْ لألللٍات فً ظل لْاػذ الماًْى الذّلً الؼام ّ( د. أًٌٍ حثٍة، 

 .411، ص 3112، داس انجايعح انجذٌذج، اإلعكُذسٌح, االسالهٍة
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باألشخاص المنتمين إلى أقميات( الحق في التمتع بثقافتيم الخاصة، وا عالن وممارسة 
ودون تدخل أو أؼ دينيم الخاص، واستخدام لغتيم الخاصة، سرا وعالنية، وذلك بحرية 

وقد قضى أيضًا العيد الدولي لمحقوق السياسية والمدنية , (ٔ)شكل من أشكال التمييز"
بعدم جواز حرمان االقمية من التمتع بثقافتيا الخاصة، إذ نص عمى ما ٜٙٙٔلعام 

يمي: "ال يجوز، في الدول التي توجد فييا أقميات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم 
منتسبون إلى األقميات المذكورة من حق التمتع بثقافتيم الخاصة أو األشخاص ال

قامة شعائره أو استخدام لغتيم، باالشتراك مع األعضاء اآلخرين في  المجاىرة بدينيم وا 
استنادًا لذلك نرػ أن الثقافة تشمل الفن واألدب والعادات والتقاليد وطريقة , (ٕ)" جماعتيم

شخاص الذين يتمتعون بيا، لذا فالمحافظة عمييا يعد العيش، فالثقافة تحدد ىوية اال
جزء ال يتجزأ من المحافظة عمى اليوية، ومن ىنا جاء االىتمام الدولي متمثاًل 
باإلعالنات والصكوك الدولية بثقافة االقميات وأكد عمى حق االقميات في التمتع بثقافتيم 

حافظة عمى تراثيا وبالتالي وممارستيا بكل حرية والمحافظة عمييا لكي تتمكن من الم
المحافظة عمى التنوع الثقافي في العالم وبالتالي تكون ىناك فرصة لتبادل االفكار 

 والثقافات واالستفادة من قيم التعارف بين األمم. 
يقصد بيذا : حق األقميات في اعالن ديانتها وممارسة الشعائر الدينية الخاصة بها-3

امة في اعتناق الدين او المبدأ الذؼ يرغب فيو، وان الحق إعطاء كل شخص الحرية الت
تكون لو حرية مطمقة في ممارسو شعائر الدين الذؼ يعتنقو، ويجب منع فرض أؼ دين 

 .(ٖ)أو مبدأ أو مذىب عميو بالقوة
وقد أولت الشريعة االسالمية السمحاء اىتمامًا كبيرًا لحق االقمية في ممارسة         

صة بيا، مستميمو أحكاميا من القرآن الكريم، والسنة النبوية شعائرىا الدينية الخا
الشريفة، فا جمى في عاله عندما فرض الدين عمى الناس لم يرفضو عمييم بالقوة 

                                                           

(
1

 . 1993( يٍ إعالٌ األيى انًرحذج تشأٌ انًُرًٍٍ إنى ألهٍاخ نعاو 3/1( انًادج )

(
3

 .1955( يٍ انعٓذ انذٔنً انخاص تانحمٕق انًذٍَح ٔانغٍاعٍح نعاو 32( انًادج )

(
2

الذٌومراطٍة ّالحرٌة ّحمْق االًساى فً ػلن االجتواع  ( د. حغٍٍ عثذانحًٍذ أحًذ سشٕاٌ،

 .23، ص 3119، انًكرة انجايعً انحذٌث، اإلعكُذسٌح, السٍاسً
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يِن َقد تََّبيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ ﴿كقولو تعالى:  ﴿  ومنيا قولو تعالى:, (ٔ) ﴾ اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّ
وقد انتيت التشريعات الفرنسية  سنة , (ٕ)﴾  ْؤِمن َوَمن َشاء َفْمَيْكُفْر َفَمن َشاء َفْميُ 

إلى نفس النتيجة وىي حرية العقيدة والدين بعد فترة طويمة من النزاع بين ٜ٘ٓٔ
الكاثوليكية والبروتستانتية، وكذلك الحالة بالنسبة لعيد نابميون بونابرت أباح حرية الديانة 

باح نابميون بونابرت قيام الشعائر الييودية والبروتستانتية أ ٔٔٛٔوالعقيدة، ففي سنة 
 .(ٖ)بالرغم من أن دين الدولة آنذاك المسيحية الكاثوليكية 

فمكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل ىذا الحق حرية         
قامة الشعائر  تغيير ديانتو أو عقيدتو، وحرية اإلعراب عنيما بالتعميم والممارسة وا 

ومن الجدير بالذكر أن العيد الدولي , (ٗ)ومراعاتيا سواء أكان ذلك سرًا أم مع الجماعة
قد تناول ىذه الحقوق بشيء من  ٜٙٙٔالخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 

 ( منو عمى ما يمي:ٛٔالتركيز إذ نص في المادة )
ل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان، ويشمل ذلك حريتو في أن يدين لك -ٔ

بدين ما، وحريتو في اعتناق أؼ دين أو معتقد يختاره، وحريتو في إظيار 
قامة الشعائر والممارسة والتعميم، بمفرده أو مع  دينة أو معتقده بالتعبد وا 

 جماعة  وأمام المأل أو عمى حده.
ن شأنو ان يخل بحريتو في أن يدين بدين ال يجوز تعريض أحد إلكراه م -ٕ

 ما، أو بحريتو في اعتناق  أؼ دين أو معتقد يختاره. 
ال يجوز اخضاع حرية االنسان في أطيار دينة أو معتقده إال لمقيود التي  -ٖ

يفرضيا القانون والتي تكون ضرورية لحماية السالمة العامة أو النظام 
مة أو حقوق االخرين وحرياتيم العام أو الصحة العامة، أو اآلداب العا

 األساسية.

                                                           

(
1

 (.345( عٕسج انثمشج، اٌَح سلى )

(
3

 (.39( عٕسج انكٓف، اٌَح سلى )

(
2

 .23يصذس عاتك، ص  ( د. حغٍٍ عثذانحًٍذ أحًذ سشٕاٌ،

(
3

 .1932ًً نحمٕق اإلَغاٌ نغُح ( يٍ اإلعالٌ انعان12( انًادج )
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تتعيد الدول الطراف في ىذا العيد باحترام حرية اآلباء أو األوصياء عند  -ٗ
 وجودىم، 

 في تأمين تربية أوالدىم دينيًا وخمقيًا وفقًا لقناعاتيم الخاصة. -٘
 بناًء عمى ما جاء في الفقرة أعاله البد من االعتراف أن لكل فرد ينتمي إلى         

األقمية الحق في اعتناق الديانة التي يرغب فييا وممارسة الشعائر الدينية الخاصة عمى 
الرغم من اختالف ىذه الديانة مع ديانة االغمبية، ولكن في احيان كثيره  تتعرض 
األقميات لالضطياد وسوء معاممة من لدن الحكومات المستبدة أو من قبل االغمبية  

ولكن قد تفرض , مولة دون ممارسة شعائرىا الدينيةا لمحيفييا في سبيل التضييق عميي
الحكومات قيود عمى ممارسة الشعائر الدينية ألغراض تنظيمية يكون الغرض منيا 
حفع األمن والنظام داخل الدولة لذلك ال يعتبر ىذا تمييز تعسفي طالما كان ىناك قرارًا 

في ىذه الحالة إنشاء مؤسسات  حكوميًا ييدف إلى المحافظة عمى األمن، ويمكن لألقمية
خاصو مرتبطة بديانتيم الغرض تعميم ديانتيم في األماكن المخصصة ليا، وتعميم أبناء 

 .(ٔ)االقمية تعاليم دينيم والمحافظة عمى ديانتيم من االندثار
لقد أشارت العديد من المواثيق : رابعًا: حق األقميات في انشاء الروابط الخاصة بها

صريح إلى حق االقميات في تكوين الجمعيات والروابط الخاصة بيم الدولية بشكل 
بخاصة تمك التي تيدف الى تقوية الروابط االجتماعية بينيم، بل ال يقف االمر عند 
ىذا الحد، بل يتعداه الى اقامة العالقات مع افراد االقميات االخرػ خارج حدود الدولة 

عرقيو أو دينية، ويمكن القول أن ىذا  الواحدة بشرط وجود صالت قومية أو اثنية أو
 . (ٕ)الحق يعد حق فردؼ وجماعي بحسب طبيعة ممارستو مع االخرين

عمى أنو: يحق لألشخاص المنتمين ٕٜٜٔفعمى سبيل نص اعالن االمم المتحدة لعام 
كما أكد العيد , (ٖ)" إلى أقميات إنشاء الروابط الخاصة بيم و الحفاظ عمى استمرارىا

قوق المدنية والسياسية عمى عدم جواز حرمان االقميات من التمتع بثقافتيم الدولي لمح

                                                           

(
1

 .24( تٍ َعًاٌ فرٍحح، يصذس عاتك، ص

(
3

 .24( انًصذس َفغّ، ص

(
2

 .1993( يٍ أعالو االيى انًرحذج نعاو 3/4( انًادج )
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الخاصة او المجاىرة بدينيم أو استخدام لغتيم مع بعضيم، حيث نص عمى ما يمي: "ال 
يجوز، في الدول التي توجد فييا أقميات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم األشخاص 

ن حق التمتع بثقافتيم الخاصة أو المجاىرة بدينيم المنتسبون إلى األقميات المذكورة م
قامة شعائره أو استخدام لغتيم، باالشتراك مع األعضاء اآلخرين في جماعتيم  .(ٔ)" وا 

ومن جية أخرػ أكد ىذا الحق لألقميات إعالن األمم المتحدة الخاص بحقوق          
فييا أقميات احترام وحماية  األشخاص المنتمين إلى أقميات، إذ يبين أن الدول التي يوجد

حقوق االقميات وذلك بيدف المحافظة عمى ىويتيا القومية أو االثنية والثقافية، وأكد 
عمى ضرورة قيام الدول باتخاذ التدابير التشريعية وكافة التدابير األخرػ المالئمة لكفالة 

من إعالن األمم تمتع االقمية بيذه الحقوق والمحافظة عمييا، إذ نص في المادة األولى 
عمى الدول أن  ٕٜٜٔالمتحدة الخاص بحقوق االشخاص المنتمين إلى أقميات لعام 

تقوم، كل في إقميميا، بحماية وجود األقميات وىويتيا القومية أو األثنية، وىويتيا الثقافية 
 والدينية والمغوية، وبتييئة الظروف الكفيمة بتعزيز ىذه اليوية.

التشريعية والتدابير األخرػ المالئمة لتحقيق تمك تعتمد الدول التدابير   .ٔ
  الغايات.

 وكذلك نص اعالن االمم المتحدة أعاله عمى ما يمي:
لي أقميات دينية ولغوية  .ٔ يكون لألشخاص المنتمين إلى أقميات قومية أو اثنية وا 

)المشار إلييم فيما يمي باألشخاص المنتمين إلى أقميات( الحق في التمتع 
خاصة، وا عالن وممارسة دينيم الخاص، واستخدام لغتيم الخاصة، بثقافتيم ال

 .سرا وعالنية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أؼ شكل من أشكال التمييز
يكون لألشخاص المنتمين إلى أقميات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية  .ٕ

 .والدينية واالجتماعية واالقتصادية والعامة مشاركة فعمية
ص المنتمين إلى أقميات الحق في المشاركة الفعالة عمى الصعيد .يكون لألشخاٖ

الوطني، وكذلك عمى الصعيد اإلقميمي حيثما كان ذلك مالئما، في القرارات 

                                                           

(
1

 .1955( يٍ انعٓذ انذٔنً انخاص تانحمٕق انًذٍَح ٔانغٍاعٍح نعاو 32( انًادج )
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الخاصة باألقمية التي ينتمون إلييا أو بالمناطق التي يعيشون فييا، عمى أن تكون 
 .ىذه المشاركة بصورة ال تتعارض مع التشريع الوطني

ن لألشخاص المنتمين إلى أقميات الحق في إنشاء الرابطات الخاصة بيم يكو  .ٗ
 .والحفاظ عمي استمرارىا

لألشخاص المنتمين إلى أقميات الحق في أن يقيموا ويحافظوا عمى استمرار   -٘
اتصاالت حرة وسممية مع سائر أفراد جماعتيم ومع األشخاص المنتمين إلى أقميات 

لحدود مع مواطني الدول األخرػ الذين تربطيم بيم أخرػ، وكذلك اتصاالت عبر ا
 .(ٔ)صالت قومية أو اثنية وصالت دينية أو لغوية، دون أؼ تمييز

لذلك يمكن القول أن ىذه المادة لخصت حقوق االقميات في ىذا المجال بعد أن         
نية أكدت عمى حق االقميات في التمتع بثقافتيا الخاصة واعالن ممارسة شعائرىم الدي

وحق انشاء الروابط الخاصة بيم وحق المشاركة في الحياة الثقافية واالقتصادية 
واالجتماعية، وحق المشاركة الفعالة عمى الصعيد الوطني ومن حق أبناء االقميات في 
اقامو واستمرار االتصاالت الحرة والسميمة مع سائر ابناء جماعتيم وكذلك مع الدول 

 يات تربطيم صالت دينية أو لغوية أو قومية.االخرػ التي يوجد فييا أقم
بل أن االعالن اعاله كان قد اكد أيضًا عمى حق االقميات في ممارسة حقوقيا بشكل 

 فردؼ أو باالشتراك مع سائر أفراد الجماعة، إذ نص عمى أنو:
يجوز لألشخاص المنتمين إلى أقميات ممارسة حقوقيم، بما فييا تمك المبينة  .ٔ

بصفة فردية كذلك باالشتراك مع سائر أفراد جماعتيم، ودون  في ىذا اإلعالن،
 .أؼ تمييز

ال يجوز أن ينتج عن ممارسة الحقوق المبينة في ىذا اإلعالن أو عدم  .ٕ
 .(ٕ)ممارستيا إلحاق أية أضرار باألشخاص المنتمين إلى أقميات

بالسياسة ونرػ ان الحقوق المدنية لألقميات ذات طابع مدني وال عالقو ليا        
دارة الدولة، لذا فمن غير المعقول نجد تعنت الحكومات في بعض الدول في منع  وا 

                                                           

(
1

 .1993تحمٕق األشخاص انًُرًٍٍ إنى ألهٍاخ نعاو ( يٍ إعالٌ األيى انًرحذج انخاص 3( انًادج )

(
3

 .1993( يٍ إعالٌ األيى انًرحذج انخاص تحمٕق األشخاص انًُرًٍٍ إنى ألهٍاخ نعاو 2( انًادج )
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االقميات من ممارسة ىذه الحقوق، وذلك ألن بعض الحكومات تتعنت في منح 
االقميات حقوق السياسية بحجة أنيا ذات طابع سياسي وتؤثر عمى سياسة الدولة 

المدنية ال عالقة ليا بيذه األمور، لذا البد ونظام إدارة الدولة، في حين ان الحقوق 
من وضع آليو لحماية حقوق االقميات كأن ينص عمييا في الدستور وتضمين 

 القوانين ليذه الحقوق 
 المبحث الثاني

 الحقوق السياسية
أن الحقوق السياسية ىي مجموعة الحقوق التي تتعمق بحق مشاركة الفرد في          

يل وتنظيم السمطات في الدولة التي يعيش فييا، كالترشح العممية السياسية وتشك
والمشاركة في انتخابات المجالس البمدية، والمجالس التشريعية وصواًل إلى انتخاب، 

 .(ٔ)رئيس الوزراء ورئيس الجميورية بخاصة في ظل أنظمة الحكم الديمقراطية
ن الدولي بصورة أساسية وتجد ىذه الحقوق اساسيا القانوني في ظل قواعد القانو         

من خالل االعالن العالمي لحقوق االنسان ومن خالل االتفاقية الدولية لمحقوق المدنية 
والسياسية، فيي أساس ىذه الحقوق، ويمكن لألقميات االحتجاج بيذه القواعد واالتفاقيات 
من أجل ارغام الحكومات عمى االعتراف بحقوقيا ومنحيا ىذه الحقوق وتطبيقيا 

طبيق السميم بما يتفق وقواعد القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق االنسان، الت
وتسمى ىذه الحقوق بالحقوق الدستورية، ألن غالبية الدول نصت , (ٕ)وخاصة االقميات

عمييا في دساتيرىا، فيي الحقوق التي يستطيع الفرد من خالليا أن يشارك في إدارة 
ييئة السياسية)الدولة( ويشترط لتمتع الفرد بيذه الحقوق أن الدولة، باعتباره عضوًا في ال

يكون حامال لجنسية الدولة، فيذه الحقوق مقرره لممواطنين بموجب دستور الدولة، لذا 
 .(ٖ)فال يحق لموافد ان يتمتع بيذه الحقوق، ألنيا حكرا عمى مواطني الدولة

                                                           

(
1

حمْق االًساى بٍي الشرػة الذّلٍة ّالماًْى الذّلً ( د. فاسٔق دمحم يعانٍمً، 

 .22ص 3112،انًؤعغح انحذٌثح نهكراب،نثُاٌ،1،طاالًساًً

(
3

 .411( د. أًٌٍ حثٍة، يصذس عاتك، ص 

(
2

، يُشٕساخ انحهثً انحمٕلٍح، تٍشٔخ, 1، طالٌظرٌة الؼاهة لحمْق االًساى( د. جثاس صاتش طّ، 

 .25، ص3113
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مباشر باألمور السياسية التي  فالحقوق السياسية ىي الحقوق التي ترتبط ارتباط        
تتعمق بإدارة شؤون الدولة، ومن ىنا يبدو أىمية ىذه الحقوق لألقميات حيث أن السماح 
لألقميات بالتمتع بيذه الحقوق يعني إشراكيا في إدارة شؤون الدولة، وىنا تظير مخاوف 

انيا بعض الحكومات وىذا ما يفسر لنا تعنت بعض الحكومات في منع األقميات وحرم
 .(ٔ)من ممارسة حقوقيا السياسية وحظر عمييا ممارسة ىذه الحقوق 

إذ نرػ أن مقدار ديمقراطية الدولة يقاس بقدر سماحيا لألقميات بالتمتع         
بحقوقيم السياسية بحرية تامة، دون تعريضيم لضغوط او تيديدات، فالدولة الديمقراطية 

جميع الحقوق، وخصوصا الحقوق السياسية،  ىي التي تساوؼ بين االغمبية واالقمية في
ولة جميعًا ألنيا عمى تماس مع الحكومة والمناصب السيادية فيكون مواطني الد

فقد أكد االعالن العالمي لحقوق اإلنسان عمى حق الفرد في , متساوون أمام القانون 
ما عن طريق ممثمين عنو يختا رىم، كما االشتراك في ادارة شؤون البالد، إما مباشرة، وا 

أكد عمى حق الفرد في تولي الوظائف العامة في الدولة التي ينتمي إلييا ، إذ نص 
 عمى انو:

ما   -(ٔ)  لكل فرد الحق في االشتراك في إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشرة وا 
 بواسطة ممثمين يختارون اختيارًا حرًا. 

 ف العامة في البالدلكل شخص نفس الحق الذؼ لغيره في تقمد الوظائ -(ٕ)
إن إرادة الشعب ىي مصدر سمطات الحكومة ، ويعبر عن ىذه االرادة بانتخابات  -(ٖ)

نزيية دورية تجرؼ عمى أساس االقتراع السرؼ وعمى قدم المساواة بين الجميع أو حسب 
 .(ٕ)أؼ إجراء مماثل يضمن حرية التصويت

ى حرية الفرد في االشتراك في يتضح لنا من خالل ىذه المادة أنيا أكدت عم        
إدارة الحياة العامة إما مباشرة او بواسطة ممثمين عنو يختارىم عن طريق االنتخابات، 
ولو الحق في تقمد الوظائف العامة، كما أكدت عمى ان إرادة الشعب ىي مصدر 

                                                           

(
1

، داس انششٔق نهُشش 1ط حمْق اإلًساى ّحرٌاتَ األساسٍة،( د. ْاًَ عهًٍاٌ انطعًٍاخ، 

 .315، ص 3111ٔانرٕصٌع، عًاٌ، 

(
3

 .1932( يٍ االعالٌ انعانًً نحمٕق اإلَغاٌ نعاو 31دج )( انًا
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السمطات ويتم تعبير الشعب عن إراداتو من خالل انتخابات حرة ونزيية تجرؼ بشكل 
 وتتم عن طريق االقتراع السرؼ بمراعاة المساواة بين الجميع. دورؼ،

وىناك العديد من الحقوق السياسية التي أشار إلييا االعالن المذكور أعاله         
وغيره من االعالنات الدولية والتي تتطمب منا بحثيا بنوع من التفصيل لذا سنقوم بتقسيم 

م تخصيصو لحق االنتخاب والترشح وتولي ىذا المبحث إلى مطمبين المطمب األول سيت
المناصب العامة، أما المطمب الثاني فسنخصصو لحق التجمع وحرية االنتساب إلى 

 الجمعيات واألحزاب
 المطمب األول

 حق االنتخاب والترشح وتولي المناصب العامة
 يجب أن تكون السمطة العامة معبرة عن االرادة العامة لمشعب، فكمما كانت         

السمطة  الحاكمة في الدولة أكثر تعبيرًا عن ارادة الشعب كمما كانت مشروعة أكثر، أؼ 
أن السمطة العامة تستمد مشروعيتيا من تعبيرىا عن االرادة العامة ألفراد الشعب، ومن 
ىنا جاء ارتكاز فكرة المشروعية في النظرية الدستورية عمى مدػ إمكانية تعبير السمطة 

 .(ٔ)مة، فارتكزت نظرية المشروعية عمى تعبير السمطة عن االرادة العامةعن اإلرادة العا
وتعتبر االنتخابات أفضل وسيمة لممشاركة في إدارة الدولة بشرط ان تكون ىذه         

االنتخابات حرة ونزيية، وتعتبر االنتخابات مقياس لمديمقراطية، ففي البمدان التي تتمتع 
اركة فعالة من قبل المواطنين عن طريق االنتخابات بنظام ديمقراطي حقيقي نجد مش

حيث يتم فسح المجال لممواطنين إلدارة شؤون الدولة بأنفسيم او عن طريق ممثمين 
عنيم وغالبًا ما تكون ىذه االنتخابات ناجحة ومثمرة وال نكاد نجد ىناك اعتراضات عمى 

 .(ٕ)نتائجيا، ألنيا تم بجو ديمقراطي واستحقاق حقيقي لكل فرد
لذلك أن ىذا الحق مركب ألنو يشمل عدة حقوق منيا حق االنتخاب فمن حق          

االقمية إذًا المشاركة في االنتخابات بشكل عام سواًء أكانت انتخابات بمدية أم نيابية أم 
                                                           

(
1

، انًؤعغح انحذٌثح نهكراب، نثُاٌ، 1ط الٌظرٌة الؼاهة لحمْق اإلًساى،( د. دمحم ععٍذ يجزٔب، 

 .315، ص 3113
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، داس انٕضاح نهُشش، 1ط حمْق اإلًساى، هاٍُتِا ّتطْرُا،( د. َثٍم عكٍذ يحًٕد انظفٍشي، 

 .22، ص3113عًاٌ, 
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رئاسية، كما أن من حقيم بصفتيم مواطنين في الدولة ان يختاروا من يمثميم سواًء في 
أم في المجالس النيابية، أم عمى مستوػ انتخابات رئاسة الوزراء أو  المجالس البمدية،
أما بالنسبة لمترشح  لنيل المناصب في الدولة فمن حق أبناء , (ٔ)رئاسة الجميورية

االقمية الترشح ليكونوا ممثمين عن الشعب باعتبارىم جزء ال يتجزأ منو، سواًء في 
 .(ٕ)سة الوزراء أم الجميوريةالمجالس البمدية أم في البرلمان أم في رئا

أؼ من حق أبناء االقمية تولي المناصب العامة، سواًء أكان تعيين مباشر أم         
عن طريق االنتخابات فميس ىناك ما يمنع أو يقيد ىذا الحق وفق منظور القانون 

 .(ٖ)الدولي، بل ىو حق مؤكد بموجب أحكام وقواعد القانون الدولي
، إذ نص أن: "لممواطنين، ٕ٘ٓٓىذا الحق الدستور العراقي لعام  وقد أكد عمى       

رجااًل ونساًء حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فييا حق 
 .(ٗ) التصويت واالنتخاب والترشيح"

يتبين من خالل ىذا النص الدستورؼ أن المشرع العراقي اعتبر المواطنة أساسًا          
مشاركة في الشؤون العامة إذ ان من المتعارف عميو ان المواطنة تذوب فييا كل لم

المسميات والطوائف والقوميات واالقميات وقد استخدم المشرع مفيوم )المواطنين( 
لمتعبير عن رفضو لكل ىذه المسميات وتوحيد المجتمع تحت مبدأ المواطنة إذ أنيا 

عبير عن الحق في المشاركة في الشؤون العامة مثمت االساس والمعيار الذؼ اعتمده لمت
 والتمتع بالحقوق السياسية بما فييا حق التصويت واالنتخاب والترشح.

 المطمب الثاني
 حق التجمع و حرية االنتساب إلى الجمعيات واألحزاب

إن حق حرية االنتساب إلى الجمعيات واألحزاب من الحقوق التي تم إقرارىا لألقميات 
اتير الدول أما في االعالنات والمواثيق والصكوك الدولية،  وحق التجمع ال سواًء في دس
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 .21( د. فاسٔق دمحم يعانمً، يصذس عاتك، ص 
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يقل أىمية عن حرية االنتساب إلى الجمعيات واألحزاب، لذا سنقوم بتقسيم ىذا المطمب 
عمى فرعين إذ سنخصص الفرع األول لحق التجمع اما الفرع الثاني فسنخصصو لحرية 

 االنتساب إلى الجمعيات واألحزاب
 ع األولالفر 

 حق التجمع
المقصود بالتجمع مختمف أنواع التجمير سواًء أكان عفويًا، أم تنظيميًا تقوم بو         

مجموعة من األفراد من أجل سماع أفكار معينة ومناقشتيا أو التشاور حول مسائل 
وقد أكد عمى ىذا الحق االعالن العالمي لحقوق , (ٔ)محددة أو االعتراض عمى أمٍر ما

 إذ  نص عمى أن: ٜٛٗٔان لعام االنس
 لكل شخص الحق في حرية االشتراك -ٔ
 في الجمعيات والجماعات السممية.  -ٕ
 .(ٕ)ال يجوز إرغام أحد عمى االنضمام إلى جمعية ما -ٖ
أؼ ان ىذا الحق عمى وفق نص االعالن العالمي لحقوق االنسان  أعاله ىو حق       

لجماعات السممية، وأكد عمى عدم مركب، فأكد عمى حرية االشتراك في الجمعيات وا
جواز ارغام عمى االنضمام إلى جمعية ما، فحرية االنسان حاضره في اإلعالن العالمي 

 لحقوق االنسان في ىذا المجال.
 في ىذه الحالة ينقسم التجمع عمى نوعين ىما:

 وتتضمن ىذه التجمعات: التجمعات الثقافية -ٔ
 لرياضية.الميرجانات الثقافية والفكرية والفنية وا - أ

 الندوات العممية والصحية واالجتماعية. - ب
 . (ٖ)مؤتمرات الباحثين والمينيين الخاصة بالمسائل العممية - ت

 التجمعات السياسية والمطمبية -2
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3
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 .21( د. فاسٔق دمحم يعانٍمً، يصذس عاتك، ص 
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وىذه التجمعات تتضمن تعبير عن مواقف معينة قد تكون ذات طابع سياسي           
ات أو مواكب جماىيرية أو مطمبي وىذه التجمعات تكون في األغمب عباره عن مظاىر 

تستخدم الطرقات العامة او الساحات لمتعبير عن موقفيا وآراءىا تجاه موقف سياسي 
معين أو لممطالبة بحقوق معينة، والفرق بين المظاىرات السياسية والمطمبية أن األولى 
تتم بناًء عمى دعوػ من قبل  القوػ السياسية كاألحزاب والشخصيات السياسية 

اما المظاىرات المطمبية فتتم بناًء عمى دعوػ من قبل النقابات المينية  والزعامات،
 .(ٔ)واالتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني

عمى ىذا ٜٙٙٔوكذلك اكد العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية  لعام         
وال  الحق، حيث نص ىو اآلخر عمى أن :يكون الحق في التجمع السممي معترفا بو،

يجوز أن وضع القيود عمى ممارسة ىذا الحق إال تمك التي تفرض طبقًا لمقانون وتشكل 
تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو 
النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين 

 .(ٕ)وحرياتيم
ن حرية التجمعات مقررة بموجب الصكوك واالعالنات الدولية وانيا حق ونرػ ا        

لألقميات فمن حقيم التجمع والتعبير عن رأييم وال يحق لحكومات الدولة التي يتواجد 
فييا أقميات حرمانيا من ىذا الحق ان التضييق عمييم او معاقبتيم بسبب ممارستيم 

ن كانت التجمعات السياسية لي ا مطالب خاصة قد تثير حفيظة حكومات ليذا الحق، وا 
الدول غير الديمقراطية ومن الممكن ان تضيق عمى االقميات في ىذا المجال، ولكن 

 يبقى ىذا الحق مقرر لألقميات سواًء من الناحية الدولية ام الوطنية. 
 الفرع الثاني

 حرية االنتساب إلى الجمعيات واألحزاب

                                                           

(
1

 .21( د. فاسٔق دمحم يعانٍمً، يصذس عاتك ، ص 

(
3

 .1955( يٍ انعٓذ انذٔنً نحمٕق انغٍاعٍح ٔانًذٍَح نعاو 31ادج )( انً
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عباره عن جمعيات ليا صفة الديمومة، تيدف أن الجمعيات واألحزاب ىي          
وقد أكد المشرع , (ٔ)عادًة إلى تحقيق الربح المادؼ، وتؤسس من أجل تحقيق ىدف معين

العراقي عمى حرية تأسيسيا واالنضمام إلييا وكفل ىذا الحق، حيث نص في ىذا 
 المجال عمى انو:

مام الييا مكفولة، وينظم حرية تأسيس الجمعيات واالحزاب السياسية، أو االنضأواًل: 
ال يجوز اجبار احد عمى االنضمام إلى اؼ حزب أو جمعية أو جية  ثانيًا: ذلك بقانون 

 .(ٕ)سياسية، أو اجباره عمى االستمرار في العضوية فييا
لى االحزاب السياسية حق لألقميات وال يجوز           ونرػ ان االنتساب لمجمعيات وا 

ىذا المجال، فيذا الحق مقرر بقانون، فمن حق االقميات  منعيا او التضييق عمييا في
تشكيل االحزاب أو الجمعيات أو االنضمام إلييا دون ان يحق ألؼ كان منعيم ىذا 
الحق أو اجبارىم عمى االنضمام لألحزاب او الجمعيات، ولكن بشرط ان تمارس ىذه 

وفق األطر المرسوم الجمعيات واالحزاب نشاطيا السياسي وفق ما مسموح بو قانونًا و 
 لو، دون إساءة استعمال ىذا الحق واالضرار بمصمحة الدولة والشعب.

نخمص مما تقدم أن المعنى المغوؼ لألقمية يدور حول معنى القمة والقمل، ام      
المعنى االصطالحي فقد تم اعتماد عدة معايير من اجل تحديد ىذا المعنى منيا 

عي والمعيار الذاتي أو الشخصي و المعيار الذاتي المعيار العددؼ والمعيار الموضو 
 والموضوعي .

أما أنواع االقميات فتتمثل باألقميات الدينية واألقمية االثنية و األقمية المغوية و       
االقميات القومية، وتتمتع االقميات بعدة حقوق منيا الحقوق المدنية العامة الحق في 

والحق في تكوين أو االنضمام إلى الجمعيات  الحياة، والحق في اعتناق الديانة،
والمنظمات)منظمات المجتمع المدني( والحق في احترام الخصوصية، و الحقوق المدنية 
الخاصة التي تتمثل بحق االقميات في استخدام لغتيا الخاصة بيا وحق االقميات في 

                                                           

(
1

 .21( د. فاسٔق دمحم يعانٍمً، يصذس عاتك، ص

(
3

 انُافز.3114( يٍ انذعرٕس انعشالً نغُح  29( انًادج )
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عائر الدينية التمتع بثقافتيا الخاصة وحق األقميات في اعالن ديانتيا وممارسة الش
 الخاصة بيا وحق االقميات في انشاء الروابط الخاصة بيا

اما الحقوق السياسية فتتمثل بحق االنتخاب والترشح وتولي المناصب العامة       
وحق التجمع، وحرية االنتساب إلى الجمعيات واألحزاب، والجدير بالذكر أن جميع ىذه 

تير ولكن لم ترتق إلى مستوػ التطبيق العممي الحقوق تم اقرارىا بموجب القوانين والدسا
 في ظل االنظمة الدكتاتورية .

 الخاتمة
بعد ان من هللا سبحانُو وتعالى عمينا بالوصول الى خاتمة ىذه الدراسة         

قواعد القانون الدولي العام( فقد توضحت لدينا  والموسومة ب )حقوق األقميات في ظل
 ي:عدة نتائج وتوصيات , وكما يم

 أواًل: النتائج
البد من اقتران حقوق األقميات بضمانات قانونية عمى جميع المستويات  .ٔ

الوطنية واإلقميمية والدولية، بالرغم من النص عمى ىذه الحقوق في 
المواثيق االقميمية الدولية، فبدون ىذه الضمانات تبقى ىذه الحقوق حبر 

 طبيق الفعمي والعممي.عمى ورق وال تبصر النور وال تجد طريقيا إلى الت
يقع عمى الدول إلزام دولي بضرورة احترام حقو األقميات لكونيا من القواعد  .ٕ

اآلمرة في القانون الدولي وفق نصوص وقرارات الجمعية العامة لألمم 
المتحدة وعيدؼ حقوق اإلنسان، ولكن بالرغم من ذلك افتقرت ىذه الحقوق 

لى اال  جراءات العممية لتطبيقيا.إلى اآلليات الفعالة لتنفيذىا وا 
إن حقوق األقميات من أكثر حقوق االنسان انتياكًا وذلك بسبب السياسات  .ٖ

التي تنتيجيا الحكومات غير الديمقراطية، والتدخل الخارجي بحجو التدخل 
 االنساني لحماية االقميات واصطدامو بسيادة الدولة.

 ثانيًا: التوصيات
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منع التمييز وحماية األقميات التابعة لمجنة ضرورة تفعيل دور المجنة الفرعية ل .ٔ
األمم المتحدةً  لحقوق اإلنسان، والتي تسمى حاليا بمجنة حماية وتعزيز حقوق 

 اإلنسان.
العمل عمى أن تشرع الدول التي تحتوؼ عمى أقميات ما يضمن حقوقيا والعمل  .ٕ

ساس عمى أن تسود العالقة بين األكثرية واألقمية في الدولة الواحدة عمى أ
 التعاون والتفاىم واالحترام.

لمعالجة مشكمة األقميات يجب ان يكون الحل السممي حاضرًا وأن يطغى عمى  .ٖ
المشيد وضرورة تفعيل الحماية الوطنية والدولية ليذا الحق، وتعاون الدول التي 
يوجد فييا اقميات مع منظمة األمم المتحدة وعقد االتفاقيات الدولية التي تضمن 

ميات وتمزم الدولة بتفعيل حقوق االقميات ىذا من جية ومن جية حقوق االق
اخرػ يجب االبتعاد عن استخدام الحل العسكرؼ ألن ذلك يدخل ضمن الجرائم 
الدولية وانتياكات حقوق االنسان ويعقد المشيد ويقوض السالمة االقميمية 

 لمدولة وييدد السممي االقميمي والدولي. 
أقميات أن تعمل عمى مشاركة االقميات في الحياة  عمى الدول التي يوجد فييا .ٗ

العامة، دون اقصاءىم وتيميشيم، والعمل عمى دمجيم مع المجتمع بطريقة ال 
 يشعرون أنيم ميمشين ومظمومين وانيم غرباء في البمد الذؼ يعيشون فيو.

 الوصادر

 المرآى الكرٌن

 أّالً: الكتب

ظل لْاػذ الماًْى الذّلً الؼام ّلْاػذ الْضغ الماًًًْ لألللٍات فً د. أًٌٍ حثٍة،  .1

 .3112، داس انجايعح انجذٌذج، اإلعكُذسٌح , الشرٌؼة االسالهٍة

، 3113، دٌٔ ركش داس انُشش، 1، طالٌظرٌة الؼاهة لحمْق االًساىد. جثاس صاتش طّ،  .2

 .25ص

 الذٌومراطٍة ّالحرٌة ّحمْق االًساى فً ػلن االجتواع د. حغٍٍ عثذانحًٍذ أحًذ سشٕاٌ، .3

 .3119، انًكرة انجايعً انحذٌث، اإلعكُذسٌح ,السٍاسً

، حمْق اإلًساى ّحرٌاتَ ّدّر شرػٍة د. عهً دمحم انذتاط، ٔ عهً عهٍاٌ اتٕ صٌذ .4

 .3111، داس انثمافح نهُشش ٔانرٕصٌع، عًاٌ, 2طاالجراءات الشرطٍة فً تؼزٌزٌِا، 

، داس انثمافح نهُشش سٍةالْجٍز فً حمْق اإلًساى ّحرٌاتَ االساد. غاصي حغٍ صثاسًٌُ،  .5

 .3111ٔانرٕصٌع، عًاٌ، 
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، حمْق االًساى بٍي الشرػة الذّلٍة ّالماًْى الذّلً االًساًًد. فاسٔق دمحم يعانٍمً،  .6

 .3112، انًؤعغح انحذٌثح نهكراب، نثُاٌ، 1ط

، انًؤعغح انحذٌثح نهكراب، نثُاٌ، 1ط الٌظرٌة الؼاهة لحمْق اإلًساى،د. دمحم ععٍذ يجزٔب، 

3113. 

، داس انٕضاح 1ط حمْق اإلًساى، هاٍُتِا ّتطْرُا،د. َثٍم عكٍذ يحًٕد انظفٍشي،  .7

 .3113نهُشش, عًاٌ, 

، داس انششٔق نهُشش 1ط حمْق اإلًساى ّحرٌاتَ األساسٍة،د. ْاًَ عهًٍاٌ انطعًٍاخ،  .8

 .3111ٔانرٕصٌع، عًاٌ، 

 ى فً التشرٌؼات الْطٌٍة،تأثٍر االتفالٍات الذّلٍة الخاصة بحمْق االًساعهً عثذهللا أعٕد،  .9

 .3113، يُشٕساخ انحهثً انحمٕلٍح، تٍشٔخ، 1ط

هجلس حمْق االًساى ّدّرٍ فً تؼزٌز ّحواٌة فاطًح أحًذ يُصٕس حغٍٍ انًفشجً،  .11

 .3112، داس انحايذ نهُشش ٔانرٕصٌع،1، طحمْق االًساى

 .3112، دٌٔ ركش داس انُشش الوذخل إلى دراسة حمْق االًساى،فشاط جشجٍظ انخاذًَٕ،  .11

، داس انشاٌح نهُشش ٔانرٕصٌع، عًاٌ، 1ط الحواٌة الذّلٍة لحمْق االًساى،يذحد غغاٌ،  .12

 .3112االسدٌ، 

 ثاًٍاً: الرسائل ّاألطارٌح الجاهؼٍة

، أطشٔحح دكرٕساِ، جايعح يٕنٕد هظاُر الحواٌة الذّلٍة لحمْق االللٍاتتٍ َعًاٌ فرٍحح،  .1

 .3112يعًشي، 

اء االداري فً حواٌة الحمْق الوذًٍة ّالسٍاسٍة فً الؼراق دّر المضدانٍا جاعى دمحم،  .3

سعانح ياجغرٍش، كهٍح انمإٌَ ٔانعهٕو انغٍاعٍح، لغى انمإٌَ، جايعح  )دراسة همارًة(،

 .3112كشكٕن، 

، سعانح ياجغرٍش، كهٍح انمإٌَ ٔانعهٕو حك االللٍات فً استخذام اللغة األم كٕذا إَٔس دمحم، .2

 . 3114ٌ، جايعح كشكٕن، انغٍاعٍح، لغى انمإَ

 ثالثاً: الذساتٍر 
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