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 اإلهداء
 :اىل صاحبة املقولة

 !!!!! كلهاليس كل من يفشل يف مرحلة من مراحل احلياة يفشل يف احلياة     
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 املقدمة
منظمة األمم املتحدة بعد تأسيسها تطوراً يف محاية حقوق اإلنسان عرب صدور شهدت 

والعهدان  1948عام صكوك دولية أبرزها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر
الدوليان اخلاصان باحلقوق املدنية والسياسية، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية 

ميثاق هذه املنظمة الدولية إىل األقليات ، ومل يشري 1966الصادران عام  والثقافية
بشكل مستقل فساوى بني األقلية واألغلبية على أساس حقوق اإلنسان واحلريات 

االثار السلبية اليت ترتكها  ألهميةاألساسية حفاظًا على السلم واألمن الدوليني، وادراكًا 
الدولي مبسألة األقليات أوضاع اجملتمع الدولي أهتم القانون  استقرارمشاكل األقليات على 

وتنظيمها ومعاجلة املشاكل اليت ختلق نتيجة الصراعات الدينية، املذهبية، القومية، 
العرقية...اخل، فما يزال العديد من أفراد األقليات يعاني القهر واالضطهاد والتهميش، 
وهناك الكثري من النصوص الدولية واإلقليمية والداخلية تؤكد على ضمان حقوق 

قليات ولكن هذه النصوص تفقد أهميتها ومعناها عندما ال تطبق بالشكل الصحيح األ
يف خدمة األقليات. فالعالقة بني أفراد األقليات وبني أفراد األغلبية وبني األقليات والدول 
ال تكون مستقرة وثابتة مما يؤدي إىل زيادة حدة االضطرابات والتوترات وهذا يرجع 

يات، وعدم القبول بالتنوع الديين، القومي، الثقايف... كما وال ننكر إىل اضطهاد أفراد األقل
أن أفراد األغلبية أيضًا تعرضوا إىل الظلم يف بعض الدول ولكن ليس بقدر ما تعرضت 
اليه أفراد األقليات. إن حرمان أفراد األقليات من احلقوق وتهميشهم وراء طموحهم 

، وقد تتحول الدول إىل دويالت بسبب ومطالبتهم باالنفصال أو حق تقرير املصري
التعامل غري املنصف مع األقليات، إن نفي اآلخر وعدم قبوله وخلق سياسيات التمييز 
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بني الشعب كانت من أوليات سياسات بعض احلكومات، وحنن نعلم بأن دميقراطية الدول 
 تقاس بطريقة تعاملها مع األقليات. 

واضيع اجلوهرية واألساسية على املستوى وتكمن أهمية هذا املوضوع بأنه من امل
الدولي كذلك لغموضه وعدم الدراية الكافية به من قبل أفراد األقليات وهلذا أردت 
اخلوض يف دراسته بشكل وايف ملعرفة حقوق األقليات املضمونة واملكفولة يف اإلعالنات 

 لية.واالتفاقيات الدولية واإلقليمية والدساتري الوطنية والقوانني الداخ
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يعترب مصطلح األقلية من املصطلحات القدمية واملعقدة واحلساسة لذا فمن الصعب 
جغرافية، إعطاء تعريف دقيق )جامع( هلذا املصطلح نظرا لعوامل متداخلة منها، 

اجتماعية وعليه عند االطالع على إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق سياسية، تارخيية،
االشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية الصادر عام 

فإننا ال جند تعريفًا يتضمن هذا املصطلح، اما شيوع هذا املفهوم بشكل واسع  1992
قبول األغلبية واعرتافها بالتنوع الديين والثقايف والقومي والعرقي فيعود إىل عدم 

واللغوي، وهضم حقوق األقليات وعدم املساواة بني رعايا الدولة الواحدة. سنتناول يف 
هذا املبحث بيان مفهوم األقليات وكذلك تطور فكرة احلماية الدولية هلا وذلك من خالل 

 مطلبني وعلى النحو التالي:
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مفهوم األقلياتاألولاملطلب 
مت تقسيم هذا املطلب إىل ثالثة فروع، سنتناول يف الفرع األول تعريف األقلية، ويف 
الفرع الثاني املعايري املعتمدة لتحديد تعريف األقليات، أما الفرع الثالث فتم ختصيصه 

للتمييز بني األقليات وما خيتلط بها من مجاعات بشرية.
 

 ألقليةتعريف ا: الفرع األول
ليس من السهل اخلروج بتعريف جامع حمدد ملصطلح األقلية، فقد اختلف الفقه يف 
حتديد معنى حمدد هلا، حيث ميكن أن ينظر إليه من جهات متنوعة ختتلف باختالف 
املعايري املعتمدة، كما أن الفقه العربي مل يعط األهمية املطلوبة لبحث مسالة األقليات 

وقد يعود السبب يف ذلك، إىل مستوى احلرية العالية املمنوحة كما فعل نظريه الغربي، 
يف الدول الغربية وخاصة حرية الفكر، وهذا يعكس واقع حال الدول العربية اليت غالبا 

 .(1) (ات )الدكتاتوريةــــــما تعيش حتت ضغط احلكوم

فمصطلح "األقلية" اذن هو بذاته صعب التعريف، فهو مرتبط جبملة من املفاهيم 
واإلنسانية األخرى، إن ملصطلح األقليات جتليات وصور خمتلفة  االجتماعيةواألفكار 

حبسب احلقل املعريف الذي يعاجل املصطلح من خالله، وبالنتيجة فأن مفهوم "األقلية" 
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تكمن  وهنااملصطلح املعريف عينه الذي يرتبط به  يتخذ داللته ومعناه وفقًا للحقل
 .(1)الصعوبة الكربى يف إجياد تعريف حمدد ودقيق

لذا هناك تعاريف متعددة ملصطلح األقلية، وتعددية التعاريف الواردة قد يكون 
 سببها أن كل فقيه ينظر ملفهوم األقلية من زاوية خمتلفة.

أن األقلية هي جمموعة من األفراد داخل حيث يرى األستاذ الدكتور الشافعي بشري 
الدولة، ختتلف عن األغلبية من حيث اجلنس أو العقيدة أو اللغة، فاعتبار شخص ما من 

 .  (2) األقلية مسألة واقع يرجع فيها إىل العناصر املوضوعية

لويس ويرث أن األقلية هي "مجاعة من الناس تنفصل عن بقية أفراد  ويرى    
ما نتيجة خصائص عضوية أو ثقافية، وتعيش يف جمتمعها يف ظل اجملتمع بصورة 

معاملة خمتلفة غري متساوية مع بقية أفراد اجملتمع، ومن ثم هذه اجلماعات نفسها 
 . (3)عرضة للتفرقة"

املالحظ هنا أن عبارة )غري متساوية( ليست عبارة دقيقة اذ ميكن تفسريها بأن كل 
رومة من حقوقها بل يف بعض االحيان جند أغلبية األقليات قد ال تكون مضطهدة أو حم

 األقلياتمضطهدة تعامل معاملة غري عادلة من قبل 
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حيث يرى  االجتماعوهناك تعاريف أخرى لألقليات منها تعريف اجملمع النقدي لعلم 
أنها عبارة: " تذكر أواًل بتجزئة جمموعة إىل جمموعتني داخليتني على األقل، تكون 
إحداهما أكثر عددًا من األخرى، أو إذا كان مثة أكثر من جمموعتني داخليتني، أكثر 
عددًا منها كلها، وال بد أن تضاف إىل األكثرية خصائص أخرى، ونالحظ هنا أن تعريف 

عكوس؛ أي بتحديد األكثرية، لكي تكون األقلية ما هو غري ذلك أو وحتديد األقلية م
 .(1)التعريف بالسلب"

كما وعرفت املوسوعة الدولية للعلوم االجتماعية األقلية مبا يلي: "األقلية مجاعة 
 من األفراد الذين يتميزون عن بقية أفراد اجملتمع عرقيا أو قوميًا أو دينيًا أو لغويًا

نسيب يف القوة، ومن ثم، خيضعون لبعض أنواع االستعباد واالضطهاد وهم يعانون نقص 
 .(2)واملعاملة التمييزية"

عرفت مسودة االتفاقية األوروبية حلماية األقليات حيث قررت أن مصطلح  وأيضًا
مجاعة عددها أقل من تعداد بقية سكان الدولة، ويتميز أبناؤها عرقيًا “يعين األقلية 

ثقافتهم أو تقاليدهم  استمرارعن بقية أعضاء اجملتمع، وحيرصون على  أو لغوياً أو دينيًا
 .(3)أو ديانتهم أو لغتهم"
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وتقدم املوسوعة الربيطانية اجلديدة تعريفًا لألقلية يقول: ان األقلية هي جمموعة  
وهذا املصطلح عندما يستخدم  متميزة ثقافياً أو أثنياً أو عرقيا تعيش ضمن جمتمع أكرب

.1)األثار السياسية واالجتماعية شبكة منلوصف مثل هذه اجملموعة، حيمل داخله 
هذا ال يوجد تعريف قانوني موحد ملصطلح "أقلية" يف القانون الدولي. لكن مدلوله 
العام يشري إىل جمموعة من البشر تعيش جنبًا إىل جنب مع بقية مكونات الشعب يف 

 الواحدة ولكنها تنفرد عنها خبصائص كاالختالف يف العرق أو الدين أو اللغة الدولة
وتتجلى صعوبة وضع هذا التعريف يف تعدد أوضاع األقليات، فالبعض منها يعيش يف 
مناطق جغرافية حمددة منفصلة عن اجلزء األكرب الذي تعيش فيه بقية مكونات الشعب 

 .(2)مجيع أرجاء الدول األخرى، يف حني تتوزع جمموعات أخرى يف
نستنج مما سبق أن هناك اختالف واضح يف وجهات النظر يف تعريف وحتديد 
مصطلح األقلية يف التعاريف السابقة على أن هناك اتفاق أن األقلية أقل عددًا سكانيًا 
مقارنة باألغلبية، وأن التمييز بينهما يكون دينيًا أو لغويًا أو عرقيًا أو قوميًا وهي ما 

مى باخلصائص املوضوعية. تس
ولعل امللفت للنظر أن أغلب التعاريف اليت بيناها اهملت وصف األقلية بالشعب، فهناك 
أقليات هم شعوب ولو مت ربط هذا الوصف بهم لكان هلم دافعًا يف املطالبة حبقوق أكثر. 
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ويبدو أن السبب يف عدم حتديد مفهوم)األقلية( يعود إىل البعد اجلغرايف بني مناطق 
ة، كما أن أقلية ما قد حتكم السلطة يف دولة ما وتهمش نفس األقلية أبناء األقلية الواحد

يف دولة أخرى على الرغم من اشرتاكها دينيًا أو لغويًا أو عرقيًا أو قوميًا، أضف إىل ذلك 
تعامل الدول مع أقلياتها معاملة غري منصفة وحرمانها من جماالت كثرية منها سياسية 

صوصًا دول الشرق االوسط. كذلك اختالف أفراد اجتماعية وثقافية خ واقتصادية و
األقليات فيما بينها يف كثري من األمور، فهذه األسباب ال ميكن اغفاهلا نظرًا لوجودها على 
أرض الواقع. من جانبنا نرى أن األقلية هي شعب أو مجاعة من السكان ختتلف عن 

، اللغة، القومية، ن)الديعنصر من العناصر اآلتية األغلبية يف عنصر أو أكثر من
العرق..اخل(، وهم أقل عددًا سكانًا من األغلبية وأن األقلية قد تكون ويف وضع مسيطر 
يف الدولة أو قد ال تكون. على أن الغالب يف األقلية انها مهمشة، اذن من الصعوبة وضع 

تعريف دقيق لعدة أسباب كما بينا من قبل.
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 املعتمدة لتحديد تعريف األقليات الثاني: املعايريالفرع 
 لألقليةلقد تبني لنا فيما سبق أن هناك اختالفات يف إعطاء تعريف ثابت وحمدد 

سنلجأ إىل املعايري وسنبني كل معيار على حدا بشكل  الفقهاء هلذابسبب عدم أتفاق 
 مفصل.
إن هذا املعيار يقوم أصاًل على املقارنة بني نسبة عدد أبناء  :املعيار العددي :أواًل

األقلية مع نسبة أبناء األغلبية، فمن خالل مفهوم هذا املعيار تعترب األقلية جمموعة من 
عددًا إذا ما قورنت بعدد األغلبية العامة من السكان، كما أنهم  أصغرالسكان، تكون 

أو الديانة أو اللغة. ومن هنا فان األقلية  خيتلفون عن تلك األغلبية من حيث اجلنس
من وجه نظر هذا املعيار، تعترب جمموعة من السكان أقل عددًا من األغلبية أي أقل من 
نصف السكان، على أاّل تكون يف وضع مسيطر من الناحية السياسة، أو االقتصادية أو 

 .(1) االجتماعية
من طرف احملكمة العليا يف اهلند يف قضية كما وأن هذا املعيار مت االستناد عليه 

فاعتربت أنه يف حالة عدم وجود تعريف خاص  
لألقليات، جيب األخذ باالعتبار العددي، ومفاد رأيها أن أي مجاعة دينية أو لغوية يكون 

ساسية من جمموع شعب الدولة، جيب أن تضمن هلا حقوقها األ %50تعدادها أقل من 
.(2)بواسطة الدستور واملعيار أخذت به شرحية كبرية من الفقهاء
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ويتضح مما سبق أننا نستطيع أن نقسم هذا املعيار إىل شقني: الشق األول منه صائب  
على النسبة العددية كما ذكرنا، والشق اآلخر منه غري صائب ألن األقلية  اعتمدعندما 

ميكن أن تكون يف وضع مسيطر من الناحية السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية 
ومثال ذلك الطائفة العلوية يف سوريا والطائفة السنية يف البحرين فهم حيكمون الدولة 

 على الرغم من أقليتهم.
وقد تبنت هذا االجتاه حمكمة العدل الدولية الدائمة يف رأيها  :يار املوضوعياملع :ثانيًا

بشأن مدارس األقليات يف البانيا، وينطلق  1935نيسان عام  6االستشاري الصادر يف 
أصحاب هذا االجتاه من منطلق التباين بني أفراد الشعب الواحد من حيث اجلنس، 

ء تكون األقلية ))جمموعة من األفراد داخل الدولة الدين، اللغة أو الثقافة، فوفقًا هلؤال
ختتلف عن األغلبية من حيث اجلنس أو العقيدة أو اللغة(( ويذهب )فان ديك( إىل 
تعريف األقلية وفقًا هلذا املعيار بأنها ))جمموعة من األشخاص يف دولة، ختتلف من حيث 

منة أو السيطرة جبنسية اجلنس أو الديانة أو اللغة عن باقي الشعب، وليس هلا اهلي
الدولة، وتصبوا إىل محاية ثقافتها وتقاليدها ولغتها اخلاصة(( إذن وفقًا هلذا املعيار متثل 
األقلية، اجلماعة األقل أهمية سواءًا على املستوى الثقايف أو االجتماعي واالقتصادي أو 

 .(1)السياسي قياسًا ببقية السكان
اإلقرار بأن األقلية تتميز خبصوصية اجلنس  وعليه يرى بعض الباحثني أنه علينا

أو اللغة أو الديانة أو الثقافة، وحاول من أنصار هذا االجتاه تدعيم رأيهم فأضافوا فكرة 
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السيطرة واهليمنة، إذن أكدوا أن األقلية تعد كذلك إذا كانت غري مسيطرة أو غري مهيمنة، 
ة أقليات تكون جديرة وتكون معرضة لالضطهاد وسوء املعاملة لكي تنشأ مشكل

 . (1)باحلماية
وميكن توجيه االنتقادات إىل هذا املعيار بأنه يقتصر فقط على بعض األسس كالدين 
أو اللغة أو اجلنس وأهمل أسس أخرى رئيسية كالعدد إذ إن االستغناء واهمال العدد يعد 

 اليه سابقًا أشرناأمرًا معيبًا يف تعريف األقلية وهذا ما 
ويعد هذا املعيار من احدث معايري تعريف  :معيار املوقع من السلطة السياسية :ثالثًا

األقليات، اطلقته الدكتورة مسعد يف دراستها وترى من خالله، بان حتكم مجاعة معينة 
من اجلماعة الوطنية املوجودة داخل دولة ما، يعد املربر األقوى يف إضفاء صفة اجلماعة 

نسبتها العددية داخل جمتمعها، مبعنى أن اجلماعة ذات  املسيطرة عليها، مهما كانت
الوضع االجتماعي، االقتصادي، السياسي، املرموق أو حتى اجليد، ال ميكن أن نعدها أقلية، 
حتى وأن كانت قليلة العدد قياسا ببقية السكان، وعلى العكس من ذلك، فان األغلبية 

ضرورية، فأنها تعد أقلية وفقا هلذا العددية، متى ما حرمت من ابسط مقومات احلياة ال
املعيار. وان عددها الكبري الذي مل يكن ذا فائدة يذكر يف حتسني أوضاعها لن تعود له 
أي أهمية. وبناء على ما سبق، وعرفت الدكتورة مسعد، األقليات بأنها ))مجاعة تزيد 

الثقافية أو نسبة أو تقل إىل إمجالي السكان، تشرتك يف واحد أو أكثر من املقومات 
الطبيعية، ويف عدد من املصاحل تكرسها تنظيمات أو أمناط خاصة للتفاعل، وينشأ لدى 
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أفراد هذه اجلماعة بسبب التمييز ضدهم وعي بالتمايز يف مواجهة أفراد اجلماعات 
 . (1) ((األخرى، مما يؤكد تضامنهم ويدعمه

إن هذا املعيار ال خيلو من االنتقادات، ومن أهمها أن األغلبية السكانية ال تعد أقلية 
حتى وإن حرموا من حقوقهم أو همشوا إذ باستطاعتهم الوصول إىل احلكم عن طريق 
االنتخابات يف الدول الدميقراطية، اما يف الدول الدكتاتورية فهناك وسائل مشروعة 

النتفاضة أو الثورة(. ولذلك فإن الناحية العددية مهمة يف أخرى للوصول إىل احلكم )كا
التمييز بني األغلبية واألقلية حبسب أغلب وجهات النظر هذا من جهة ومن جهة أخرى 

ال نستطيع إهمال )املصطلح العددي( ألن له دور أساسي يف تعريف األقلية. 
وذلك ألن االستناد  ويستنتج من ذلك كله أنه من الصعب االعتماد على معيار واحد،

على معيار واحد من هذه املعايري ال يعطي تعريف دقيق وشامل أو جامع حمدد ألن كل 
  هذه املعايري هلا مزايا وعيوب وكل منهما يكمل اآلخر
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 بشرية مجاعات من بها خيتلط وما األقليات بني لتمييزا: الفرع الثالث
عن غريها من اجلماعات البشرية ومنها، مت ختصيص هذا الفرع لتمييز األقليات 

التمييز بني األقليات والسكان األصليني، ثانيًا التمييز بني األقليات واألجانب، ثالثًا 
 التمييز بني األقليات والالجئني، رابعًا التمييز بني األقليات واملهاجرين.

 

 أواًل: التمييز بني األقليات والسكان األصليني
تعيش الشعوب األصلية واألقليات يف العديد من الدول سويا. وتتمتع الشعوب األصلية 
حبقوق خاصة بها يف القانون الدولي، ولكن ميكن أن تتعايش هوية األقليات وهوية 
السكان األصليني على خط متواز، ورمبا تتداخل يف بعض احلاالت. إن االعرتاف باحلقوق 

استمرار ومناء ورفاه الشعوب األصلية باعتبارها مجاعات  اجلماعية أمر ضروري يف ضمان
متميزة. وعلى النقيض من ذلك يتم التعبري عن حقوق األقليات يف القانون الدولي على 
أنها حقوق فردية ألشخاص منتمني إىل أقليات. ولذلك فان بعض األقليات هي أيضًا 

سواء حبقوق األقليات على حد  تتطلبشعوب أصلية وميكن ملثل هذه اجلماعات أن 
 .(1) األصلينيوحقوق السكان 
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عادة ما تتشابه األقليات مع السكان األصليني يف بعض السمات، وعادة ما يكون التمييز 
 بينهما غري واضح، فمنها:

 * عادة ما تكون هذه الفئة يف وضع غري مسيطر.
 لألغلبية.* عادة ما ختتلف ثقافتهم أو لغاتهم أو عقيدتهم عن تلك اليت 

 * هنالك رغبة مشرتكة يف االحتفاظ بهويتهم وتعزيزها.
يكون لألقليات يف بعض احلاالت أيضًا ارتباط قوي وطويل األمد بأراضيهم، ولكن 
ليس بالضرورة أن يكون ذلك االرتباط العريق والتقليدي والروحي املمتد على مدى 

ة أيضًا أن تكون الشعوب عصور طويلة ألراضيهم كالشعوب األصلية، وليس بالضرور
األصلية أقل عددًا فمثاًل يشكل السكان األصليني يف بوليفيا أكثر من نصف عدد السكان، 
فاألقليات موجودة داخل الشعوب االصلية، مثاًل بني اجملموعات الفرعية العرقية 

شخاص واللغوية. قد تنتمي األقليات والشعوب األصلية إىل الفئات املهمشة األخرى، مثل اال
 .(1) والفتياتذوي االعاقة أو النساء 

 كما جاء يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية يف املادة السابعة. 
إلفراد الشعوب األصلية احلق يف احلياة والسالمة البدنية والعقلية واحلرية  -1)

للشعوب األصلية احلق اجلماعي يف أن تعيش يف حرية وسالم وأمن  -2واألمان الشخصي. 
بوصفها شعوبا متميزة واال تتعرض ألي عمل من أعمال اإلبادة اجلماعية أو أي عمل 

 .(2) أخرى(النقل القسري ألطفال اجملموعة إىل جمموعة آخر من أعمال العنف، مبا فيها 
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( ))للشعوب األصلية احلق يف حفظ 25كما جاء أيضًا يف نفس اإلعالن من املادة )
وتعزيز عالقتها الروحية املتميزة مبا هلا من األراضي واالقاليم واملياه والبحار الساحلية 

ها أو كانت خبالف ذلك تشغلها وغريها من املوارد اليت كانت بصفة تقليدية متتلك
 وتستخدمها، وهلا احلق يف االضطالع مبسئولياتها يف هذا الصدد جتاه األجيال املقبلة((.

ورغم اعرتافنا بأنه أمر صعب فعاًل، أن حنصر تعبري )األقلية( يف مجلة أو مجلتني، 
الن األمر ليس خيص القانون وحده بل انه حصيلة عوامل متداخلة: اجتماعية، 

أن منيز  الضرورة مبكانسياسية، تارخيية، تنتج قومية أو أقلية معينة. إال أننا جند من 
 . (1)السكان األصلني()وهو األقلية كمفهوم عن مفهوم أخر خيص اجملال ذاته، 

واليوم على مستوى هيئة األمم املتحدة هناك اجتاه عام يعترب الشعوب األصلية 
واألقليات جمموعتني خمتلفتني، وكرتمجة لذلك االجتاه أنشئ فريقان للعمل لدى اللجنة 
الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات احدهما يهتم بالسكان األصليني، والفريق اآلخر 

قليات، وهو املوقف الثابت اليوم على مستوى اهليئة متخصص يف دراسة موضوع األ
األممية، فاالجتاه العام سار حنو اإلقرار بوجود اختالف بني األقليات والسكان األصليني، 
اختالف يثبت من خالل خصوصية كل مجاعة وهو املعمول به حاليا، ويف هذا السياق 

التارخيية بها  الرتباطاتهم فإن هناك عدة مناطق يتواجد بها السكان األصليني نظرًا
ونذكر من ذلك الواليات املتحدة االمريكية، كندا، اسرتاليا، اسكندنافيا، سيبرييا... وقد 
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يكونون األغلبية يف دوهلم مثل بوليفيا، غواتيماال، والبارغواي، أو أنهم يشكلون إحدى 
 .(1)اجلماعات املتفرقة عدديًا يف دولة مثل االكوادور، الوس والبريو

يتضح لنا أن هناك اختالف وتشابه بني األقليات والشعوب األصلية فاالختالف أن 
الشعوب األصلية قد تشكل أغلبية سكانية يف دولة ما يف حني أن األقلية ال ميكنها أن 
تشكل أغلبية سكانية وعلى هذا األساس فإن حقوق الشعوب األصلية تكون مجاعية 

واحلق يف السيادة الدائمة يف الدولة وعلى ثرواتها كحقها يف املطالبة بتقرير املصري 
الطبيعية...اخل، اما حقوق األقليات حقوق فردية كاحلق يف اللجوء إىل القضاء، احلق يف 
املساوة...اخل. ويكمن وجه الشبه بينهما أن بعض األقليات قد تكون شعوب أصلية 

وهذا ما قد يعطيها احلق وأصبحت أقلية بفعل احلروب والغزوات واإلبادات والتهجري، 
كالشعوب األصلية يف املطالبة باحلقوق اجلماعية والفردية على حد سواء كاإليزيدين 

 يف العراق.   واملسيحيني
 

 التمييز بني األقليات واألجانب :ثانيًا

 متثل اجلنسية املعيار األساسي للتمييز بني األقليات واألجانب. 
ون بالدولة اليت ينتمون إليها برابطة قانونية فاألقلية تضم األشخاص الذين يرتبط

وسياسية يطلق عليها رابطة اجلنسية أو التبعية. اما األجانب فهم األشخاص الذين 
يقيمون على إقليم الدولة بصفة مؤقتة، بغرض السياحة أو العمل أو التجارة اخل... وقد 
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سيتها حيث يظلوا دائما، متتد إقامة األجانب يف الدولة ملدة طويلة دون أن يكتسبوا جن
 حمتفظني جبنسية دولتهم األصلية.

نظرًا لتمتع أفراد األقلية جبنسية الدولة اليت يقيمون بها، فإن هذه االخرية تلتزم 
بقبول دخول هؤالء األفراد إىل أراضيها يف أي وقت يشاءون، والسماح هلم بالبقاء على 

ج. على العكس من ذلك، فأن للدولة، هذه األراضي وعدم جواز إبعادهم عنها إىل اخلار
بدخول إقليمها، أو منعهم من ذلك،  لألجانبومبوجب ما هلا من سيادة، احلق يف السماح 

 .(1) اخلاصةحسبما تراه حمققًا ملصاحلها 
ومع ذلك فأن مسألة االختالط أو التشابك فيما بني املفهومني قد تثور يف أية حلظة، 
وخاصة إذا ما أخذنا األمور من اجتاه الواقع العملي لكال املسميني فعلى الرغم من أن 
أغلب الدول حتاول أن تساوي أبناء األقلية مع أبناء األغلبية من خالل تضمني قوانينها 

ألقليات. إال إن هذا ليس هو املهم بل املهم هو مدى تطبيع تلك بعض احلقوق لتلك ا
احلقوق من الناحية العملية، وبعكس ذلك فان واقع األقليات قد يقرتب من وضع 
األجانب، ويتجلى ذلك من خالل معاملة تلك األقليات بنوع من عدم املساواة يف 

  .(2)املعاملة

نية مبعنى أن األجانب ال يطلق عليهم وهناك فرق بني األجانب وبني األقلية الوط 
مصطلح أقلية، فلهم وضع خاص خيتلف متاما عن األقلية الوطنية وهذا االختالف 
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يتمثل يف أن األقليات الوطنية تكون متمتعة جبنسية الدولة، خبالف األجنيب فهو يقيم 
 .(1) اجلنسيةبصفة مؤقتة على اقليم الدولة، فمعيار التفرقة يكمن يف 

وبالرغم من وضوح الفارق بني األقليات ومجاعات األجانب املتواجدة على إقليم 
الدولة، ولكن ال تبدو هذه الصورة على ذات القدر من الوضوح، عندما تعامل الدولة 
أقليتها بطريقة أدنى من تلك اليت تعامل بها األغلبية السكانية فتحرمها من بعض 

يد عن تلك اليت تفرضها على األشخاص املنتمني احلقوق وتفرض عليها التزامات ما يز
املركز القانوني  –من الناحية العملية  –لألغلبية. ففي هذه احلالة، قد يتساوى 

 .(2) الدولةلألقليات مع مثيله اخلاص جبماعات األجانب املتواجدة على اقليم 
 

 التمييز بني األقليات والالجئني :ثالثًا
تعرف املادة االوىل من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني بلفظة الجئ انه شخص 
يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد اقامته املعتادة، بسبب خوف له ما يربره من التعرض 
لالضطهاد بسبب العنصر، الدين، القومية، أو االنتماء اىل طائفة اجتماعية معينة، أو 

ب ذلك اخلوف أو ال يريد يستظل / تستظل حبماية إىل راي سياسي، وال يستطيع بسب
 .(3) لالضطهادذلك البلد أو العودة اليه خشية التعرض 
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يف بعض االحوال من املعلوم أن الشخص قد يضطر إىل اللجوء إىل دولة أخرى كذلك
امللجئة قد يضطر جزء من السكان اىل اهلجرة اجلماعية بسبب: انتهاكات حقوق االنسان، 

عات السياسية أو العرقية أو الدينية أو عدم التسامح االثين، أو االحوال أو النزا
االقتصادية السيئة، أو استخدام العنف على نطاق واسع...اخل. وال شك ان من شان ذلك 
زيادة عدد الالجئني واالشخاص املهجرين داخليًا، وكذلك تهتم مفوضية األمم املتحدة 

 . (1) كلهممشاوحل  بأوضاعهملشؤون الالجئني 
ومهما يكن من أمر؛ فان الذي يهمنا هنا هو اخللط الذي قد يشوب املفهومني من 
الناحية الواقعية، فعندما تقوم دولة معينة مبعاملة األشخاص املنتمني ألحد اقلياتها 
معاملة قاسية وحرمانهم من حقوقهم، أو حتملهم أكثر مما جيب من االلتزامات، فهنا 

ليات من وضع الالجئني املوجودين على اراضيها هذا من ناحية ومن قد تقرتب تلك األق
ناحية أخرى؛ فقد تقوم إحدى الدول بإجبار االشخاص املنتمني الحد أقلياتها على 
الرحيل من اراضيها واللجوء إىل دولة اخرى، فينتقل هؤالء االشخاص إىل دولة االستقبال 

ألسباب اليت قد تؤدي إىل اخللط بني ومع كل هذه ا وهم حمتفظني خبصائصهم اخلاصة
تلك األقليات جبنسية تلك البلدان،  متتع أبناءاملفهومني، إال أن الفارق يبقى متمثال يف 

يف حني يفتقر الالجئون إىل مثل هكذا رابطة وتقتصر عالقتهم على رابطة اإلقامة أو 
 .(2)التوطن
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 التمييز بني األقليات واملهاجرين :رابعًا
  (1) واالستقراريقصد باهلجرة انتقال السكان من دولة إىل أخرى بغية العمل 

اما املقصود باملهاجرين؛ تلك االشخاص الذين يرتكون بالدهم اىل بلدان اخرى، بنية 
اإلقامة أو بصفة دائمة وعليه فان السفر بقصد السياحة أو قضاء بعض االعمال أو 

 .(2) اهلجرة اإلقامة املؤقتة، ال يعترب من قبيل
لقد جاء يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

تنطبق هذه االتفاقية، باستثناء ما ينص عليه خالفًا لذلك فيما بعد، على مجيع  -1)
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم دون متييز من أي نوع مثل التمييز بسبب اجلنس، أو 

لون أو اللغة، أو الدين، أو املعتقد، أو الرأي السياسي أو غريه، أو األمل القومي العنصر، أو ال
أو العرقي أو االجتماعي، أو اجلنسية أو العمر، أو الوضع االقتصادي أو امللكية، أو احلالة 

 .(3) الزوجية، أو املولد، أو أي حالة أخرى(
عن بلده االصلي، وأن املهاجرين  فمن املعلوم أن املهاجر ال يفقد جنسيته جملرد رحيله 

غالبا ما يبغون احلصول على جنسية بلد االستقبال من أجل ضمان استقرارهم، وتغيري 
 . 4وصفهم القانوني من أجانب إىل مواطنني هلم حقوق وعليهم التزامات
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ومن هنا تثور مسألة اخللط بني األقليات واملهاجرين بعد اكتساب هؤالء املهاجرين 
، حيث أن اهلجرة بطبيعة احلال غالبًا ما تكون مجاعية يف أغلب االحيان، فإذا اجلنسية

ما حصل هؤالء املهاجرين على جنسية بلد االستقبال وبصفة مجاعية مع بقائهم 
حمافظني على خصائصهم املوضوعية سواء اكانت لغوية، أو دينية، أو عرقية، مما قد 

واة ألقلية حديثة الوالدة، وهذا قد يؤدي إىل يؤدي ذلك إىل أن يشكل هؤالء املهاجرين ن
 . 1اخللط فيما بني املفهومني

)أقلية( يف دولة  املهاجرين الذين اصبحوا بإمكانالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل 
ما أي خارج دولتهم وعندما يكتسبون جنسية ذلك البلد املطالبة ببعض احلقوق كاحلكم 
الذاتي أو االنفصال مثال. إن اجلواب على هذا السؤال يتوقف على مدى معاملة تلك 
البلدان لألقلية اليت اكتسبت جنسيتها ألن إقصاء األقليات وتهميشهم والشعور بالتمييز 

يدفعهم للمطالبة بهكذا حقوق وهذا ما قد يؤدي إىل القضاء على وحدة الدولة،  جتاههم
  ويف غري ذلك ال حيق ألفراد األقلية بهكذا مطالبات حسب الدراسات والواقع العملي

ومما سبق يتبني لنا بأن مصطلح األجانب خيتلف عن مصطلح األقليات أن األخري 
ال ختتلف عن أي فرد من أفراد الشعب وهلم هلم حقوق املواطنة واجلنسية وحقوقهم 

أيضًا حقوقهم السياسية بالرتشح واالنتخاب على سبيل املثال. كما أن عليهم التزامات 
)كاخلدمة العسكرية( بينما يفتقر األجانب إىل ما ذكر. إن احلاق الضرر جتاه دولتهم

ها التدخل وفقًا املقيم يف دولة ما يعطي احلق لدولته اليت ميتلك جنسيت باألجنيب
)للحماية الدبلوماسية( وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن مفهوم األقليات قد يقرتب من 
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مفهوم األجانب عند تعرضهم )اي االقليات( إىل الضرر أو التمييز بينهم وبني األغلبية 
أو معاملتهم معاملة قاسية أو حرمانهم من احلقوق اليت من املفرتض أن يتمتعوا بها أو 

 بارهم على الرحيل قسرا. اج
إن لكل من األقليات والالجئني محاية خاصة بهم وفقًا للقانون الدولي على أن معيار 

  التفرقة بينهما هي اجلنسية
اما بالنسبة للمهاجرين الذين هاجروا بشكل مجاعي أو بصورة فردية متتالية فإنهم 

تسبوا جنسية تلك الدولة بشرط ما اك إذاقد يشكلون أقلية يف الدول اليت جلئوا اليها 
احلفاظ على دينهم أو لغتهم أو قوميتهم أو عاداتهم وتقاليدهم مبعنى احلفاظ على 

 العناصر املوضوعية وخبالف ذلك فإن مصطلح األقلية ال ينطبق عليهم.  
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 تطور فكرة احلماية الدولية لألقلياتاملطلب الثاني
تطور فكرة احلماية الدولية لألقليات وذلك يف فرعني سنتناول يف هذا املطلب بيان 

اثنني، الفرع األول نبحث فيه محاية حقوق األقليات يف ظل عصبة األمم، يف حني 
خنصص الفرع الثاني لبيان تطور محاية حقوق األقليات يف ظل منظمة األمم املتحدة 

 وعلى النحو التالي:
 

 حقوق األقليات يف ظل عصبة األمم األول: محايةالفرع 
يف هذا الفرع سنبني نظام محاية حقوق األقليات يف ظل عصبة االمم وذلك من  

خالل ثالث فقرات، أواًل نتناول بيان الظروف اليت ولد فيها النظام، ثانيًا نبني األساس 
 القانوني هلذا النظام، وأخريًا حناول بيان أسباب فشل هذا النظام.

 الظروف اليت ولد فيها النظام :أواًل
 -أن التطبيق الكامل ملبدأ القوميات ثبت بسرعة استحالته، حيث بدا من الضروري 

)احلرب العاملية االوىل( إجياد  –خالل مؤمتر السالم الذي عقد يف باريس بعد احلرب 
ر عامل ملطف بهذا املبدأ. وكان هذا العامل هو محاية األقليات، وعلى ذلك يشكل مؤمت

السالم حدثًا هامًا يف تطور محاية األقليات، و كان بلوغا لتطور طويل حتقق سريعا 
العديد من العناصر والوقائع، وجبانب تطور فقه القانون الدولي يف  اللتقاءنتيجة 

مساعيه حنو البحث عن مكان الئق للفرد يف ذلك القانون، ال ينبغي جتاهل اثر اجلماعات 
وعلى املستوى الدولي، وبصفة خاصة اليهود الذين وضعوا أنفسهم املختلفة داخل الدول 
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على رأس احلركة املنادية حبقوق األقليات. ومع قيام احلرب دافع  –قبل قيام احلرب 
 .(1) بهاهؤالء عن حقوقهم كأقلية وطالبوا 

 

 األساس القانوني للنظام :ثانيًا
وقد تضمنت معاهدات الصلح نصوصا خاصة حبماية األقليات، كما ومت إبرام معاهدة 

، أن يوجد نظامًا خاصًا 1919وهكذا استطاع مؤمتر فرساي عام  املوضوع،خاصة بهذا 
(، وبالتالي، استطاع هذا 93( و )86حلماية األقليات ضمنه لعهد العصبة يف املادتني )

ألقليات، من حالة التدخل الدولي الفردي أو االستعماري النظام أن يرقى بأسلوب محاية ا
الذي كان سائدًا قبل احلرب العاملية األوىل، إىل حالة احلماية املنظمة، حيث أصبح جملس 

 . (2) احلمايةالعصبة هو صاحب الشأن يف ضمان تلك 
هو نظام استثنائي فرض على بعض الدول فقط، كثمن  لألقلياتوالنظام السابق 

االعرتاف بها أو بسبب ميزات إقليمية منحت هلا أو كشرط لقبول بعضها أعضاء يف عصبة 
األمم، وهو ما يعترب أساسا موضوعيا لنظام محاية األقليات يف ظل عصبة األمم، اما 

ت دول معينة بقبول بعض األساس الشكلي للنظام، فيتمثل يف جمموعة الوثائق اليت قام
نصوصها اخلاصة مبعاملة جمموعات األقليات يف أقاليمها واالعرتاف بعصبة األمم كضامن 

 لتنفيذ هذه النصوص. 
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 :وتتمثل تلك الوثائق
معاهدات سالم عقد بني قوى احللفاء والدول املهزومة وهي: النمسا )معاهدة سان  -1

ر)معاهدة ترييانون( وتركيا )معاهدة جرمان انالى( وبلغاريا )معاهدة نويى( واجمل
لوزان(. وقد فرضت هذه املعاهدات التزامات لصاحل األقليات يف دول حاربت إىل جانب 

 .(1) أملانيا
معاهدات خاصة مسيت مبعاهدات األقليات، وابرمت بني احللفاء املنتصرين وكل  -2

 ا.من يوغسالفيا، ورومانيا، واليونان، وتشيكوسلوفاكيا، وبولوني
نصوص خاصة حبماية األقليات، وضعت يف معاهدات ثنائية ابرمت بني بعض  -3

 واملعاهدة ، 1921الدول مثل املعاهدة اليت ابرمت بني تشيكوسلوفاكيا وبولونيا سنة 
مثل املعاهدة اليت أبرمت بني أملانيا  ، او1925اليت أبرمت بينهما يف ذلك أيضًا سنة 

 1922وبولونيا سنة 
تصرحيات صدرت من جانب واحد من بعض الدول، عندما انضمت إىل عصبة  -4
فقد تعهدت مثاًل كل من فنلندا والبانيا والعراق باحرتام حقوق األقليات عند  األمم

انضمام كل منها إىل عصبة األمم وقررت حمكمة العدل الدولية الدائمة يف رأي استشاري 
تلك التصرحيات من جانب واحد ملزمة  أن 1935اصدرته يف السادس من أبريل سنة 

للدولة اليت أصدرتها، تلك الوثائق الدولية املختلفة اليت ضربناه هنا مثاًل لبيان تنوعها، 
كانت تشمل نفس القواعد العامة. ومن ذلك أنها تضمن لألقليات مساواتها مع األغلبية 
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، وتضمن هلا حق استعمال امام القانون، وتضمن كفالة احلرية الدينية للجميع على السواء
 .(1) عاداتهالغتها اخلاصة، ومحاية تراثها الثقايف واحلفاظ على 

 وأيضًا هناك ضمانات حلماية حقوق األقليات يف عهد عصبة األمم هي:
أن املعاهدات أو الوثائق القانونية اليت تضمنت التزامات محاية األقليات ال ميكن  -1

 .(2) العصبةة تغيريها أو إلغائها، إال مبوافق
إعطاء احلق لألقليات املشمولة باحلماية بأن تتقدم بالشكاوى إىل جملس العصبة،  -2

 ويستطيع اجمللسيف حالة عدم تطبيق الدول للنصوص الواردة حلماية حقوق األقليات 
 .اجملالعندها تقديم مالحظات إىل الدول املشكو منها يف هذا 

تفاقيات اليت تطبيق نص من نصوص اال يف حالة حدوث خالف حول تفسري أو -3
جيب أن يطرح على حمكمة العدل  اخلالفتتضمن محاية حلقوق األقليات فأن هذا 

إذ أنها هي املرجع خبصوص مثل تلك  اخلالفالدولية الدائمة لغرض تسوية ذلك 
 اخلالفات.

كما أنه كان يوجد ضمان عظيم حلماية حقوق األقليات يف عهد منظمة عصبة  -4
مم، ويتمثل هذا الضمان يف تعهد الدول بأن تعد األحكام اخلاصة حبماية حقوق األ

األقليات وامللتزمة بها دوليًا، جزءًا متممًا لقوانينها األساسية وأنه ال يكون هلا تعديلها أو 

                                                            



37 
 

إلغاؤها عن طريق إصدار قوانني عادية خمالفة هلا وذلك ملا للقوانني األساسية من مسو 
 .(1) لعاديةاعلى القوانني 

 

 أسباب فشل هذا النظام :ثالثًا
أن العيب األساسي يف هذا النظام متثل يف طابعه التميزي. فلم يكن عاما حبيث 
يسري على اجملتمع الدولي بعمومه بل وجد لينطبق على عدد من الدول املستقلة 

حديثا واليت وقفت إىل جانب أملانيا خالل احلرب العاملية األوىل فلم ختضع للنظام دول 
 -ايطاليا  -واسبانيا  –ا يتعلق بسيليزيا العليا إال فيم –كربى وقتئذ مثل أملانيا 

فرنسا، ومل ينطبق النظام كذلك إال على جمموعة من االشخاص تتمثل يف  –بريطانيا 
األقليات العرقية والدينية واللغوية، اليت تشكل من شعوب الدول اليت خضعت 

 . (2)للنظام
اه الدول املعنية باإلضافة إىل عدم وجود نصوص تتعلق بواجبات األقليات جت

حبمايتهم، إذا كان تنفيذ معاهدات األقليات قد فرض التزامات على عاتق الدول املعنية، 
فان هذا التنفيذ كان يقتضي سلوكًا امينًا وخملصًا من جانب األقليات قبل هذه الدول 
وقد جتاهلت بعض األقليات مثل هذا السلوك واعتربت نفسها دولة داخل دولة، على 

من أن الساسة يف دول األعضاء لفتت انتباه جملس العصبة إىل النتائج اخلطرية الرغم 
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النعدام الوالء واإلخالص من جانب األقليات جتاه الدول املعنية حبمايتها. إضافة إىل ذلك 
صعوبة وضع تعريف حمدد ملصطلح ))أقلية((. اقتصرت معاهدات األقليات على اإلشارة 

 . (1)و الديانة أو اللغة، دون تعريف ملفهومها بصورة وضعيةإىل األقليات بسبب األصل أ
محاية األقليات اليت تقرر بعد احلرب العاملية األوىل أن الدافع اليه كان  ويعيب مبدأ

سياسيًا وليس إنسانيًا وانه كان مقصورًا على الدول املنهزمة أو اليت اتسعت رقعتها، أو 
اجلديدة، فلم ميتد إىل باقي اعضاء العصبة، وانه كان مقصورًا على األقليات وال ميتد إىل 

  .(2) باقي املواطنني

إىل منع التمييز بني األقليات واألغلبيات  باألساسإن هذا النظام الذي كان يهدف 
ومحاية هذه األقليات من االضطهاد، كان هذا النظام نفسه قائما على التمييز بني الدول 
املنتصرة واليت تطالب بتطبيق نظام محاية األقليات، واملنهزمة اليت فرض عليها هذا 

 .(3)النظام
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محاية حقوق األقليات يف ظل منظمة األمم  الثاني: تطورالفرع 
 املتحدة

عندما وضعت احلرب العاملية الثانية أوزارها مل يوضع نظام خاص حلماية األقليات 
مع الدول املهزومة وهي ايطاليا وبلغاريا  1947يف معاهدات الصلح اليت ابرمت يف سنة 
بالنص على التزام الدول اليت كانت أعداء، بان وفنلندا واجملر. واكتفت تلك املعاهدات 

تضمن كافة األفراد اخلاضعني لسلطاتها، التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية بال 
بسبب االصل أو اللغة أو الدين أو اجلنس، وهنا يظهر فارق كبري بني نظام  متييز

ألمم املتحدة، إذ مل األقليات يف ظل عهد عصبة األمم، ونظام حقوق اإلنسان يف ظل ا
حقوق اإلنسان من قبل الدول اليت التزمت  احرتاميوجد أي جهاز قضائي للرقابة على 

وقد كانت الدبلوماسية السوفيتية هي اليت عارضت بشدة  بذلك يف معاهدات الصلح
 . (1) القبيلإجياد أية رقابة من هذا 

ويف نهاية احلرب العاملية الثانية تأسست منظمة األمم املتحدة ومل تعرف املنظمة 
العاملية اجلديدة ملوضوع األقليات أهمية تذكر ومل تعاجل هذا املوضوع بشكل مستقل عن 
حقوق اإلنسان بل أنها عاجلته من خالل النصوص العامة اليت تضمنها ميثاقها واخلاصة 

 . (2)ر عن انتمائهم إىل أقلية أو أغلبية يف الدولةحبقوق األفراد بغض النظ
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على تعزيز  - 3( )1( من املادة )3كما جاء يف ميثاق األمم املتحدة ويف الفقرة )
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعًا، والتشجيع على ذلك إطالقا بال  احرتام

 والنساء(. متييز باجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال 
 احرتام( من نفس امليثاق )أن يشيع يف العامل 55وايضًا تنص الفقرة )ج( من املادة )

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين، 
 .(1) فعاًل(وال تفريق بني الرجال والنساء، ومراعاة تلك احلقوق واحلريات 

املتحدة إىل حقوق األقليات يف حد ذاتها ولكنه يدرج بالفعل عدة  ال يشري ميثاق األمم
اجلمعية العامة اإلعالن العاملي  اعتمدت، 1948أحكام متعلقة حبقوق اإلنسان، ويف عام 

حلقوق اإلنسان الذي يعرب عن مضمون حقوق اإلنسان بقدر أكرب كثريًا من التفصيل وال 
نسان وألحكامه املناهضة للتمييز وغريها من يزال من أهم الوثائق الدولية حلقوق اإل

املواد أهمية حمورية أيضًا لألشخاص املنتمني إىل األقليات. ومع أن اجلمعية العامة مل 
تتمكن من االتفاق على أي صياغة يف اإلعالن بشأن حقوق األقليات يف حد ذاتها، فانها 

 ية مبصري األقليات".أشارت إىل أن األمم املتحدة "ال ميكنها أن تبقى غري مبال
وأضافت يف نفس القرار بإصدار اإلعالن العاملي أن من الصعب إقرار حل موحد هلذه 
املشكلة املعقدة والدقيقة )مشكلة األقليات(، اليت تتسم جبوانب خاصة يف كل دولة تنشأ 

 . ( 2) فيها
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االوىل واملادة لقد صدر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بعد الديباجة مبادتني، )املادة 
الثانية(، ثم تلتهما املادة السابعة ففي املادة األوىل ورد: )يولد مجيع الناس أحرارًا 

وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا  ومتساوين يف الكرامة واحلقوق
  بعضهم بعضا بروح اإلخاء(

متع جبميع احلقوق وقد جاء أيضًا يف املادة الثانية على انه )لكل إنسان حق الت
واحلريات املذكورة يف هذا اإلعالن دومنا متييز من أي نوع والسيما التمييز بسبب 
العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الراي سياسيًا أو غري السياسي أو األصل 

يه اليت الوطين أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر(، كما يف املادة السابعة ف
اوجبت باملساواة أمام القانون، كما يتساوون يف حق التمتع باحلماية من أي متييز ينتهك 

 . (1)هذا اإلعالن ومن أي حتريض على مثل هذا التمييز(
( من العهد الدولي اخلاص للحقوق املدنية والسياسية على انه 27كما تنص املادة )

اثنية أو دينية أو لغوية، أن حيرم األشخاص )ال جيوز يف الدول اليت توجد فيها أقليات 
اجملاهرة بدينهم  املنتسبون إىل األقليات املذكورة من حق التمتع بثقافتهم اخلاصة أو
 . (2) مجاعتهم(واقامة شعائره أو استخدام لغتهم باالشرتاك مع األعضاء األخرين يف 
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( )على الدول أن تتخذ، حيثما دعت احلال، تدابري 1( فقرة )4كما وتنص املادة )
تضمن أن يتسنى لألشخاص املنتمني إىل أقليات ممارسة مجيع حقوق اإلنسان واحلريات 

 .(1)األساسية اخلاصة بهم ممارسة تامة وفعالة، دون متييز ويف مساواة تامة أمام القانون(
ي باألقليات و حقوقها ما زال يف تزايد فكانت الوثائق تصدر إن اهتمام اجملتمع الدول

تباعا ألجل محاية األقليات، وخاصة ما تعلق منها مبكافحة التمييز العنصري واحلماية 
الواجب تقدميها لألقليات من خالل وثائق كثرية مت رصدها، ومنها على سبيل املثال 

د األقليات ومحايتها، بقرار رقم الوثيقة السابعة اليت كان مضمونها منع التميز ض
( 51من قبل اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف دورتها ) 23/  1999

 -احلادية واخلمسني وكان من بني دوافع إصدار هذه الوثيقة هو قلق اجلهات املختصة 
 املتزايد من انتشار الصراعات –)اللجنة الفرعية لتعزيز و محاية حقوق اإلنسان( 

العنيفة يف أحناء كثرية من العامل نتيجة للعداء العرقي أو الديين الذي يسببه ويستغله 
طرف أو أكثر من أطراف النزاع، وأيضًا ملا كانت تراه ضرورية وهو ضرورة قيام الدول 
واألقليات واألكثريات على حد سواء بالتماس احللول السلمية والبناءة للمشاكل اليت متس 

 .(2)األقليات
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ويف ضوء هذه املعطيات يبدو أن مسألة حقوق األقليات يف ظل عصبة األمم فيها من 
السلبيات واالجيابيات، فسلبياتها تكمن يف أن هذا النظام فرض على الدول املنهزمة يف 
احلرب ويعترب هذا متييزًا واضحًا بني دول العصبة. كما أن هذا النظام مل يضع نصوصًا 

جتاه دوهلا وبالتالي رمبا استغلت بعض األقليات هذه السلبية. ومن حتدد التزام األقليات 
السلبيات أيضًا أن هذا النظام اقتصر على محاية حقوق األقليات وترك محاية حقوق 
األغلبيات اليت قد تكون أيضًا منتهكة ومعرضة للخطر ال سيما يف الدول اليت تكون فيها 

 األقلية هي احلاكمة.
 

اما االجيابيات فتكمن بأن اشرفت على حقوق األقليات بشكل مباشر من خالل جهاز 
حقوق اإلنسان، كما وفرت لألقليات ضمانات مناسبة  احرتامقضائي للرقابة على 

ومفيدة كان من أهمها تقديم الشكاوى من قبل )األقليات( بشكل مباشر إىل العصبة 
من املاضي ألن  أصبحدور لعصبة األمم فقد وهلذا الضمان أهمية عظمى، ومهما يكن من 

 األمم املتحدة حلت حملها. 
إن محاية حقوق األنسان يف ظل منظمة األمم املتحدة يكون بشكل عام أي إن هذه 
احلماية تشمل األقلية واألغلبية معًا. فاألمم املتحدة يف حسبانها أن األغلبية قد تتعرض 

وهناك الكثري من اإلعالنات واالتفاقيات صدرت يف حقوقها للخطر حاهلا حال األقليات. 
 .عهد هذه املنظمة سناتي اليها الحقا
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 املبحث الثاني
 احلقوق املدنية
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 . (1)للفرد باعتباره شخصاوهي تلك احلقوق اليت جيب أن تتوافر لكل فرد، وهي ترتتب
أن احلقوق املدنية هي تلك احلقوق اليت متنح للمواطن باعتباره انسانًا ومرتبطًا 

احلقوق مبوجب القانون الداخلي و الدولي وهي محاية  ومتنح هذهبشخصية اإلنسان 
، وأن العرق. اخلمن أي متييز قد حيصل سواء كان بسبب الدين، أو القومية، أو لألفراد

فري ومحاية هذه احلقوق ومتكني أفراد األقليات يف االستفادة منها يقع على عاتق تو
الدولة، كما وأن أغلب هذه احلقوق موجودة بالتشريعات والقوانني الداخلية واملواثيق 

 :واإلعالنات الدولية. وعليه نقسم هذا املبحث إىل أربع مطالب كاآلتي
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يف احلياة احلقل:األواملطلب 
احلق يف احلياة هو حق من حقوق اإلنسان وهو األول يف فئات احلقوق اليت يتمتع بها 
كل إنسان، وهذا احلق من بني احلقوق اليت تصونها مجيع التشريعات الداخلية والدولية 
وهو حق لكل كائن بشري وسواء كانوا أفرادًا أم شعوبًا ويأتي يف مقدمة حقوق اإلنسان 

 للتمتع بسائر احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فضاًل ألنه ميثل شرطا أساسيًا
عن احلقوق املدنية والسياسية وهذا احلق من أهم احلقوق اليت كفلها القانون الدولي 

 . (1) لألفراد
ويعترب هذا االهتمام باحلق يف احلياة، لكونه ميثل األساس الذي تبنى عليه مجيع 
احلقوق واحلريات األخرى، فمن غري املعقول احلديث عما لإلنسان من حقوق وحريات 

حق اإلنسان يف احلياة  احرتامأساسية وهو حمروم من حق احلياة هذا ومل يقتصر امر 
بل يتطلب التزام الدولة مبنع االعتداء عليه من  ة،الدولعلى عدم املساس به من جانب 

جانب األفراد واهليئات املختلفة، مع اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتوقيع العقاب على 
 .(2)من ينتهك حرمة هذا احلق

 
 

                                                            



49 
 

بكل وضوح،  -لذلك فقد انعكست هذه احلقيقة على القانون الدولي حلقوق اإلنسان
فجاءت أحكامه مؤكدة على قدسية ذلك احلق وعلى ضرورة تأمينه ومحايته لكل 

 . (1)إنسان
تنص على أن  1948فاملادة الثالثة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام 

ويف االمان على شخصه(. كذلك املادة السادسة من العهد  فرد حق يف احلياة واحلرية )لكل
تنص على انه )احلق يف احلياة حق مالزم  1966الدولي للحقوق املدنية والسياسية لعام 

 لكل إنسان. وعلى القانون أن حيمي هذا احلق. وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفًا(.
أتي يف مقدمة احلقوق ذوات احلصانة، وبناءاً على ذلك ميكن القول أن احلق يف احلياة ي

واليت نصت االتفاقيات الدولية على عدم جواز املساس بها من جانب الدول حتى يف ظل 
الظروف االستثنائية، وأي كانت خطورة هذه الظروف أو مبلغ تهديدها ألمن أو حياة 

 .(2) أمةأية 
قد  2005وبالرجوع اىل التشريعات الداخلية جند إن دستور مجهورية العراق لعام  

فرد احلق يف احلياة واألمن  )لكل( وذلك بالقول15نص صراحة على هذا احلق يف املادة )
احلرية وال جيوز احلرمان من هذه احلقوق أو تقييدها إال وفقًا للقانون، وبناء على قرار 

 .خمتصة(صادر من جهة قضائية 
 ( منه على هذا احلق. 19واشار مشروع دستور إقليم كردستان العراق يف املادة )
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كما جاء يف قانون العقوبات العراقي انه. من قتل نفسًا عمدًا يعاقب بالسجن املؤبد 
 .(1) عمدًاأو املؤقت، وأيضًا يعاقب باإلعدام من قتل نفسًا 

وهذا يعين أن احلق يف احلياة هو حق مكفول لكل الناس يف الدولة الواحدة دون النظر 
إليهم كأكثرية أو أقلية ويعين أيضًا أن األقلية من دون هذا احلق ال ميكنها أن متارس 
حقوقها األخرى. وهذا احلق مذكور يف كافة املواثيق واإلعالنات واالتفاقيات الدولية 

اإلقليمية وكذلك يف دساتري الدول وتشريعاتها، حيث إن اإلنسان  وحتى يف االتفاقيات
مبجرد والدته ال بد له أن يتمتع بهذا احلق مهما كانت ديانته أو قوميته أو جنسيته أو 
لونه وسواء كان من األغلبية أم األقلية إن عدم ضمان هذا احلق لألقليات من قبل الدولة 

ها سيقلل من والئهم هلا إذ إنهم سيشعرون بأنهم اليت ينتمون اليها واليت يقطنون في
مهمشون وال أهمية هلم وهذا كله يؤثر على مركزهم، لذا على الدول مجيعًا  أن تتخذ 
االجراءات الكفيلة حبماية األقليات وضمان عدم تعرضهم إلبادات مجاعية وذلك محاية 

االنتهاكات حبق األقليات يف حلقهم يف احلياة، علمًا أن تاريخ البشرية قد شهد العديد من 
عام لألكراداحلياة حيث تعرض العديد منهم لالبادات اجلماعية كاإلبادة اجلماعية 

، وكذلك اإلبادة اجلماعية للقومية 2014عام  شنَكالوإبادة اإليزديني يف  1988
 االرمنية.
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احلق يف اجلنسيةاملطلب الثاني
تعريف حمدد للجنسية إال أن االختالفات لقد حاول فقهاء القانون اخلاص إعطاء 

الفقهية من الناحية الشكلية قد حالت دون اإلمجاع على تعريف حمدد، ولكن مضمون 
فكرة اجلنسية قد اتفقوا عليه من حيث اجلوهر مما حد بهم إىل تعريف اجلنسية على 

انتماء  أنها رابطة قانونية بني الشخص ودولته أو أمته تكون ذات طبيعة معنوية تبني
لد ويتقيد ــــحاملها لبلد معني وخيضع لقانونه، وعليه أن يلتزم بواجبات ذلك الب

. (1) حبقوقه
كما انها هي رابطة تنظيمية قانونية، حتد عالقة الفرد بالدولة، مبوجبها يتحدد 

 .(2) واجباتاملركز القانوني للفرد ومعرفة ما له من حقوق وما عليه من 
 -1على انه ) 1948( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 15وقد اشارت املادة )

ال جيوز، تعسفا، حرمان اي شخص من جنسيته  -2لكل فرد حق التمتع جبنسية ما. 
 .(3) جنسيته(وال من حقه يف تغري 

( 24كما أكدت على هذا احلق االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية يف املادة )
).....، يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى امسا يعرف به. لكل طفل حق يف 

 . (4)اكتساب جنسية(
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على هذا احلق على 1989( من اتفاقية حقوق الطفل لعام 7وكذلك تضمنت املادة )
يسجل الطفل بعد والدته فورًا ويكون له احلق منذ والدته يف اسم واحلق يف  -1انه )

 -2ويكون له قدر اإلمكان، احلق يف معرفة والديه وتلقى رعايتهما.  اكتساب جنسية،
تكفل الدول األطراف أعمال هذه احلقوق وفقًا لقانونها الوطين والتزاماتها مبوجب 
الصكوك الدولية املتصلة بهذا امليدان، والسيما حيثما يعترب الطفل عديم اجلنسية يف 

 .(1) بذلك(حال عدم القيام 
إن  2005عيد الوطين فقد جاء يف دستور مجهورية العراق لعام اما على الص 

)اجلنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي أساس مواطنته وجاء أيضًا يف نفس املادة ثالثا 
حيظر إسقاط اجلنسية العراقية عن العراقي بالوالدة ألي سبب من األسباب، وحيق ملن 

وكذلك جيوز تعدد اجلنسية أسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون، 
للعراقي...، وال متنح اجلنسية العراقية ألغراض سياسية التوطني السكاني املخل برتكيبة 

 . (2) العراق(سكانية يف 
فاحلرمان من اجلنسية يعين احلرمان من حق املواطنة، واجلنسية حق سياسي 

الواقعية تتعلق بكيان  وقانوني للفرد إذا ما توافرت فيه شروطها. واجلنسية من الناحية
الدولة، وتصبح أحكامها من قواعد القانون العام اليت تنعدم يف دائرتها سلطان اإلرادة، 
وإن رابطة اجلنسية ما هي إال عالقة تنظيمية بني الفرد والدولة، تقررها الدولة وتضع 

لشروط قواعدها طبقًا ملصلحتها العامة. ويصبح دور الفرد حمددًا عندما تتوافر فيه ا

                                                            



53 
 

الالزمة النطباق وصف جنسية الدولة عليه. إما املتجنس فان وصفه ال يتعدى صفة 
 .(1) الدولةاخلضوع عندما تتوافر فيه شروط التجنس اليت تضعها 

يظهر  2006( لسنة 26وفيما يتعلق مبوقف قانون اجلنسية العراقي املرقم )
( من ولد ألب 1بوضوح من خالل املادة الثالثة منه واليت جاء فيها يعترب عراقيا: )

( من ولد يف العراق من أبوين جمهولني ويعترب اللقيط الذي 2عراقي أو ألم عراقية. )
 مل يقم الدليل على خالف ذلك. يعثر عليه يف العراق مولودا فيه ما 

ومن هذا النص نستنتج بأن القانون مينح اجلنسية العراقية لكل فرد اياً كانت ديانته 
أو قوميته أو مذهبه وأن ال متييز بني األغلبية واألقلية يف امتالك اجلنسية العراقية 

 إذا ما توفرت الشروط املطلوبة يف احلصول عليها.
اما يف مصر فقد عانى أتباع األقلية الدينية البهائية منذ أمد بعيد من التمييز  

واالضطهاد فكانوا حمرومني من الوثائق اليت تثبت هويتهم واليت تسمح هلم بالوصول 
للخدمات العامة وقطاع التعليم والوظائف يف القطاع العام فضاًل عن حرمانهم من 

ء اجلمعيات الدينية. على الرغم من قرار احملكمة تسجيل زوجاتهم ومن حقهم يف إنشا
( والذي قضى بأن للبهائيني احلق يف احلصول على وثائق اهلوية. 2008اإلدارية العليا )

وإن التمييز حبق األشخاص من أتباع الديانة البهائية ما يزال قائمًا فهم حمرومون من 
اً أن قراراً رئاسياً صدر عن الرئيس احلقوق اليت يتمتع بها باقي املواطنني املصريني، علم

حظر فيه مجيع أنشطة البهائيني بضغط من اإلسالميني كما  1960عبد الناصر 

                                                            



54 
 

كما أن قبيلة )العزازمة( يعانون احلرمان من كافة اخلدمات العامة وانعدام ، يزعم
 اجلنسية. 

يز اليت ويف ليبيا عانت األقليات غري العربية كالطوارق والتبو من سياسات التمي
انتهجها نظام العقيد القذايف لعقود مضت وإن معاناتها يف عدم امتالكها اجلنسية والوثائق 
الضرورية مستمر إىل يومنا هذا وبالتالي فهي يف دائرة احلرمان من الوصول إىل التعليم 

 واخلدمات العامة األخرى.
هم حيث ال كذلك يف الكويت تظاهر اآلالف مما يسمى )البدون( مطالبني حبقوق

 .(1) الطالقيستطيعون احلصول على شهادة الوالدة، أو الزواج أو 
ضمن وصان حق الفرد من األقليات يف اكتساب  2005إن الدستور العراقي لعام 

اجلنسية العراقية بغض النظر عن دينه أو قوميته أو شكله أو لونه أو رأييه السياسي. 
الفرد القانوني عند حصوله على جنسية يظهر مما تقدم أن اجلنسية متثل كيان 

على الشخص والدولة واجملتمع الدولي بلده، فهي رابطة قانونية وسياسية تعود أهميتها
مجيعًا، فبالنسبة للشخص فإن اجلنسية متنحه املواطنة اليت مبوجبها يستطيع التمتع 

ة )اي اجلنسية( بكافة احلقوق كحق الرتشح، االنتخاب، الزواج، التملك.. اخل. وهي عالم
 فارقة بني األجنيب واملواطن داخل الدولة. 
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وتعود أهمية اجلنسية على الدولة بانها متكنها من معرفة عدد السكان وتعطيها 
مظهرًا من مظاهر الدميقراطية وعليه فإن اجملتمع الدولي سينظر اليها على انها ال 

املساواة. كما وتستطيع الدولة  متيز بني أفراد شعبها ومتنح احلقوق واحلريات على أساس
مبوجب اجلنسية فرض الواجبات على مواطنيها عند امتالكهم هلا، وإن عدمها ميثل 
سببًا يف عدم التزام املواطنني بالواجبات. وبالنسبة للمجتمع الدولي فإن عدم منح 
اجلنسية بشكل عادل للمواطنني يف دولة ما سيمكنه )اجملتمع الدولي( من فرض 

ات على تلك الدولة ومواجهة هذه الظاهرة. إن االعتماد على إجراءات متييزية التزام
السليب على واقع الدولة  إثرهاكالدين أو القومية أو العرق أو اللون يف منح اجلنسية هلا 

 وعلى أبناء األقلية إذا كانوا ضمن هذا التمييز إذ يعترب هذا التمييز جرمية. 
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 احلق يف الوجوداملطلب الثالث
ويقصد به احلق يف وجود األقلية كجماعة متميزة يف اجملتمع وعدم ممارسة األعمال 
تهدف إىل القضاء كليًا أو جزئيًا على األقلية، ويتعلق احلق يف الوجود باجلماعات وليس 
باألفراد، فهو حق مجاعي وليس حقًا فرديًا وعليه فهو خيتلف عن احلق يف احلياة الذي 

 .(1) فردي هو حق
 1948فإن اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها اليت صدرت سنة 

كفلت هذا احلق ونصت يف مادتها الثانية )يف هذه االتفاقية، تعين اإلبادة اجلماعية أيا 
من األفعال التالية، املرتكبة على قصد التدمري الكلي أو اجلزئي جلماعة قومية أو إثنية 

( إحلاق أذى جسدي قتل أعضاء من اجلماعة، )ب-)أ :عنصرية أو دينية، بصفتها هذهأو 
أو روحي خطري بأعضاء من اجلماعة، )ج( إخضاع اجلماعة، عمدا، لظروف معيشية 
يراد بها تدمريها املادي كليا أو جزئيًا، )د( فرض تدابري تستهدف احلؤول دون إجناب 

 . (2)طفال من اجلماعة، عنوة، إىل مجاعة أخرى(األطفال داخل اجلماعة، )هـ( نقل أ
وما مييز هذه االتفاقية أنه بالرغم من عدم إشارتها الصرحية لألقليات إال أن املادة 
الثانية منها أحيت فكرة اجلماعات القومية أو العرقية أو الدينية، فاألمر يتعلق حبماية 

أم ال، وبالتالي تستطيع األقليات  اجلماعات اإلنسانية سواء أكان يصدق عليها وصف أقلية
 .(3)االستفادة من إجراءات احلماية اليت كرستها هذه االتفاقية لضمان وجودها
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وقد أرست نصوص هذه االتفاقية قواعد وضوابط ملنع ومعاقبة مرتكيب جرمية 
اإلبادة وتركت للدول تقدير العقوبة الرادعة هلذه اجلرمية وألقت على عاتق القضاء 

 . (1)التزامًا مبعاقبة مرتكبيها مساعدة للقانون الدولي يف ردعهاالوطين 
ونظرًا ألهمية هذا احلق فقد أشارت املادة األوىل من إعالن األمم املتحدة بشأن 
األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات لغوية ودينية الصادر عام 

على الدول أن تقوم، كل يف إقليمها حبماية وجود األقليات وهويتها  -1اىل انه ) 1992
القومية أو االثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة 

تعتمد الدول التدابري التشريعية والتدابري األخرى املالئمة  -2بتعزيز هذه اهلوية. 
 لتحقيق تلك الغايات(.  

اقية الدول بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة فقد كما وتشري اتف
مع مراعاة الفقرات التالية من هذه املادة، ال  -1( منها على انه )16جاءت يف املادة )

إذا اقتضى األمر ترحيل هذه  -2جيوز ترحيل الشعوب املعنية من األراضي اليت تشغلها. 
ن يتم هذا الرتحيل إال مبوافقتها احلرة والواعية. الشعوب كتدبري استثنائي ال جيوز أ

موافقتها ال تتم عمليات الرتحيل إال بعد تنفيذ إجراءات  علىوعندما يتعذر احلصول 
مالئمة تنص عليها القوانني واللوائح الوطنية مبا يف ذلك عند االقتضاء حتقيقات عامة 

تتمتع هذه الشعوب كلما  -3ة. تتاح فيها للشعوب املعنية إمكانية متثيلها بصورة فعلي
أمكن باحلق يف العودة إىل أراضيها التقليدية مبجرد زوال األسباب اليت قام عليها 
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 . (1)الرتحيل(
وبناء على ذلك ميكن القول ان املقصود بهذه الشعوب تعترب معظمها أقليات تتميز 

ليها فنقلهم خبصائص عرقية وثقافية تتميز بها عن بقية سكان الدول اليت ينتمون إ
القسري يؤدي إىل تشتتهم ومن ثم القضاء على وجودهم وهذا ما حتاربه القوانني 

 .(2)الدولية من خالل املعاهدات واالتفاقيات
وكذلك تضمنت الصكوك الدولية املتعلقة حبماية األقليات إشارة صرحية إىل حق  

 . (3)األقليات يف الوجود املادي
كما إن مجيع االتفاقيات الدولية قد أكدت على أهمية هذا احلق ومحايته واعتربته 
حقًا أصياًل وإن محايته تعترب شرط أساسي للتمتع بسائر احلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية فضاًل عن احلقوق املدنية والسياسية، ميثل احلق يف الوجود 

وريا لتمتعها ببقية احلقوق، إذ أنه وبالقضاء على بالنسبة لألقليات شرطًا بديهيًا وضر
األقلية تتحول احلقوق املعطاة هلا إىل فرضيات ال وجود هلا على أرض الواقع، إذ إن هذه 

 .(4)احلقوق ستكون منعدمة احملل واملتمثل )بوجود األقلية(
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 لكافة احلقإليها تضمن هذا  وأشرناويتضح لنا أن االتفاقيات واإلعالنات اليت سبق 
من اجلماعات اإلنسانية  العتبارهمأفراد الشعوب أقلية كانت أم أغلبية معًا دون تفرقة 

 .اداتبواإلاملعرضة لالنتهاكات 
وبالرجوع إىل موقف التشريعات الداخلية جند أن دستور مجهورية العراق لعام  

العنصرية أو اإلرهاب أو التكفري  نهج يتبنىحيظر كل كيان أو  -أواًل: يقضي بأن ) 2005
تلتزم الدولة  :أو التطهري الطائفي أو حيرض أو ميهد أو ميجد أو يروج أو يربر له... ثانيًا

 .(1)مبحاربة اإلرهاب جبميع أشكاله....(
اما بالنسبة ملشروع دستور إقليم كردستان بهذا الشأن فقد اشار إىل انه )حيظر كل  

الشوفيين أو الفاشي أو العنصري أو اإلرهابي أو التكفريي أو  كيان أو نهج يتبنى الفكر
وتلتزم  له،التطهري العرقي أو الطائفي أو حيرض أو ميهد أو ميجد أو يروج أو يربر 

العراق مبحاربة اإلرهاب جبميع أشكاله والعمل على محاية أراضي  -سلطات كردستان 
 . (2)اطه(االقليم من أن تكون مقرًا أو معربًا أو ساحة لنش

( 194يف املادة ) 1969الصــادر لعام  111قانون العقوبات العراقي املرقم  وبشــأن
)يعاقب باإلعدام كل من نظم أو ترأس أو توىل قيادة ما يف عصــــابة مســــلحة هامجت  
فريقا من السكان أو استهدفت منع تنفيذ القوانني أو اغتصاب األراضي أو نهب األموال     

ــًا مبوجب املادة )اململوكة للدولة أو جلم ( )يعاقب 195اعة من الناس بالقوة...( وأيضـــ
بالسجن املؤبد من استهدف إثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح املواطنني  
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ــد البعض أو باحلث على االقتتال. وتكون العقوبة   ــهم ضـ ــلح بعضـ أو حبملهم على التسـ
 حتقق ما استهدفه اجلاني(.  إذااالعدام 
ــبع  200/2املادة )اما يف  ــجن مدة ال تزيد على سـ ــار إىل انه )يعاقب بالسـ ( فقد اشـ

ــنوات أو باحلبس كل من حبذ أو روج أيًا من املذاهب اليت ترمي إىل تغيري مباد            ســـ
سويد طبقة اجتماعية            سية للهيئة االجتماعية أو لت سا سية أو النظم األ سا ستور األ الد

ة اجتماعية لقلب نظم الدولة األســاســية على غريها من الطبقات أو للقضــاء على طبق
ــية للهيئة االجتماعية    ــاسـ ــادية أو هلدم إي نظم من النظم األسـ االجتماعية أو االقتصـ
 متى كان اســــتعمال القوة أو اإلرهاب أو أية وســــيلة أخرى غري مشــــروعة ملحوظا يف  

 .ذلك(
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 احلق يف منع التمييزاملطلب الرابع
)إن التمييز يعين عدم املساواة بني املواطنني أو تفضيل بعضهم على البعض اآلخر 

 يف املعاملة بني كافة األفراد سواء كان يف احلقوق أو الواجبات(. 
....على تعزيز بالنص )وقد نص ميثاق األمم املتحدة على مبدأ عدم التمييز وذلك 

مجيعًا والتشجيع على ذلك أطالقًا بال احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس 
. وكذلك تضمنت (1)متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء(

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واليت عرفت التمييز 
العنصري يف مادتها األوىل على أنه أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على 
أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو االثين ويستهدف أو يستتبع تعطيل 

على  ممارستها،االعرتاف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع بها أو  أو عرقلة
قدم املساواة، يف امليدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو يف أي ميدان 

 .(2)آخر من ميادين احلياة العامة
تري الوطنية إن احلقوق واحلريات األساسية املعرتف بها يف املواثيق الدولية والدسا

شاملة جلميع أفراد اجملتمع مبا يف ذلك أفراد األقليات دون متييز بينها لذا سارعت 
اهليئات الدولية إىل تكريس هذا احلق وهو عدم التمييز وحماولة إثباته على أرض الواقع، 
 فالكثري من الوثائق واملعاهدات تنص صراحة على عدم التمييز، مهما كان وكيفما كان
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 . (1)اللغة ومن حيث الدين أو العرق وغريهامن حيث 
إنسان حق التمتع جبميع  )لكلوقد أكد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على انه 

احلقوق واحلريات املذكورة يف هذا اإلعالن، دومنا متييز، من أي نوع وال سيما التمييز 
يا وغري السياسي أو بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياس
 .(2)األصل الوطين أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر... (

فقد نص على انه  1966اما العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية الصادر عام 
)الناس مجيعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي متييز حبق متساوي يف التمتع 

د جيب أن حيظر القانون أي متييز وأن يكفل جلميع األشخاص حبمايته. ويف هذا الصد
على السواء محاية فعالة من التمييز ألي سبب كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو 
الدين أو الرأي سياسيا أو غري السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب 

 .(3)أو غري ذلك من األسباب(
حيان ما يكون انتهاك حقوق األقليات مرتبط بالتمييز القائم على أساس ويف غالب األ

اهلويات العرقية أو اللغوية أو الدينية، وهو ما ذهب إليه تقرير التنمية البشرية لسنة 
( مليون فرد من األقليات عرضة للتمييز نتيجة 750، إذ أكد هذا األخري وجود )2004

صًا يف جماالت الصحة والتعليم والدخل، واليت سياسات متييزية حكومية مباشرة خصو
رأى التقرير أنها نادرًا ما تكون مستويات التنمية البشرية أو تقدماتها موزعة بصورة 
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 .(1)عادلة يف بلد ما، ويف أحيان كثرية تهمل جمموعات دينية وعرقية ولغوية
علنيًا كمعاملة وقد يكون التمييز العنصري بسبب اللون أو اجلنس أو الدين أو اللغة 

من ينتمون إىل أقليات حسب لونهم أو لغتهم أو عرقهم فأنه ميكن أن يكون أيضًا مسترتًا 
كإرساء تقاليد وأعراف يسري على منواهلا اجملتمع، وهذه التقاليد ختصص لفرض حمتواها 

الن على مجاعة من األقليات السالفة الذكر كشكل من أشكال التمييز العنصري،
ي ان تعتقد بوجود مجاعات بشرية ذات خصائص معينة مبوجبها توضع العنصرية ه

 . (2)هذه الفئة يف مرتبة اعلى أو ادنى من االخرين
والتمييز يتخذ عدة أشكال ويكون على شكل تشريعات أو ممارسات حكومية أو إدارية 
للتفرقة بني أفراد اجملتمع بسبب العنصر أو اجلنس أو االنتماء إىل طبقة اجتماعية 

ومثاله التشريعات واللوائح والقرارات  العام،وغري ذلك من األسباب، هذا هو التمييز 
و استثناءات لفئة من فئات اجملتمع سواء يف جمال العمل أو اإلدارية اليت متنح مزايا أ

  اخل.التعليم أو اخلدمات... 
أما النوع الثاني هو التمييز اخلاص وهو الذي متارسه املؤسسات اخلاصة أو األفراد يف 

 . (3)جمال التعاقد وقبول العضوية يف اجلمعيات والنوادي
ا( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري /4وجاء يف )
على )اعتبار كل نشر لألفكار القائمة على التفوق العنصري أو 1965الصادر عام 
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الكراهية العنصرية، وكل حتريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف 
رق أو أية مجاعة من لون أو أصل اثين أو حتريض على هذه األعمال يرتكب ضد أي ع

مبا يف ذلك متويلها ، جرمية يعاقب عليها  العنصرية،آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات 
 القانون(.

فحق منع التمييز يضمن ألفراد األقلية التمتع مبمارسة حقيقية وعادلة حلقوقها 
 .(1)وحرياتها السياسية

أول دستور عراقي  تأسيسابقة منذ بداية وبالرجوع إىل كل الدساتري العراقية الس
فإن هذه الدساتري حظرت منع التمييز بسبب الدين أو اللغة أو القومية أو الوضع 
االقتصادي أو االجتماعي. اما من حيث الواقع العملي يف تطبيق هذه الدساتري فإننا 

سكناهم  نالحظ حرمان أفراد األقليات من استالم املناصب يف الدولة وحتى يف مناطق
ومت اقصاءهم بهذا اخلصوص وال ننسى التمييز الذي كان ميارس ضد الشيعة والكورد 
يف ظل النظام البعثي بالرغم من انهم يشكلون أغلبية السكان يف العراق، وهذه النصوص 

 كانت جمرد حرب على الورق. 
ان ، ومشروع دستور إقليم كردست2005أما بالنسبة لدستور مجهورية العراق لسنة 

، فإنهما خيلوان من التمييز إذ ليس هناك أي تفريق بني مجيع أبناء 2006لسنة 
 اخل....  الشعب العراقي من حيث، التعليم، واالنتخاب والرتشح
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وخالصة القول إن هذا احلق مرتبط بالكرامة اإلنسانية حبيث جيب أن يتمتع كافة 
انتهاكًا صارخًا حلقوقهم وقد يكون األفراد بهذا احلق وإن أي متييز ضد األقليات يشكل 

موجها لذات الفرد أو موجها جلماعة معينة وإن التمييز ضد أقلية أو أغلبية قد يتسبب 
يف نشوب نزاعات مسلحة تهدد األمن الداخلي للدولة، وحيصل هذا التمييز غالبًا بسبب 

دور تشريعات الدين أو القومية أو اللغة أو الراي السياسي.. اخل، وعلى الدول منع ص
وقوانني متييز بني اطياف الشعب والغاءها عند وجودها وهذا ما يضمن محاية حقوق 

 األقليات وحرياتهم.
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 املبحث الثالث
 احلقوق السياسية
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احلقوق السياسية: ويقصد بها تلك احلقوق اليت تثبت لألفراد باعتبارهم أعضاء يف 

 . (1)مجاعة سياسية معينة فتخوهلم حق املشاركة يف حكم هذه اجلماعة
اذ جيب أن تتضمن االتفاقيات الدولية واإلقليمية والقوانني الداخلية للدول على هذه 

ة. أن منح هذه احلقوق ألفراد األقليات احلقوق وبدون متييز بني األقلية واألغلبي
سيشعرهم ويثبت هلم أنهم ينتمون لبلدهم وبالتالي ميكنهم من حق املشاركة مثل بقية 
أفراد الدولة يف تسيري الشؤون العامة لبلدهم. وعليه ينقسم هذا املبحث إىل سبع مطالب 

 :كاآلتي
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 حق االشرتاك يف إدارة شؤون الدولةاملطلب األول
كل فرد يف األمة أهل لتولي املناصب والوظائف العامة متى ما توافرت فيه شروطها 

. (1)الشرعية، وال تسقط هذه األهلية أو تنقص حتت أي اعتبار عنصري أو طبقي
وينصرف مفهوم املشاركة يف إدارة الشؤون العامة املنصوص عليه يف املواثيق الدولية إىل 

والتنفيذية والقضائية. فحق كل مواطن يف املشاركة يف  املشاركة يف السلطات التشريعية
تسيري الشؤون العامة يف الدولة اليت يتمتع جبنسيتها، سواء بنفسه أو بطريق غري مباشر 

 . (2)بانتخاب ممثليه بالتصويت
فرد احلق يف االشرتاك يف إدارة  )لكلوقد اشار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على انه 

لبالده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني خيتارون اختياراً حراً لكل شخص  الشؤون العامة
 (3)بلده(بالتساوي مع األخرين حق تقلد الوظائف العامة يف 

وكذلك قد اشارت االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 
( على انه )تتعهد الدول األطراف حبظر التمييز 5يف املادة ) 1965الصادر عام 

العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله وبضمان حق كل إنسان دون متييز بسبب العرق 
أو اللون أو األصل القومي أو االثين، يف املساواة أمام القانون، السيما بصدد التمتع باحلقوق 

اقرتاعًا وترشيحًا  -اك يف االنتخابات احلقوق السياسية، والسيما حق االشرت -....ج التالية
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 ىعلي أساس االقرتاع العام املتساوي، واإلسهام يف احلكم ويف إدارة الشؤون العامة عل -
 قدم املساواة(.  ىمجيع املستويات وتولي الوظائف العامة عل

وبهذا يكون احلكم دميقراطيًا إذا كان ال يستبد فيه بالسلطة فردًا أو طائفة أو طبقة 
وتصان فيه حريات األفراد من العبث واالستغالل واالعتداء، وكان يفسح فيه اجملال لكل 
اإلمكانيات أمام كل شخص ليشارك يف ذلك، وانطالقًا من مبدأ املساواة الذي أعلنته 
املواثيق الدولية خاصة فيما يتعلق باحلقوق السياسية على أساس حق املواطنة وحق 

 .(1)لبلد الذي ينتمي إليهتولي الوظائف العامة يف ا
فقد نصت  1966وفيما يتعلق بالعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية الصادر عام 

( منه على انه )يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز املذكور يف 25املادة )
قولة، ( احلقوق التالية، اليت جيب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غري مع2املادة )

على أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني خيتارون يف 
حرية أن ينتخب وينتخب، يف انتخابات نزيهة جترى دوريا باالقرتاع العام وعلى قدم 
املساواة بني الناخبني وبالتصويت السري، تضمن التعبري احلر عن إرادة الناخبني، أن 

ملساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده(. تتاح له، على قدم ا
تقتضي سالمة هوية األقليات واحملافظة على مكوناتها متتع مجاعات األقليات باحلق يف 

 .(2)املشاركة باألنشطة املتعلقة بشؤونهم على املستوى الوطين واحمللي
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شاركة يف احلياة الثقافية وكذلك يكون لألشخاص املنتمني إىل األقليات احلق يف امل 
والدينية واالجتماعية واالقتصادية والعامة مشاركة فعلية ويكون لألشخاص املنتمني 
إىل األقليات احلق يف املشاركة الفعالة على الصعيد الوطين، وكذلك على الصعيد اإلقليمي 

املناطق اليت حيثما كان ذلك مالئما يف القرارات اخلاصة باألقلية اليت ينتمون إليها أو ب
 .(1)يعيشون فيها، على أن تكون هذه املشاركة بصورة ال تتعارض مع التشريع الوطين

وبناء على ذلك ميكن القول أن املشاركة الفعلية لألقليات يف الشؤون العامة للدولة 
ينبغي أن تكون حماطة بتمثيل سياسي مناسب داخل الدولة، فهذا احلق مرتبط 

بانتخابات عامة وحرة ونزيهة، حتى يتاح لألقليات أن تأخذ  بالضرورة حبق املشاركة
 .(2)مكانًا يف التعبري عن هويتها يف جممل األنشطة املرتبطة باحلياة العامة داخل الدولة

 2005اما على صعيد التشريعات الداخلية فقد نص دستور مجهورية العراق لعام  
يف الشؤون العامة، والتمتع باحلقوق على انه )للمواطنني رجااًل ونساًء، حق املشاركة 

 .(3)السياسية، مبا فيها حق التصويت واالنتخاب والرتشيح(
( من مشروع دستور إقليم كردستان العراق 23( من املادة )1ونصت أيضًا الفقرة )

)ملواطين االقليم حق املشاركة يف إدارة الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة  2006لسنة 
 حبرية كما هلم حق املشاركة يف االنتخابات العامة واالستفتاء وانتخاب ممثليهم املنتخبني
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اجملالس احمللية والبلدية واهليئات األهلية وتقلد الوظائف العامة على قدم املساواة وفق 
 الشروط املبينة يف القانون ومبدأ تكافؤ الفرص(.
ر إقليم كردستان ومشروع دستو 2005ومن اجلدير بالذكر أن الدستور العراقي لعام 

كان عن طريق  مينحان لكل فرد حق املشاركة يف شؤون الدولة سواء 2006العراق لسنة 
 الرتشح أو االنتخاب أو التصويت.

وهنا يتضح لنا أن املشاركة الفعلية لألقليات يف متشية شؤون الدولة سواء على  
املستوى الوطين أو احمللي يعين أن الدميقراطية فعالة وموجودة يف الدولة وإن التهميش 

ونزاعات يف الدولة قد تؤدي إىل  اضطراباتقد حيدث  واألغلبية والتمييز بني األقلية 
 رار السياسي فيها.تفككها وإىل عدم االستق
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 حق الرتشيحاملطلب الثاني
ميكن تعريف حق الرتشيح بأنه حق األفراد بتقديم أنفسهم للناس لكي ينالوا ثقتهم 
وقبوهلم لغرض ممارسة بعض احلقوق السياسية يف ظل منصب أو وظيفة معينة لكونهم 

 . (1) الشعبنواب عن صاحب السلطة الفعلية وهم أفراد 
ويعد حق الرتشيح من أصل وسائل املشاركة يف احلياة السياسية للمواطن، حيث ميكنه 
من املساهمة يف اختاذ القرار وإدارة دفة احلكم والعمل على حتقيق ورعاية مصلحة 
اجلماعة، ومن مقتضيات الدميقراطية يف تشكيل وبناء املؤسسات النيابية إقرار حق 

وفر فيهم الشروط القانونية املطلوبة على أساس من الرتشيح لكل املواطنني الذين يت
املساواة بني كل املواطنني الذي يرون يف أنفسهم احلصول على ثقة الناخبني والفوز 
بعضوية: اجملالس احمللية، أو الربملان أو منصب رئاسة الدولة. الرتشيح من املباد  

ونها يف االنتخابات العامة الدستورية اليت حترص الدولة على االلتزام بها وحتقيق مضم
 .(2)اليت جتري بني فرتة وأخرى

 1948وعلى الصعيد الدولي فقد أكد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام 
لكل شخص حق املشاركة يف إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء مباشرة أو  -1على أنه )

يقلد الوظائف العامة يف حيق لكل شخص  -2بواسطة ممثليهم هلم خيتارون يف حرية. 
 .(3) بلده(
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كما وأكدت عليًه االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 
وذلك بالقول )تتعهد دول أطراف يف هذه االتفاقية حبظر التمييز  1965الصادر عام 

العنصري والقضاء عليه.... وبضمان حق كل إنسان، دون متييز بسبب العرق أو اللون 
أو األصل القومي أو االثين، يف املساواة أمام القانون السيما التمتع باحلقوق التالية: 

 .(1) ...(احلقوق السياسية، والسيما حق االشرتاك يف االنتخابات، اقرتاحًا وترشيحًا
فقد نص  1966وفيما يتعلق بالعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية الصادر عام 

ن يشارك يف سري احلياة يف بلده مباشرة أو عن طريق ممثل مواطن أ لكل)على أنه 
.(2)له....(

رجااًل ونساًء  )للمواطننيأما على الصعيد الداخلي فقد نص دستور مجهورية العراق 
 .(3)الرتشيح(حق....التمتع باحلقوق السياسية، مبا فيها حق.... 

االقليم حق املشاركة  )ملواطينكما ذهب مشروع دستور إقليم كوردستان العراق إىل أن 
 .(4)يف إدارة الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثليهم املنتخبني حبرية....(

أما بالنسبة ملوقف القوانني من حق الرتشيح فقد ذهب قانون انتخابات جمالس 
احملافظات واألقضية والنواحي العراقي إىل شروط جيب توافرها يف املرشح لتولي املناصب 

 هذه اجملالس، وهذه الشروط هي:يف 
 عراقي اجلنسية. :أواًل
 كامل األهلية. :ثانيًا
أمت الثامنة عشر من عمره يف السنة اليت جتري فيها االنتخابات. :ثالثًا
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مسجال يف سجل الناخبني وفقًا ألحكام هذا القانون والتعليمات اليت ستصدر  :رابعًا
 .1من املفوضية

لسنة  45لقانون انتخابات جملس النواب العراقي املرقم وكذلك احلال بالنسبة 
( من 5اليت حدده شروطًا أيضًا، اضافة إىل الشروط الواجب توافرها يف املادة ) 2013

 القانون املذكور.
وفيما يتعلق بشروط الرتشيح لعضوية جملس النواب، فانه يشرتط:   
 ( ثالثني سنة عند الرتشيح30أن ال يقل عمره عن ) -1
 أن ال يكون مشمواًل بقانون هيئة املساءلة والعدالة أو أي قانون آخر حيل حمله. -2
 أن يكون حسن السرية والسلوك وغري حمكوم جبرمية خملة بالشرف -3
 أن يكون حاصال على شهادة اإلعدادية كحد أدنى أو ما يعادهلا. -4
 املال العام.أن ال يكون قد أثرى بشكل غري مشروع على حساب الوطن أو  -5
 .2أن ال يكون من أفراد القوات املسلحة أو املؤسسات األمنية عند ترشحه -6

أن القانونني يشريان بوضوح إىل الشروط اليت جيب أن تتوفر عند كل مرشح يود 
ترشيح نفسه سواء يف جمالس احملافظات أو األقضية أو النواحي أو يف جملس النواب 

يزا بني األقلية واألغلبية عند الرتشيح وإمنا اعطيا هذا احلق العراقي كما وأنهما مل مي
 لكافة أفراد الشعب.
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 حق االنتخاباملطلب الثالث
االنتخاب اصطالحًا هو اختيار شخص من بني عدد من املرشحني ليكون نائبًا ميثل 
اجلماعة اليت ينتمي إليها، وكثرياً ما يطلق على االنتخاب أسم )االقرتاع( ويعترب االنتخاب 

 .(1)حقًا عامًا للمواطنني ليس لسلطة من السلطات أن حترم املواطن من ممارسته
ه عبارة عن إجراء يقوم مبقتضاه أفراد الشعب باملعنى وقد رأى جانب من الفقه أن

السياسي باختيار ممثلني عنهم ممن تكون أعماهلم وتصرفاتهم وأهدافهم متوافقة مع 
 .(2)رغبات الشعب

يعترب حق االنتخاب عماد احلقوق السياسية اليت يتوجب متتع املواطن به يف العصر  
ملستقلة واملسؤولية السياسية والوطنية. ويرجع احلديث ألنه يفيد متتعه باإلدارة احلرة ا

إقرار عدم منع أي مواطن من ممارسة حقه يف االنتخاب إىل أن االنتخاب مفروض فيه 
أن يكرس مشروعية احلاكمني، ويعرب عن إرادة الشعب، ويعكس صورة الرأي العام، 

 .(3)وتنبثق منه أغلبية تتوىل احلكم
وال تنحصر أهمية االنتخابات يف أنها وسيلة متكن املواطن من أعمال إرادته يف املساهمة 

لشؤون السلطة فيها من خالل  املتصدينييف بناء املؤسسات السياسية للدولة وحتديد 
ممارستهم احلرة حلقي االنتخاب والرتشيح وأنها تتجاوز ذلك لقضايا األعمال السيادية 

وقضايا املواطنة، ومن الغايات املهمة اليت حتققها إجراء انتخابات واالستقرار السياسي 
حرة ونزيهة هي التداول السلمي للسلطة وضمان االستقرار واألمن الداخلي حيث ان 
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احلكومات االستبدادية اليت مل يتم اختيارها من جانب شعوبها بانتخابات حرة ونزيهة،
 .(1)داخليًا وخارجيًاهي احلكومات املثرية للمشاكل واالضطرابات 

وبالرجوع إىل اإلعالن واالتفاقيات الدولية جند انه مل خيلوا من حق االنتخابات فقد 
)إن إرادة  1948( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام 21نصت املادة )

الشعب هي مناط سلطة احلكم، وجيب أن هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة جترى 
 بأجراء السري أودم املساواة بني الناخبني وبالتصويت دوريا باالقرتاع العام وعلى ق

 . (2)مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت(
كما وذهبت االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري )تتعهد 
الدول األطراف حبظر التمييز العنصري.... وجيب متتع كل إنسان باحلقوق التالية: 

 . (3)سيما حق االشرتاك يف االنتخابات....(احلقوق السياسية، وال
فقد ذهب يف  1966اما موقف العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية الصادر عام 

( على أنه )يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز اليت جيب أن 25مادته )
تخابات تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غري معقولة: أن ينتخب وينتخب، يف ان

نزيهة جترى دوريا باالقرتاع العام وعلى قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت السري، 
 .(4)تضمن التعبري احلر عن إرادة الناخبني(

يتضح هنا أن املواثيق الدولية تكفل وتضمن هذا احلق من خالل نصوصها حبيث 
وجبت أيضاً أن يتمتع مجيع ألزمت الدول اليت تكون أطرافاً فيها باحرتام هذا احلق، كما أ

 أفراد الشعب دون وجه من وجوه التمييز بني األغلبية واألقلية.
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( 20جند أن املادة ) 2005وبالعودة إىل التشريعات الداخلية يف الدستور العراقي لعام 
قد نصت على ما يأتي:)للمواطنني، رجاالً ونساءً حق املشاركة يف الشؤون العامة، والتمتع 

 لسياسية مبا فيها حق التصويت واالنتخاب والرتشيح(. باحلقوق ا
على انه )يتكون جملس  2005( من الدستور العراقي لعام 49كما بينت املادة )

النواب من عدد من األعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق 
السري املباشر،  ميثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق االقرتاع العام

 .(1)ويراعى متثيل سائر مكونات الشعب فيه(
( )حيق ملواطين 23كما وذهب مشروع دستور إقليم كوردستان العراق يف املادة )

االقليم املشاركة يف االنتخابات العامة واالستفتاء وانتخاب اجملالس احمللية والبلدية 
 .(2)واهليئات األهلية....(

صوص نفهم أن ملواطين العراق حق املشاركة يف االنتخابات بغض واستنادًا إىل هذه الن
 جهة دون أية ضغوط من طرف ما. أليةالنظر عن األغلبية أو األقلية والتصويت احلر 

اما موقف قانون انتخاب جمالس احملافظات واألقضية والنواحي العراقي ذي الرقم 
االنتخاب حق لكل  :)أواًل( منه على انه 4، فقد صرح يف املادة )2008( لسنة 36)

عراقي وعراقية ممن توافرت فيه الشروط املنصوص عليها يف هذا القانون ملمارسة هذا 
احلق دون متييز بسبب اجلنس أو العرق أو القومية أو األصل أو اللون أو الدين أو املذهب 

ميارس كل ناخب حقه يف  :أو املعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي. ثانيًا
 التصويت لالنتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية وال جيوز التصويت بالوكالة(.

 ( من القانون املذكور شروط الناخب اليت جيب أن توافرها وهي:5كما بينت املادة )
 عراقي اجلنسية. :أواًل
 كامل األهلية. :ثانيًا
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 نة اليت جتري فيها االنتخابات.أمت الثامنة عشر من عمره يف الس :ثالثًا
مسجال يف سجل الناخبني وفقًا ألحكام هذا القانون والتعليمات اليت ستصدر  :رابعًا

 .(1)من املفوضية
يتطابق مع  2013( لسنة 45هذا وإن قانون انتخابات جملس النواب العراقي رقم )

( لسنة 36م )ذهب إليه قانون انتخاب جمالس احملافظات واألقضية والنواحي املرق
2008. 

فالواضح إذن من النصني املذكورين انهما منحا األقليات حق املشاركة يف االنتخابات 
 بعد توافر الشروط القانونية االنفة الذكر.

ونستخلص مما تقدم أن حق الرتشح وحق االنتخاب يعتربان من أهم احلقوق 
ون متييز بني األغلبية السياسية اليت جيب أن يتمتع بها كافة املواطنني سواسية د

واألقلية وال جيوز منعهم على أي أساس طائفي أو عنصري أو مذهيب من ممارسة هذا 
احلق. وهذا ما ذهبت اليه االتفاقيات الدولية والتشريعات والقوانني الداخلية وإن هذان 
احلقان هما مستان من مسات الدميقراطية يف الدول احلديثة، وخبالفهما )أي منع 

 .ودكتاتوريهاطنني من الرتشح أو االنتخاب( يدل على استبدادية الدولة املوا
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 احلق يف تولي الوظائف العامةاملطلب الرابع
يعين هذا احلق: أن لكل فرد من أفراد اجملتمع بالتساوي مع اآلخرين احلق يف تولي 
الوظائف العامة إذا ما توافرت الشروط القانونية املطلوبة لشغل الوظائف العامة على 

 . (1)اختالف مستوياتها وفئاتها
ا هو ويرى بعض الفقهاء املعاصرين أن تولي الوظائف العامة ليست حقًا لألفراد وإمن

 .(2) إليهمتكليف تكلفهم به الدولة، إذ كانوا أهاًل لذلك وواجب يقومون به إذا عهدت به 
ومبدأ املساواة يف تولي الوظائف العامة يفيد يف معناه الشامل االعرتاف للجميع حبق 
التقدم ألشغال الوظائف اإلدارية. أو هو إتاحة اإلمكانية أمام مجيع املواطنني يف الدولة 
لولوج الوظيفة العامة وطرق بابها فيمن تتوافر فيه شروط الوظيفة الشاغرة. أو هو 

ملواطنني يف تولي الوظائف العامة ويكون أساسًا لتوليته شروط عدم التمييز بني ا
ومؤهالت عامة تسري على الكافة دون متييز، أو هو التسليم جلميع املواطنني باحلق يف 
تولي الوظيفة العامة دون أن يتسبب اختالف األصل أو الدين، واجلنس أو الرأي أو أي 

ة عامة ما دامت الشروط اليت حددها سبب آخر يف استبعاد أحد من شغل )تولي( وطبق
 .(3)القانون قد توافرت فيه

والبد من وجود معايري الختيار املوظف العام تهدف إىل محاية حق الوظيفة للمواطن 
وفق مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص بعيدًا عن االرجتال واحملسوبية ومن حسابات الوالء 
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ريد املواطنني من حق املواطنة واملشاركة واالنتماء السياسي وغريها، واليت تؤدي إىل جت
 .(1)يف السلطة وتركيزها يف يد قلة حزبية أو فئة دون أخرى
على هذا احلق لقوله  1948وقد أشار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام 

 . (2)()لكل شخص، بالتساوي مع االخرين، حق تقلد الوظائف العامة يف بلده
يف  1966الدولي اخلاص للحقوق املدنية والسياسية الصادر عام  وهذا ما أكده العهد

 ( منه.25املادة )
( قد أشارت إىل أن لكل 20جند أن املادة ) 2005ويف دستور مجهورية العراق لعام 

 مواطن التمتع باحلقوق السياسية دون متييز بني املواطنني.
على هذا املبدأ  2006وقد كرس مشروع دستور إقليم كوردستان العراق لسنة 

التساوي بني مواطين االقليم يف تقلد الوظائف العامة دون أي متييز وفقًا لشروط 
 .(3)قانونية ومبدأ تكافؤ الفرص
مل  2006ومشروع إقليم كوردستان العراق لسنة  2005إن الدستور العراقي لسنة 

 مؤهاًل لذلك.مييزا بني األقلية واألغلبية يف تولي الوظائف العامة إذا كان الفرد 
يتضح مما تقدم أن حق تولي الوظائف العامة حق لكل مواطن دومنا متييز وعلى 
الدولة أن توفر هلم الوظائف يف كافة مؤسسات البالد بغض النظر عن الدين أو القومية 
أو املذهب، وهو حق سياسي جلميع املواطنني وجيب على الدولة أن تعامل أفراد شعبها 

توظيف ولضمان هذا احلق ال جيوز التفرقة جتاه شرائح اجملتمع ال بشكل متساوي يف ال
سيما األقليات عند تقدميهم إىل الوظيفة. إن مبدأ املساواة من املباد  األساسية اليت تقوم 
عليها النظم الدميقراطية وقد خيضع هذا احلق إىل مبدأ االستحقاق، واجلميع جيب أن 
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كر حقوق ممارسة الوظائف من قبل طائفة معينة ينعموا بهذا احلق، وال جيوز أن حتت
 وأاّل تقتصر هذه احلقوق على أغلبية معينة أو أقلية معينة.
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 حق تكوين اجلمعيات واالنضمام إليهااملطلب اخلامس
واملقصود بها لكل فرد احلق يف إنشاء وتكوين اجلمعيات ذات األغراض املختلفة، وذلك 
لالجتماع مع األعضاء اآلخرين للبحث يف املسائل اليت تهم هذه اجلمعيات ولتحقيق 
األغراض اليت أنشأت من أجلها وللدفاع عن املباد  اليت أسست عليها. ومن حق كل 

 االنضمام إىل اجلمعيات القائمة بالفعل دون ضغط شخص متى شاء وله كامل احلرية يف
 .(1)أو إكراه من أحد

حيث حيق لكل إنسان التجمع ألغراض االحتفال مبناسبة عامة، أو خاصة، أو عقد 
اجتماعات، أو ندوات ملناقشة مسألة تهمه كفرد، أو كمجموعة بشرية من أبناء اجملتمع. 
إال إن األصل أاّل تفرض أي قيود على هذه التجمعات سواء أكانت قانونية أم سياسية، 

 .(2)واآلدابجمعات مع النظام العام اللهم إال إذا تعارضت هذه الت
( على أنه 20يف املادة ) 1948لذا نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام 

ال جيوز  -2لكل شخص حق يف حرية االشرتاك يف االجتماعات واجلمعيات السلمية.  -1)
 .(3)إرغام أحد على االنضمام إىل مجعية ما(

الدولي للحقوق املدنية والسياسية الصادر عام ( من العهد 22كما نصت املادة )
فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك حق  لكل)على أنه  1996

 .(4)إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل محاية مصاحله(
يتبني من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدولي اخلاص للحقوق املدنية 

أنه جيوز ألفراد األقليات تكوين مجعيات خاصة بهم واالنضمام  1966عام والسياسية ل
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إليها يف املسائل املتعلقة بشؤونهم ومن أجل محاية مصاحلهم املشروعة، والدفاع عن 
 قضاياهم.

( على أنه )حرية 39هذا احلق يف املادة ) 2005وضمن دستور مجهورية العراق لعام 
يها مكفولة، وينظم ذلك بقانون. ال جيوز إجبار احد تأسيس اجلمعيات.... االنضمام إل

 .(1)على االنضمام إىل أي .... مجعية ..... أو إجباره على االستمرار يف العضوية فيها(
( هذا 67يف املادة ) 2006كما وتناول مشروع دستور إقليم كوردستان العراق لعام 

م إليها مكفولة وتنظم احلق وذلك بالقول )حرية تأسيس اجلمعيات.... أو االنضما
بقانون( وحظر من جانب آخر استخدام هذه اجلمعيات الدين يف حتقيق مكاسب أو 

 .(2)يتخذ هذه اجلمعيات موقفًا مضادًا بني مكونات االقليم
 1969( الصادر عام 111وفيما يتعلق مبوقف قانون العقوبات العراقي املرقم )

ومن شخص عراقي مقيم خارج العراق فإذا فقد جاء فيه إن أنشاء اجلمعيات يف العراق 
روجت هذه اجلمعية النعرات الطائفية بني أطياف الشعب العراقي أو حرضت على 
النزاع بني األجناس أو إثارة شعور الكراهية والبغضاء بني سكان العراق يعاقب بالسجن، 

 .(3)كما وال جيوز إنشاء مجعيات سرية منافية للقانون
يسيء إىل )أبناء األقليات( باعتبارهم فئة من فئات الشعب من وهذا يعين أن كل من 

 خالل اجلمعيات سيعاقب مبوجب قانون العقوبات العراقي.
نستنتج مما سبق أن للجمعيات أهمية كبرية خصوصًا فيما يتعلق باألقليات وتكمن 
أهميتها يف املطالبة حبقوقها واالهتمام بشؤونها الدينية والثقافية والتارخيية 
واالجتماعية. على أاّل تقف الدولة عائقًا بوجه هذه اجلمعيات اليت تعمل من أجل 

هذا من جانب، من جانب آخر ال بد أن  جاتهمالحتياشعوبها املضطهدة وأن تستجيب 
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تكون أفكارها معارضة لنظام الدولة أي ضد  وأالتكون اهداف هذه اجلمعيات واضحة 
املصاحل العليا للدولة. إن االنضمام إىل هذا اجلمعيات جيب أن يكون اختياريًا ال اجباريًا، 

 وهو حق مكفول لألغلبية واألقلية معًا.
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 تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها السادس: حقاملطلب 
يقصد باحلزب السياسي )جمموعة من األفراد، مكون لبناء سياسي لتحقيق أهداف 
معينة، عن طريق السلطة السياسية، وذلك وفق العقيدة اليت حتكم سلوكه، وما يتضمنه 

 .(1)من سلطة صنع القرارات(
إن وجود هذه األحزاب السياسية حيقق فوائد كبرية على مستوى الفرد واجملتمع 
حيث أصبحت األحزاب السياسية أحدى ضرورات اجملتمعات واألنظمة السياسية املعاصرة 
ملا هلا من دور كبري يف دعم وتعميق احلريات السياسية، وكذلك دورها يف تعميق وترسيخ 

ألحزاب بدون خنق الدميقراطية ذاتها يف نفس اللحظة، الدميقراطية )فال ميكن تقييد ا
فالدميقراطية ال توجد بدون األحزاب السياسية، كما أن أعمال مبدأ تعددية األحزاب 
السياسية واملشاركة الفعالة للمواطن يف احلياة السياسية للمجتمع يؤدي إىل نشوء مبدأ 

 .(2)فصل السلطات
الظلم واالستبداد، والتعسف والطغيان، فلها أن  وتعترب األحزاب السياسية سالحًا ضد

تصد كل معتد على احلريات وأن تقف يف وجه كل جائر، أو جمحف حبقوق األفراد. كما 
أن ظاهرة تعدد األحزاب السياسية تعترب مظهرًا من مظاهر احلريات العامة كما أنها 

ة. إذ يسمح تعدد تعد من ناحية أخرى ضمانة جلميع احلريات وخاصة احلريات السياسي
األحزاب بكشف إساءات السلطة احلاكمة ونشرها على الرأي العام، وقيام األحزاب املناهضة 

 .(3)احلريات السياسية من كثري من االنتهاكات يقيللحزب احلاكم بهذا الدور 
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فقد نصت املادة  1948وبالرجوع إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام 
شخص احلق يف حرية االشرتاك يف اجلمعيات واجلماعات  )لكلانه ( منه على 20)

السلمية( أما خبصوص العهد الدولي اخلاص للحقوق املدنية والسياسية الصادر عام 
)لكل فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات مع ( على أنه22فقد نصت املادة ) 1966

 أجل محاية مصاحله(. آخرين، مبا يف ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من
وبالرغم من انه مل يتم اإلشارة إىل حرية تكوين األحزاب السياسية بشكل مباشر 
لكن مفهوم اجلمعيات واسع حبيث قد يشمل مفهوم األحزاب أيضًا فهذا ما نفهمه من 

 النصني على الرغم من وجود فارق بني اجلمعيات واألحزاب.
( على )حرية 39فقد تناول يف مادته ) 2005وباحلديث عن الدستور العراقي لسنة 

تأسيس .... األحزاب السياسية، أو االنضمام إليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون. وال جيوز 
إجبار أحد على االنضمام إىل أي حزب أو مجعية أو جهة سياسية، أو إجباره على 

 .(1)االستمرار يف العضوية فيها(
على حرية  2006العراق لسنة  ونص صراحة مشروع دستور إقليم كردستان

تشكيل األحزاب السياسية على أال تكون هذه االحزاب تابعة لفرع حزب أجنيب أو أن 
تعمل ملصاحل جهة أجنبية وإلزام األحزاب يف منهجها ونظامها على قبول الرأي األخر 

 .(2)ونبذ العنف وحظرها من استخدام الدين والكتب املقدسة لتحقيق أغراضها
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هنا أن مشروع دستور إقليم كردستان العراق أجاز تشكيل األحزاب السياسية يتضح 
بشرط أاّل تعمل هذه األحزاب لصاحل دول أجنبية أو أن تكون تابعة هلا، وأاّل تكون هذه 

 األحزاب سببًا ألعمال العنف اليت قد تهدد سكان االقليم.
 

لسياسية يف العراق اما شروط تأسيس حزب سياسي فقد نص عليه قانون األحزاب ا
 وهي: 2015( لسنة 36رقم )
 عدم تعارض مباد  احلزب أو أهدافه أو براجمه مع الدستور. :أواًل
 يكون للحزب برناجمه اخلاص لغرض حتقيق أهدافه :ثانيًا
أاّل يكون تأسيس احلزب وعمله متخذًا شكل التنظيمات العسكرية أو شبه  :ثالثًا

 اط بأية قوة مسلحة. كما ال جيوز االرتب العسكرية،
أاّل يكون من بني مؤسسي احلزب أو قياداته أو أعضائه من ثبت حبكم بات  :رابعًا

قيامه بالدعوة أو املشاركة للرتويج بأية طريقة من طرق العالنية ألفكار تتعارض مع 
 . (1)أحكام الدستور

كما وال جيوز تـأسيس أي حزب على أساس عنصري أو إرهابي أو تكفريي أو التعصب 
 .(2)الطائفي أو العرقي أو القومي

 2015( لسنة 36ب( من قانون األحزاب السياسية الرقم )/11كما ونص املادة )
ترفق األحزاب اليت متثل املكونات  أي حزب مراعاة ما يأتي يشرتط لتأسيسعلى أنه )

 ( عضو(.500ة )األقليات( قائمة بأمساء عدد ال يقل عن )االثني
واستنادًا إىل هذا فإن القانون قد وضع شروطًا يف حالة تأسيس األحزاب، حيث منع 
من تأسيس األحزاب العسكرية وارتباطها بأي قوة مسلحة، كذلك على احلزب أاّل حيمل 
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بة األقليات يف تأسيس احلزب مع أهداف الدستور، وراعى هذا القانون نس أفكارًا تتعارض
 ( عضو أو أكثر ليتم القبول به.500جبمع توقيع )

وخالصة القول فإن الدول اليت تؤمن بالدميقراطية واحلريات البد هلا من قبول 
األحزاب عنصراً فعاالً يف أي نظام يؤمن بالدميقراطية واملشاركة  باعتبارتعددية حزبية، 

كما أن التعددية احلزبية تضمن عدم تفرد حزب ما  يف احلياة السياسية يف البالد،
)احلزب الواحد( بالسلطة وبالتالي خدمة فئة معينة دون أخرى، وتكمن أهمية األحزاب 
بأنها تقوم بنقل معاناة ومشاكل املواطنني إىل احلكومة والربملان، فهي كالوسيط بني 

 فئات الشعب املختلفة واجلهات املسؤولة يف الدولة. 
دد األحزاب يف دولة ما سينعكس اجيابًا على األقليات ملا هلا من مزايا ومنها إن تع

ايصال خطاب األقلية ومعاناتها إىل اجلهات املسؤولة داخل الدولة وخارجها كذلك شعور 
األقلية بأن هناك أحزاب تدافع عن خصوصياتهم ومصاحلهم العامة واخلاصة أضف إىل 

يتيح للفرد من األقلية فرصة املشاركة يف الشؤون  ذلك أن تعددية األحزاب السياسية
السياسية للدولة كما أن احلزب السياسي قد يلعب دورًا جوهريًا وحموريًا يف محاية 

 هلم. اطمئنانحقوق األقليات ويعترب هذا رسالة 
  
 
 
 
 
 

--------------------- 
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 عن الرأي حق التعبري: املطلب السابع
درة كل إنسان يف التعبري عن آرائه وأفكاره بأية وسيلة من الوسائل، كان ويقصد به ق

يكون ذلك بالقول أو الرسائل أو بوسائل النشر املختلفة، أو بوساطة اإلذاعة والتلفزيون 
 . (1)أو املسرح أو السينما، أو شبكة املعلومات )االنرتنيت(

ويعد حرية الرأي والتعبري من احلقوق واحلريات الدستورية األساسية وهو مصدر 
العديد من احلريات االخرى وباألخص احلريات الفكرية والذهنية اليت تعرف حبرية 
الضمري )فحريات الرأي تنبثق عنها الكثري من احلريات، وهي تتصل باحلرية الشخصية، 

 تكتمل احلرية الشخصية لإلنسان إال بها( ألنها بل أن حريات الرأي من األسس اليت ال
 . (2) والشخصيترتبط بشخصية اإلنسان وكرامته وتشعره باستقالل كيانه الذاتي 

كما أن لكل إنسان أن يتمتع باحلق يف التعبري عن معتقداته أو ديانته أو آرائه السياسية 
ن ينبغي عليه، عند ممارسة أو االقتصادية أو الرتبوية أو االجتماعية أو غري ذلك، ولك

حقه يف التعبري عن أفكاره وااللتزام بأحكام القانون من أجل احملافظة على أمن اجملتمع 
 .(3)والدولة واألخالق العامة وحقوق حريات اآلخرين

كذلك األقليات إذا حرمت من هذا احلق، فأنها حرمت من حق احلياة ألن إبداء الرأي 
ا عن تلك الرغبة فتعرب األقلية اللغوية عن لغتها واألقلية عنه هو املتنفس هلوالتعبري

 .(4)الدينية عن دينها واألقلية العرقية عن انتمائها وهكذا
لقد ورد حق التعبري عن الرأي يف املواثيق واإلعالنات الدولية وذلك يف اإلعالن العاملي 

شخص احلق يف حرية الرأي  )لكلحيث اشار أن  1948حلقوق اإلنسان الصادر عام 
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والتعبري، ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون أي مضايقة، ويف التماس األنباء 
 .(1)واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين، بأية وسيلة ودومنا اعتبار احلدود(

يتبني من هذه املادة أنها منحت لكل فرد حرية التعبري عن أرائه سواء عن طريق 
دون تدخل من قبل الدولة ومل حتصر هذا احلق على  الصحافة. اخلأو النشر أو  الكتابة

 املواطن الذي حيمل جنسية بلده بل أنها مشلت احلماية للمواطن واألجنيب سوية.
 1965اما االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري الصادر عام 

ة املنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية فقد نصت مادة منه على )إعالن عدم شرعي
املنظمة وسائر النشاطات الدعائية، اليت تقوم بالرتويج للتمييز العنصري والتحريض 
عليه، وحظر هذه املنظمات والنشاطات واعتبار االشرتاك يف أيها جرمية يعاقب عليه  

.(2)القانون(
اقية عليها اختاذ التدابري إن هذه املادة توضح لنا أن الدول األطراف يف هذه االتف 

الضرورية والفعالة ملنع التمييز العنصري بني فئات الشعب، وجتريم النشاطات الدعائية 
 وحظر املنظمات اليت تروج للتمييز العنصري.

( من العهد الدولي اخلاص للحقوق املدنية والسياسية الصادر عام 19اما املادة )
ايقات ومبختلف الوسائل حرية التعبري فقد أعطت احلق لكل إنسان دون مض 1966

 عن الرأي على أن يكون خاضعًا لبعض القيود احملددة ضمن القانون كـ:
 حقوق األخرين أو مسعتهم. احرتام -1
 محاية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة. -2

لى ممارسة هذا احلق )أي نستنتج من هذه املادة انها قد مسحت للدولة وضع قيود ع
حياتهم  واحرتامحق التعبري عن الرأي( ومنها عدم استفزاز املشاعر الدينية لألفراد 
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اخلاصة بهم وعدم االعتداء عليها، وحظر دعاة الكراهية الدينية والعنصرية جتاه فئة 
 معينة.

تور ( من الدس38هذا على الصعيد الدولي أما على الصعيد الداخلي، فنصت املادة )
على أنه )تكفل الدولة ومبا ال خيل بالنظام العام واآلداب: 2005العراقي لسنة 

 حرية التعبري عن الرأي بكل الوسائل.  -1
 حرية الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر(. -2

( على 59فقد نصت املادة ) 2006أما مشروع دستور إقليم كردستان العراق لسنة 
( )تكفل حكومة 60فرد حق التمتع حبرية الرأي والتعبري( وتابعت املادة ) )لكلأن 

 . (1)االقليم حرية النشر والطباعة والصحافة.... وتنظم بقانون(
الواضح هنا أن لكل فرد احلرية الكاملة بكافة الوسائل املتعلقة باحلق يف التعبري عن 

 الرأي.
فقد أوضح أن هذا  1969الصادر عام وفيما يتعلق مبوقف قانون العقوبات العراقي 

فأن حق التعبري عن الرأي مسموًح به بشرط أن ال يصل إىل جرمية احلق ليس مطلقًا
تني يعترب جرمية ويعاقب عليها ميالقذف والسب مبجرد اخلروج عن نطاق اجلر

 .(2)القانون
وصياته، يظهر هنا أن املشرع اجلنائي ذهب إىل محاية اإلنسان كعدم االعتداء على خص

 أو االنتقاص من مكانته االجتماعية. 
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وانطالقًا مما سبق فأن حق التعبري عن الرأي يعد من احلقوق األساسية لإلنسان وهو 
حق دستوري وقانوني مبوجب التشريعات الداخلية واملواثيق الدولية، وأن ضمان 

الدميقراطية احلديثة، وضمان ممارسة هذا احلق من الركائز اجلوهرية لبناء اجملتمعات 
متتع األفراد بها ويعين إشراك األفراد يف كافة امليادين يف البالد منها السياسية، 

 واالجتماعية، واالقتصادية.. اخل.
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 املبحث الرابع
 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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تلك اليت تهدف إىل إشباع حاجات األفراد  تعين هذه اجملموعة من حقوق اإلنسان
االقتصادية وفقًا جملهوداتهم، وكذلك احلقوق اليت يكفلها اجملتمع لكافة أبنائه ويتمتع 
بها الفرد يف عالقته باجملتمع الذي يعيش فيه، فهي حقوق الزمة للرفاهية االجتماعية 

. (1)تلف من جمتمع إىل آخرواالقتصادية والنمو الثقايف لإلنسان كما أنها حقوق نسبية خت
أن حق األقليات يف املشاركة يف كافة اشكال احلياة العامة يف اجملتمع أمر جوهري، ومن 

للعيش بكرامة وحرية،  والضروريةضمنها ممارسة احلقوق اليت تعاجل األوضاع األساسية 
م بها وذلك وتعزيز منح احلقوق املذكورة ألفراد األقليات من املسائل اليت البد االهتما

ست مطالب إىل الدولة اليت يعيشون فيها. وعليه ينقسم هذا املبحث إىل انتمائهملتقوية 
 :كاآلتي
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 حق العمل: املطلب األول
يعترب احلق يف العمل، من احلقوق االقتصادية لإلنسان، ألن العمل هو السبيل الوحيد 

لتأمني احلاجات املعيشية له. وهو حق لكل فرد يف اجملتمع، دون  على املالللحصول 
متييز من أي نوع، من احتفاظه حبرية اختيار العمل أو قبوله له، وفقًا ملؤهالته العلمية 

 .(1)أو املهنية
هناك إمجاع على التأكيد على أهمية العمل بالنسبة لإلنسان كما بالنسبة للمجتمع 

نسان واستقرار حياته وحياة عائلته وصون كرامته. وهو إذ أنه الضمان ملعيشة اإل
الوسيلة لعمران األرض وتنمية ثرواتها وتطوير جمتمعاتها، لقد اكتسب احلق بالعمل 
أهمية متزايدة مع تطور اجملتمعات اإلنسانية وتعاظم االنفجار السكاني حبيث اخنفضت 

ولت إىل أزمات دائمة تهدد فرص إجياد عمل وتزايدت تداعيات مشاكل البطالة اليت حت
 .(2)كيانات غالبية اجملتمعات: الفقر، اجلرمية، االدمان

لقد متكن العمال من احلصول على حقوقهم يف اجملتمع الغربي يف وقت مبكر وذلك 
بسبب ما كانت تعانيه طبقة العمال يف أوروبا من اضطهاد واستغالل من قبل أرباب 

يد نفسها وتشكيل نقابات وجتمعات للمطالبة العمل.. ومتكنت هذه الطبقة من توح
حبقوقها ورفع املعاناة عنها، واستطاعت أن تكون قوة مؤثرة يف سياسة الدولة، ويف العديد 

 .(3)من الدول متكنت الطبقة العاملة من تسلم السلطة
على انه (23يف املادة ) 1948لقد نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام 

شخص حق العمل ويف حرية اختياره عمله ويف شروط عمل عادلة ومرضية، لكل  -1)
جلميع األفراد، دون أي متييز، احلق يف أجر متساو على  -2ويف احلماية من البطالة. 
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عادلة ومرضية تكفل له وألسرته  مكافأةلكل فرد يعمل حق يف  -3العمل املتساوي. 
عيشة الئقة بالكرامة البشرية وتستكمل، عند االقتضاء، بوسائل أخرى للحماية 

 االجتماعية(. 
يفهم من النص إنه جيب لكل إنسان احلق يف اختيار العمل وبشروط منصفة تليق 

تساب به وأن يؤجر على ما ساهم به ودون التمييز بني األفراد كون العمل وسيلة الك
املعيشة للفرد ولعائلته، وتوفري فرص العمل للراغبني بها وهذا حبد ذاته ضمان حلماية 

 هذا احلق. 
( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 6/1كما وتنص املادة )

تعرتف الدول األطراف يف هذا العهد باحلق يف العمل،  -1على انه )1966الصادر عام 
ما لكل شخص من حق يف أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل خيتاره أو  الذي يشمل

 يقبله حبرية، وتقوم باختاذ تدابري مناسبة لصون هذا احلق(.
يتضح مما تقدم انه يقع على عاتق الدولة أن تتيح فرص العمل لألفراد وإن لكل 

على األجر شخص أن خيتار عمله فيما يناسبه وعدم اجباره على عمل معني وأن حيصل 
 مقابل ما قام به من العمل أو اخلدمة.

وتعترب منظمة العمل الدولية من أهم وأدق الوسائل حلماية حقوق اإلنسان فيما  
يتعلق بالعمل ووفقًا التفاقية إنشائها تهدف هذه املنظمة إىل تبين ودعم حق العمل 

ني االجتماعي ومحاية واالرتفاع مبستويات املعيشة واألجور وظروف العمل وتدابري التأم
حياة العمال وصحتهم، ورسم السياسات اخلاصة باألجور واملكافآت وساعات وظروف 
العمل وباحلد األدنى لألجور، وهذه كلها تدخل يف عداد احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
مما جيعل من منظمة العمل الدولية منظمة معنية جبانب هام من جوانب حقوق 

 . (1)ات العملاإلنسان يف عالق
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 2005وإذا ما عدنا إىل التشريعات الداخلية جند أن دستور مجهورية العراق لعام 
قد اشار إىل هذا احلق وذلك بالقول ان )العمل حق لكل العراقيني مبا يضمن هلم حياة 

 . (1)كرمية(
( منه على 43يف املادة ) 2006وتضمن مشروع دستور إقليم كردستان العراق لسنة 

عمل حق لكل مواطن وجيب أن تتاح أمامه إمكانية كسب رزقه بعمل خيتاره ويقبله أن )ال
 حبرية(.

جند انه اشار إىل أن )العمل  2015( لسنة 37إن قانون العمل العراقي ذي الرقم )
حق لكل مواطن قادر عليه، وتعمل الدولة على توفريه على أساس تكافؤ الفرص دومنا 

 . (2)أي نوع من أنواع التمييز(
وبناء على ما تقدم إن هذه القوانني والتشريعات األنفة الذكر تصون مجيعها حق 
العمل ألفراد الشعب دومنا متييز وبأي وجه من الوجوه وبذلك تستطيع األقلية 
 االستفادة من هذه القوانني والتشريعات يف ممارسة حقها الدستوري والقانوني يف العمل.
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 احلق يف التنقل واإلقامة: املطلب الثاني
ويقصد بذلك حق الفرد يف االنتقال من منطقة إىل أخرى داخل بلده من جهة، 

 . (1)وحقه يف مغادرته والعودة إليه من جهة أخرى
ويراد حبرية أو )حق( اإلقامة أن يكون للمواطن احلق يف اإلقامة يف أية جهة ومكان 

د هذا األصل العام يف حاالت حيددها القانون يريده وهذا هو األصل العام، ولكن جيوز تقيي
 . (2)وألسباب يقدرها املشرع وبصفة استثنائية

ومبوجب هذا احلق يصبح لكل إنسان مقيم بصفة قانونية داخل إقليم دولة معينة 
احلق يف حرية االنتقال من مكان إىل آخر، ويف اختيار مكان إقامته ضمن ذلك اإلقليم 

ي بلد مبا يف ذلك بلده، وال جيوز حرمان أحد من حق الدخول وله احلرية يف مغادرة أ
إىل بالده، ويذكر إن احلقوق املشار إليها أعاله ميكن أن ختضع لقيود ينص عليها القانون 
إذا كانت هذه القيود القانونية ضرورية حلماية األمن الوطين أو النظام العام أو الصحة 

 .(3) خريناآلالعامة أو األخالق أو حقوق وحريات 
ويلحق حق التنقل حبق اإلقامة، فكما جيوز للشخص التنقل داخل املدينة اليت يقيم 
فيها قانونًا فله حق التنقل واإلقامة يف مدينة أخرى وأن يقيم فيها، سواء كانت اإلقامة 

ويربط هذا احلق  معني،أم مؤقتة فال جيوز إجبار شخص على اإلقامة يف مكان  ةدائمي
حبرية اإلنسان يف احلركة بغض النظر عن اهلدف أو الغرض من التنقل سواء كان التنقل 

 .(4)بهدف العمل أو السياحة أو الزيارة ألي غرض كان
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كما كانت حرية التنقل واإلقامة من احلقوق املطلقة لألفراد واألقليات حبيث ميكن  
 أي مكان حيلو له ومع شيوع ظاهرة احلدود، جلماعة أو فرد أن ينتقل حبرية ويقيم يف

فإن هذه احلرية أصبحت ختضع للقوانني اخلاصة بكل دولة، حيث كل دولة حتاول 
ومصلحتها الوطنية. هذه القيود اليت تفرضها  يتالءمتنظيم التنقل واإلقامة وفق ما 

الوثائق  بعض الدول على رعاياها، أو على األجانب القادمني إليها كانت وراء تكريس
 .(1)العاملية هلذا احلق

وعلى صعيد التشريعات الدولية فإن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام 
لكل  -1( حيث ينص على انه 13قد نص صراحة على هذا احلق يف املادة) 1948

لكل فرد  -2فرد حق يف حرية التنقل ويف اختيار حمل إقامته داخل حدود كل دولة. 
 مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة إىل بلده(.حق يف 

ففي  1966كما يؤكد هذا احلق العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية الصادر عام 
لكل فرد يوجد على حنو قانوني داخل إقليم  -1( منه واليت نصت على انه )12املادة )

لكل فرد حرية مغادرة  -2ته. دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقام
ال جيوز تقييد احلقوق املذكورة أعاله بأية قيود غري تلك  -3أي بلد، مبا يف ذلك بلده. 

اليت ينص عليها القانون، وتكون ضرورية حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة 
احلقوق  العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع

ال جيوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إىل  -4األخرى املعرتف بها يف هذا العهد. 
 بلده(.
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واستنادًا إىل ما تقدم من قوانني جيوز لكل فرد أو مجاعة بشرية حرية التنقل 
واإلقامة وهلم مغادرة البالد والعودة إليها، وال يقتصر هذا احلق على املواطنني داخل 
احلدود اجلغرافية للدولة وامنا جيوز التنقل داخل حدود أي دولة كما وال جيوز تقييد 

 ون ومقتضيات املصلحة العامة. هذا احلق إال وفقًا للقان
( اشارت بوضوح إىل 44فإن املادة ) 2005وبالنسبة للدستور العراقي الصادر سنة 

للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق  -1هذا احلق حيث نصت على انه )
 ال جيوز نفي العراقي، أو ابعاده، أو حرمانه من العودة للوطن(. هذا وتشري -2وخارجه. 
إىل حق  2006( من مشروع دستور إقليم كردستان العراق لسنة 63( )62املادتان )

 التنقل واإلقامة.
( الصادر عام 111( من قانون العقوبات العراقي الرقم )421كما وتنص املادة )

وتعديالته على انه )يعاقب باحلبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه  1969
ون أمر من سلطة خمتصة يف غري االحوال اليت تصرح من حريته بأي وسيلة كانت بد
 فيها القوانني واالنظمة بذلك(. 
شخص التعرض إىل حرية األفراد وبأي شكل من  ألييتضح من النص انه ال جيوز 

 االشكال يف التمتع حبرية حق اإلقامة والتنقل.
البالد أو  اضافة إىل ذلك فإن هذا احلق يعطي لألقليات حرية التنقل واإلقامة داخل

السفر خارجها أو العودة اليها يف أي وقت شاء وال جيوز اجبار أفراد األقليات على اإلقامة 
يف مكان معني وحمدد أو حرمان أفراد األقليات من هذا احلق إال بالقيود اليت ينص عليها 

 القانون.
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 احلق يف امللكية اخلاصة: املطلب الثالث
ويقصد حبق امللكية قدرة الفرد قانونًا على أن يصبح مالكًا، وأن تصان ملكيته من 
االعتداء عليها، وأن يكون له حق التصرف فيها وفيما تنتجه، وبذلك جيب صيانة هذه 
امللكية من االعتداء عليها فال جيوز مصادرتها أو نزع ملكيتها من مالكها إال للمنفعة 

، إنتاجه، واستهالكهحر فيما ميلكه من ثروة ويف حتديد حجم  العامة، وبذلك فأن الفرد
 .(1)وحر فيما يوفره ضمن إطار القانون ومصاحل األخرين

وتعد امللكية بوجه عام مثرة النشاط والعمل الفردي، وميثل حق التملك حرية اقتناء 
الدول  األموال من عقارات ومنقوالت، وحرية التصرف فيها ويف إنتاجها دون قيود. ولكن

املعاصرة تدخلت كثريا وفرضت العديد من القيود على حق امللكية ابتداء من حتديده، 
وفرض الضرائب الثقيلة على الشركات، واالستيالء املؤقت على العقارات، ونزع امللكية 

 . (2)للمنفعة العامة، إىل إلغاء حق امللكية ذاته
ق أو اللون أو األصل القومي، وحيق لكل فرد التملك اخلاص بدون متييز بسبب العر

ويتعلق بهذا احلق حق األفراد يف التصرف فيما ميلكون حبرية، ويتعلق حبق التملك حق 
األفراد يف التصرف حبرية لتحقيق الثروة، وبذلك ال جيوز حرمان أحد من وسائل 
 معيشته استنادًا إىل هذا احلق، غري أن بعض االتفاقيات الدولية حبقوق اإلنسان قيدت

 .(3)هذا احلق من أجل املصلحة العامة
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وبالرجوع اىل موقف اإلعالنات واملواثيق الدولية جند أن الالفت للنظر فيما يتعلق 
باالتفاقية اخلاصة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد جتنب النص على 
)حق امللكية( حيث يعود ذلك لعدة أسباب كان من أهمها كما يوعز بعض الباحثني، 

كية منها كاالحتاد السوفييت سابقًا، واليت كانت معارضة بعض الدول وخاصة االشرتا
 . (1)تأخذ بإيديولوجية اقتصادية ال تعرتف حبق امللكية اخلاصة

( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع 5/5وقد ضمن هذا احلق أيضًا قبل املادة )
ر وذلك بالقول )تتعهد الدول االطراف حبظ 1965اشكال التمييز العنصري الصادر عام 

التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة اشكاله، وضمان حق كل إنسان، دون متييز بسبب 
العرق أو اللون أو االصل القومي أو االثين .... وال سيما التمتع باحلقوق التالية )حق 

 التملك مبفرده أو باالشرتاك مع أخرين(.
( منه 17يف املادة ) فقد نصت 1948اما اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام 

 على انه:
 لكل فرد حق يف التملك، مبفرده أو باالشرتاك مع غريه. -1
 ال جيوز جتريد أحد من ملكه تعسفًا. -2
فمن خالل املادتني املذكورتني اعاله التابعتني لالتفاقية الدولية للقضاء على   

ضح لنا أن لكل إنسان مجيع اشكال التمييز العنصري واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يت
حق التمتع يف امللكية وبدون متييز وإن انتزاع هذه امللكية من قبل طرف ما يعترب 

 ظلمًا. 
فإن  2005وفيما خيص موقف التشريعات الداخلية لدستور مجهورية العراق لعام 

امللكية اخلاصة مصونة  :( قد تطرقت إىل هذا احلق فنصت على ما يأتي: )أواًل23املادة )
ال جيوز نزع  :حيق للمالك االنتفاع بها واستغالهلا والتصرف بها يف حدود القانون. ثانيًاو

                                                            



106 
 

 -أ :امللكية إال ألغراض املنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينضم ذلك بقانون. ثالثًا
للعراقي احلق يف التملك يف أي مكان يف العراق، وال جيوز لغريه متلك غري منقول إال ما 

 حيظر التملك ألغراض التغيري السكاني(.  -قانون. باستثنى ال
على هذا احلق يف املادة  2006وحرص مشروع دستور اقليم كردستان العراق لسنة 

املنفعة العامة مقابل  ألغراض( على انه )امللكية اخلاصة مصونة وال جيوز نزعها اال 48)
 تعويض عادل وسريع ......(.

يف املواد  1969قانون العقوبات العراقي لسنة ولضمان محاية هذا احلق فقد نص 
( على معاقبة كل من يتعدى على ملك غريه بالسرقة أو خيانة األمانة، 459إىل  439)

 أو النصب واالحتيال أو اغتصاب السندات واألموال.. اخل. 
( شنَكالومما جتدر اإلشارة إليه أن أبناء األقلية االيزيدية يف العراق يف قضاء سنجار ) 

مل تقم احلكومات مبنحهم سندات التمليك اخلاصة مبنازهلم اليت عاشوا فيها أباءاً واجدادًا 
ويعزى السبب يف ذلك إىل سياسة التعريب والرتحيل اليت طبقتها احلكومات العراقية 
السابقة وال سيما يف عهد النظام البعثي العنصري حيث كان يستخدم اسلوب االستيالء 

 . بناء شعبه بشكل عام واألقليات بشكل خاص واملصادرة جتاه أ
وخالصة القول أن حق التملك مستحق ومقدس بالنسبة لإلنسان ملا له من أهمية 
اقتصادية ومادية تعود بالنفع للمواطنني وإن اجلماعة )األقلية( مبقدورها االنتفاع مما 

كات األفراد سواء متلكه. وبهذا الصدد تقع على عاتق الدولة مسؤولية احلفاظ على ممتل
كانوا أغلبية ام أقلية، وعدم السماح باالعتداء عليها من قبل مجاعة معينة أو فرد 

 معني. 
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 حق التعليم: املطلب الرابع
حيق لكل شخص االلتحاق بنوع التعليم الذي خيتاره له هو أو والديه. وعندما نقول 

مستواه ونوعيته والظروف التعليم نقصد به كل مراحل التعليم وفرص االلتحاق به، و
 .(1)اليت يوفر فيه

وهكذا ال ميكن للمجتمعات اإلنسانية أن تنمو وتتطور ويف ظل سيطرة اجلهل واألمية 
على عقول األفراد. فالعقل البشري حباجة إىل تغذيته بنور العلم واملعرفة لكي ينمو 
منوًا صحيًا وسليمًا. والعلم حبر واسع، فمهما تعلم اإلنسان يبقى حباجة إىل املزيد منه، 

قدم العلم وتوسعت آفاقه. وتعترب التطورات التكنولوجية احلديثة وكلما تقدم الزمن ت
 .(2)دلياًل ساطعًا على أهمية العلم وتطوره عرب الزمن

ويقوم قسم الشعوب األصلية واألقليات بتنظيم برنامج سنوي للمنح الدراسية     
مقر املفوضية لألقليات، يقدم التدريب املكثف يف جمال حقوق اإلنسان ملمثلي األقليات يف 

يف جنيف من أجل زيادة معرفتهم مبنظومة األمم املتحدة وصكوكها والياتها، تسعى 
اليونيسيف يف نطاق جمال الرتكيز هذا إىل أعمال احلق يف التعليم جلميع الفتيان 

( وتسهم املنظمة 29، 28والفتيات، وفقاً ملا تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل املادتان )
يق اثنني من األهداف اإلمنائية لأللفية، هما حتقيق تعميم التعليم أيضًا يف حتق

االبتدائي، وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. وينطوي العمل لصاحل األقليات 
 .(3)يف هذا اجملال يف أغلب األحيان
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  1948( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام 26/1لقد نصت املادة )
صت على انه ) لكل شخص حق يف التعلم. وجيب أن يوفر التعليم جمانا، على فقد ن

األقل يف مرحلتيه االبتدائية واالساسية. ويكون التعليم االبتدائي الزاميا. ويكون التعليم 
 . لكفاءتهم(الفين واملهين متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعًا 

إىل حق األفراد يف التعلم دون التمييز بني املواطنني بأي إن هذا النص يشري صراحة 
شكل من االشكال وأن على الدول ضمان توفري التعليم االبتدائي واألساسي جمانًا لشعوبها 
وبكافة الوسائل املتاحة. أما فيما يتعلق بالتعليم العالي فإنه يعتمد على القدرة العلمية 

 للمتعلم.
( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية 13كما ورد أيضًا يف املادة )

على انه )تقر الدول األطراف يف هذا العهد  1966واالجتماعية والثقافية الصادر عام 
حبق كل فرد يف الرتبية والتعليم. وهي متفقة على وجوب توجيه الرتبية والتعليم إىل 

طيد احرتام حقوق اإلنسان االمناء الكامل للشخصية اإلنسانية واحلس بكرامتها وإىل تو
واحلريات االساسية. وهي متفقة كذلك على وجوب استهداف الرتبية والتعليم متكني 
كل شخص من االسهام بدور نافع يف جمتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح 
والصداقة بني مجيع األمم وخمتلف الفئات الساللية أو االثنية أو الدينية، ودعم 

 تقوم بها األمم املتحدة من أجل صيانة السلم(. االنشطة اليت
يظهر لنا من النص اعاله أن الدول االطراف تقر حبق األفراد يف التعليم، وتعرتف بان 
الرتبية والتعليم هي احدى روابط التقدم واالزدهار والتطور بني كافة الشعوب الدينية 

 والقومية والعرقية. 
فقد اشارت إىل  2005للدستور العراقي لسنة وفيما يتعلق بالتشريعات الداخلية 

التعليم عامل أساسي لتقدم  -1( وكما يأتي: )34احلق يف التعليم من خالل املادة )
اجملتمع وحق تكفله الدولة، وهو إلزامي يف املراحل االبتدائية، وتكفل الدول مكافحة 
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تشجع الدولة  -3التعليم اجملاني حق لكل العراقيني يف خمتلف مراحله.  -2األمية. 
البحث العلمي لألغراض السلمية مبا خيدم اإلنسانية، وترعى التفوق واإلبداع واالبتكار 

 التعليم اخلاص واألهلي مكفول وينظم بقانون(. -4وخمتلف مظاهر النبوغ. 
( منه 22يف املادة ) 2006كذلك يشري مشروع دستور إقليم كردستان العراق لسنة 

فله حكومة االقليم لكل مواطن دومنا متييز ويكون إلزاميًا يف على أن )التعليم حق تك
املرحلة االبتدائية وتلتزم حكومة إقليم كوردستان مبكافحة األمية بني كافة الفئات 

 العمرية ذكورًا وإناثًا(. 
إذًا من خالل الدستور العراقي ومشروع دستور إقليم كردستان العراق يتضح لنا بأن 

كونات الشعب دون متييز باعتباره عامالً رئيسياً يف خدمة البشرية التعليم حق جلميع م
وبناء اجملتمعات على اساس احلداثة، وإن محاية التعليم تكون عرب مكافحة االمية، على 
أن املالحظ يف الواقع أن الدولة العراقية وإقليم كردستان مل يتعامال جبدية مبوضوع 

من االطفال الذين تسمح اعمارهم بااللتحاق التعليم االلزامي إذ إن هناك العديد 
 على الرغم من جمانيتها.  باملدارس االبتدائية مل يلتحقوا بها

ومما تقدم نقول بأن التعلم حق قانوني مبوجب االتفاقيات الدولية فهو مسة اساسية 
لبناء شخصية اإلنسان وإن فقدانه يعين سيادة التخلف والفقر يف اجملتمعات، لذا يقع 

هذا احلق وذلك حبظر التمييز العنصري ال سيما جتاه  واحرتامعاتق الدول محاية  على
األقليات وبالتالي عدم حرمانهم وتهميشهم من هذا احلق. على أن يكون الضامن هلذا 

 احلق باختاذ تدابري مالئمة ومناسبة ال تسمح بانتهاكه. 
كما ويقع على عاتق الدولة توفري الوسائل واملستلزمات واالدوات اخلاصة بالتعليم 

 وضمان استمراره وتطويره. 
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 احلق يف استعمال اللغة اخلاصة: املطلب اخلامس
ليس هناك أي تعريف قانوني رمسي أو مقبول عامليًا لفكرة "لغة األقلية"، ورغم أن 

لغة األقليات، واعرتفت هلا حبقوق لغوية، لكن أيًا صكوكًا دولية خمتلفة تناولت محاية 
منها مل يعرف اللغة، ومتثل اللغة األداة الرئيسية اليت يعرب من خالهلا األشخاص املنتمون 
إىل أقليات عن خصوصيتهم الثقافية، وعن هويتهم االثنية أو القومية كما أنها أداة 

 .(1)ءالتواصل بنيهم داخل مجاعتهم وجمتمعهم على حد سوا
تسعى خمتلف اجلماعات وبشكل فعال يف درج لغتها كلغة رمسية يف البالد، باعتبار 
أنها متثل بوابة االنفتاح يف خمتلف اجملاالت، وتعطي بعدًا حقيقيًا حنو التطور والتقدم 
واإلبداع املتميز يف كافة احلقول االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية، كما إنها 

جانب آخر، األداة الرئيسية للسلطة السياسية يف التأثري على اجلماعة عرب تشكل من 
اخلطب السياسية بغية حتقيق مصاحلها وأهدافها يف الوصول إىل املناصب اإلدارية 

 . (2)احلساسة يف الدولة
إذ إن اللغة يف نظر البعض ما هي إال دليل على وجودهم، وهلذا جند أن مجيع املعاهدات 

عن حقوق األقليات مل تغفل النص على كل إنسان أن يتكلم بلغته اخلاصة،  اليت تكلمت
من أجل احلفاظ على ثقافته، وعقائده، وتقاليده، وقد أعطت املعاهدات احلق ألبناء تلك 
األقليات يف أنشاء املدارس وتعليم أبنائهم اللغة اخلاصة بهم، وفقًا العتبارات النظام 

 .(3)العام
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( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الصادر 27وقد ورد يف املادة )
)ال جيوز يف الدول اليت يوجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو  وذلك بالقول 1966عام 

لغوية، أن حيرم االشخاص املنتسبون إىل األقليات املذكورة من حق التمتع ...... باستخدام 
 لغتهم(. 

كما ومت تأكيد هذا احلق من قبل إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص من 
يف  1992املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية الصادر عام 

املنتمني اىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات  لألشخاص( على انه )يكون 2املادة )
 ع ......... باستخدام لغتهم اخلاصة(.              دينية ولغوية احلق يف التمت

فمن الواضح أن العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية وإعالن األمم املتحدة بشأن  
األقليات قد اهتما بهذا احلق نظرًا لضروريته وأهميته وذلك عرب التأكيد على حق كل 

 فرد من أفراد األقلية باستعمال لغتهم اخلاصة بهم.
لقد جتاهلت بعض الدول هذا احلق فلم تعط األقليات حقها يف استعمال لغتها، فعلى  

تنص  2011وتعديالته لغاية عام  1982سبيل املثال إن الدستور الرتكي الصادر عام 
( منه على انه )دولة تركيا .... وأراضيها كيان غري قابل لالنقسام، ولغتها هي 3املادة )

 الشأن( أو تقديم مقرتح بهذا 3( ال جتيز تعديل املادة )4املادة )اللغة الرتكية....( وأن 
بتاتًا. وبذلك فإن الدستور الرتكي مينع األكراد وهم أكرب أقلية موجودة يف تركيا من 
ممارسة اللغة الكردية ويعترب هذا انتهاكًا صارخًا حبقهم وخالفًا للمواثيق واالتفاقيات 

 ية.واإلعالنات الدولية وحتى اإلقليم
( على 4/1فقد اوضح بشكل مفهوم يف املادة ) 2005أما الدستور العراقي الصادر 

أن )اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرمسيتان، ويضمن حق العراقيني بتعليم 
أبنائهم باللغة األم كالرتكمانية والسريانية واألرمنية يف املؤسسات التعليمية احلكومية 

الرتبوية، أو بأية لغة أخرى يف املؤسسات التعليمية اخلاصة(، وجاء يف  وفقًا للضوابط
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إقليم أو حمافظة اختاذ أية لغة حملية أخرى رمسية إضافية  )لكل( 5نفس املادة فقرة )
 .عام(إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء 

أواًل( /14يف املادة ) 2006كما وتناول مشروع دستور إقليم كردستان العراق لسنة  
منه على انه )اللغتان الكوردية والعربية لغتان رمسيتان يف االقليم ويضمن هذا الدستور 
حق مواطين االقليم يف تعليم ابنائهم بلغتهم االم كالرتكمانية والسريانية واألرمنية يف 

 املؤسسات التعليمية احلكومية وفق الضوابط الرتبوية(. 
 2006شروع دستور إقليم كردستان لسنة وم 2005أن الدستور العراقي لسنة 

اعرتفا وضمنا هذا احلق لكافة املواطنني وخاصة األقليات وذلك من خالل النصوص 
الواردة حيث اجازت لألقليات تعليم أبنائها وفقا للغة اخلاصة بها ودون أي متييز. هذا 

تناغم  لكون اللغة هي احدى العناصر األساسية وجزء من ثقافة اإلنسان وهي وسيلة
اخلاصة بها يعين احلفاظ وترابط بني الشعوب هلذا فإن حرية ممارسة األقليات للغتها

على ثقافاتها وعاداتها وتقاليدها وهويتها وجتمعهم وتقربهم من بعضهم البعض وهلذا 
 الصحف واجملالت...اخل بلغتهم.                بإخراجهذا احلق والسماح هلم فإن على الدولة ضمان
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 احلق يف إعالن وممارسة الديانة اخلاصة: املطلب السادس
وهذا احلق موجه إىل أفراد األقلية الدينية، وهو يعين حرية ممارسة الطقوس 
الدينية وشتى أنواع العبادة اخلاصة باألقلية عالنية، دون التعرض هلم أو فرض لون 

 . (1)معني بني الشعائر دون غريها
يف العصور احلديثة  لإلنسانإن احلرية الدينية كانت أول احلريات اليت اعرتف بها 

فحركة اإلصالح الديين اليت ظهرت يف اوروبا وقادت إىل اختالفات واضطهادات أدت يف 
النهاية إىل األخذ مببدأ حرية الفرد أو اإلنسان يف االعتقاد بالدين أو املذهب الذي يؤمن 

 .(2)ة الطقوس الدينيةبه وحريته يف مباشر
أما خبصوص مضمون حق األشخاص املنتمني لألقليات يف اجلهر بديانتهم ويف أتباع 
تعاليمها. فثمة عالقة وثيقة بينه وبني احلق يف حرية الوجدان والفكر والدين املعرتف 
به يف القانون الدولي حلقوق اإلنسان. فاألشخاص الذين ينتمون إىل أقليات يتمتعون 

ى هذا احلق باختيار ديانتهم حبرية تامة، ويف االشرتاك الطوعي بإقامة الشعائر مبقتض
والطقوس اخلاصة بديانتهم أو مبعتقدهم، وباجلهر واإلفصاح بصورة فردية أو 
باالشرتاك مع األشخاص اآلخرين املنتمني لألقلية ذاتها؛ سواء يف احلياة العامة أم 

 . (3)اخلاصة
( من اإلعالن 18واملواثيق واإلعالنات الدولية جند أن املادة )وعلى صعيد التشريعات 

)... لكل شخص حرية إظهار دينه أو معتقده 1948الصادر عام العاملي حلقوق اإلنسان
بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم، مبفرده أو مع اجلماعة، وأمام املأل أو على 

من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية ( 18/3حده(، كما ورد أيضًا يف املادة )
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ال جيوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود اليت -3والسياسية )
يفرضها القانون واليت تكون ضرورية حلماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة 

  ة(العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسي
( من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق االشخاص املنتمني إىل 2/1وهلذا أكدت املادة )

على انه )يكون  1992أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية الصادر عام 
األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية احلق يف التمتع 

 صة وإعالن وممارسة دينهم اخلاص....(. بثقافتهم اخلا
فهذه اإلعالنات واالتفاقيات الدولية تبني لنا أن لكل إنسان حرية اظهار دينه أو 

وممارسة طقوسه الدينية سواء بشكل منفرد أو باالشرتاك مع أفراد مجاعته معتقده
 ق قانونًا.   إال للقيود املفروضة على هذا احل الشأنوال جيوز تطويق حرية األفراد بهذا 

لقد اهتمت التشريعات الوطنية باحلقوق واحلريات الدينية فقد نصت أكثر من مادة 
ثانيًا( جند انه )... /2على هذا احلق ففي املادة ) 2005من الدستور العراقي لسنة 

يضمن هذا الدستور كامل احلقوق الدينية جلميع األفراد يف حرية العقيدة واملمارسة 
 سيحيني، واإليزيديني والصابئة واملندائيني(. الدينية، كامل

أتباع كل دين أو مذهب  :( من نفس الدستور على انه )أواًل43يف حني نصت املادة )
ادارة االوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية،  -ممارسة الشعائر الدينية. ب -أحرار يف: أ

 ة أماكنها(.تكفل الدولة حرية العبادة ومحاي :وينظم ذلك بقانون. ثانيًا
( منه على انه 65يف املادة ) 2006ولقد نص مشروع دستور إقليم كردستان لسنة 

)... ولكل فرد حرية الفكر والدين والعقيدة وتتكفل حكومة االقليم بضمان حرية 
مواطين كوردستان من مسلمني ومسيحيني وايزيديني وغريهم ملمارسة عباداتهم 

 وشعائرهم وطقوسهم...(. 
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ومشروع دستور إقليم كردستان العراق  2005الدستور العراقي لسنة إن موقف 
يتضح منهما أنهما قد منحا اواًل احلرية الدينية بدون متييز بني أفراد  2006لسنة 

الشعب يف ممارسة طقوسهم وإقامة شعائرهم املتعلقة بدينهم وثانيًا ضمان محاية هذه 
ل مذهب أو دين ومنع االعتداء عليها احلرية عن طريق محاية االماكن املقدسة لدى ك

 تهتم بالشؤون الدينية لكل دين أو مذهب.  مؤسساتوتنظم 
 1969( الصادر عام 111وبالرجوع إىل موقف قانون العقوبات العراقي املرقم )

( منه فرضت عقوبات شديدة لكل من حياول املساس مبعتقد 372وتعديالته فان املادة )
الشعائر  إلقامةن أو رمز له حرمة دينية أو اتالف بناء معدا ديين أو االعتداء على مكا

الدينية لدى طائفة دينية أو من طبع أو نشر كتابا مقدسا عند طائفة دينية يغري من 
معناه احلقيقي عمدا أو من يهني علنًا رمزا أو شخصًا له متجيد لدى ديانة، أو من يقلد 

 زاهدًا أو حفال دينيا بقصد االستفزاز منه. 
وبهذا فإن هذا احلق يكون من أعظم احلقوق اليت اشتملت عليها احلماية الدستورية 
والقانونية والدولية وأن لألقليات حرية إظهار الدين الذي تؤمن به ومببادئه والتعبري 

بتعاليمه وعقائده ومقدساته ومراعاة فروضه. ويقع على الدولة واجب  وااللتزامعنه 
وس والشعائر الدينية من مكانة عند كافة الشعوب وارتباطها محاية هذا احلق ملا للطق

 باجلذور التارخيية ليس فقط عند األقليات بل حتى عند األغلبية.
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 املبحث اخلامس
 ضمانات حقوق األقليات
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تعترب حقوق األقليات من حقوق اإلنســــان، إذ ال بد من وجود ضــــمانات تؤكد على 
يات   حقوقهم  مان حقوق            كأقل ــ بالغ وبذل اجلهود لتعزيزها وضـــ باهتمام  وأن حتظى 

أفرادها، ويف هذا الصــدد ال يكمن احلديث عن احلقوق اذا مل تكن هناك ضــمانات فعالة 
ت. وهلذا ســنتطرق يف هذا املبحث عن تعمل على محايتهم ضــد االنتهاكات حيثما وجد

ــمانات             ــمانات حقوق األقليات من خالل ثالث مطالب نبني يف املطلب األول الضـــ ضـــ
ــمانات اإلقليمية، واملطلب األخري   ــه لبيان الضـ ــيصـ الدولية أما املطلب الثاني فتم ختصـ

 العراق. -سنتناول فيه الضمانات الداخلية يف مجهورية العراق وإقليم كردستان



120 
 

 الضمانات الدولية: املطلب األول
 وذلك من خالل الفروع اآلتية.  لألقلياتسنبحث يف هذا املطلب الضمانات الدولية 

 

 اجلمعية العامة :الفرع األول
ــي       املتحدة، وتتألف اجلمعية العامة من       لألممتعترب اجلمعية العامة اجلهاز الرئيســـ

جيوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من مخسة مندوبني    مجيع اعضاء األمم املتحدة وال 
.(1)يف اجلمعية العامة

ها                 بار باعت حدة،  ية كبرية بني خمتلف اجهزة األمم املت مة اهم عا ية ال حتتل اجلمع
اجلهاز العام يف املنظمة الذي يضــم كل دول االعضــاء، فضــال عن كونها تتمتع بســلطات 

يدخل يف نطاق امليثاق أو يتصــــل بفرع من  عامة، اذ هلا ان تناقش اية مســــألة أو امر
 .(2)فروع املنصوص عليها فيه

ستنادًا إىل املادة )  سرتعي  11/3وا ( من ميثاق األمم املتحدة ان للجمعية العامة ان ت
 نظر جملس األمن إىل االحوال اليت حيتمل أن تعرض السلم واألمن الدولي للخطر.

ــئ اجلمعية العامة       ب( من امليثاق واليت  /13/1ومبوجب املادة )    تنص انه )تنشـــ
ــد: امناء التعاون الدولي ......، واالعانة على حتقيق     ــيات بقصـ ــري بتوصـ ــات وتشـ دراسـ
حقوق اإلنســان واحلريات االســاســية للناس كافة بال متييز بينهم يف اجلنس أو اللغة أو 

 الدين وال تفريق بني الرجال والنساء(.
احلق للجمعية العامة أن توصي باختاذ التدابري  ( من امليثاق أعطت14كما إن املادة )

سلمية متى رأت أن هذا املوقف قد يضر          سوية  شؤه، ت سوية أي موقف، مهما يكن من لت
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ــفو العالقات الودية بني األمم، ويدخل يف ذلك املواقف               بالرفاهية العامة أو يعكر صـــ
 حدة ومبادئها.الناشئة عن انتهاك احكام هذا امليثاق املوضحة ملقاصد األمم املت

كما وحتث الدول واجملتمع الدولي على تعزيز ومحاية حقوق االشـخاص املنتمني إىل  
يه يف              ــوص عل ية على النحو املنصـــ ية ولغو يات دين ية وإىل أقل يات قومية أو عرق أقل
اإلعالن املتعلق حبقوق االشــخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية 

منها: تيســـــري اشـــــرتاكهم الكامل يف مجيع جوانب احلياة الســـــياســـــية ولغوية بطرق 
واالقتصــادية واالجتماعية والدينية والثقافية للمجتمع ويف حتقيق التقدم االقتصــادي 

 . (1)والتنمية يف بلدانهم
كما وجاء يف نفس القرار حث الدول على أن تتخذ حســب االقتضــاء، مجيع التدابري 

ــريعية وا ــتورية والتشـ الدارية وغريها من التدابري الالزمة لتعزيز واعمال املباد  الدسـ
 الواردة يف االعالن.

وبناءًا على ذلك يظهر ويكمن دور اجلمعية العامة من خالل القرارات اليت تصدرها  
سان وتقديم التوصيات اليت تتخذها، كما وتشرف على        شأن تعزيز محاية حقوق اإلن ب

يات           باألقل ــة  هدات اخلاصــــ بة على    عقد املعا قة حبقوق      احرتاموالرقا هدات املتعل عا امل
 التدابري من أجل ضمان محاية حقوق األقليات. اختاذاإلنسان، وهلا دعوة الدول إىل 
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 جملس األمن الدولي :الفرع الثاني 
 . (1)يتألف جملس األمن من مخسة عشر عضوا من األمم املتحدة

ــه     ويعترب جملس األمن إحــدى أهم أجهزة منظمــة األمم املتحــدة، وترتبط أهميت
 . (2)بكيفية تكوينه وطبيعة االختصاصات املعهودة اليه وفق ميثاق األمم املتحدة

من املعلوم أن اختصــاص جملس األمن األســاســي هو حفظ الســلم واألمن الدوليني،    
( إىل جملس األمن بالتبعات   24حيث عهد ميثاق منظمة األمم املتحدة مبوجب املادة )        

الرئيســية ألجل احملافظة على الســلم واألمن الدوليني عند تعرضــهما للخطر وميارس   
مه يف هذا اجملال على هدى م        ها ويف نطاق         اجمللس مها ــد األمم املتحدة ومبادئ قاصــــ

الســلطات اخلاصــة املمنوحة له وهو ويف ســبيل ذلك مزود بصــالحيات واســعة مبوجب  
 .(3)الفصل السادس والسابع من امليثاق

ــؤال الذي يطرح نفســـــه هنا وهو هل      جملس األمن التدخل من أجل     بإمكان  والســـ
 الشـــــؤون( من ميثاق األمم املتحدة ال جتيز التدخل يف /2محاية األقليات؟ إن املادة )

ستثناءا يستطيع          اليت تكون من صميم السلطة الداخلية للدول هذا هو االصل، ولكن ا
ــب نزاع يهدد أقلية ما   ــؤولياته اذا نش ــى مس أو عند تعرضــها إىل جملس األمن ومبقتض
الالزمة ملنع مثل هذه    انتهاكات التدخل من أجل محاية هذه األقلية واختاذ التدابري               

ــطهادات أو  االنتهاكات   ــلم الدوليني وذلك    االضـــ ألن اجمللس مرتبط حبفظ األمن والســـ
 استنادًا إىل الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة.

ويعترب التدخل اإلنساني من الوسائل املهمة حلماية اجلماعات اإلنسانية عند تعرض    
يزة للجماعة كاألقليات أو بسبب طبيعة األعمال  حقوقها لالنتهاك، بسبب الطبيعة املتم 

                                                            



123 
 

املرتكبة ضــــــدها كاإلبادة اجلماعية، يعترب التدخل حلماية األقليات من أبرز حاالت                 
ــكل محاية   ــر، لذلك تشـ ــواء يف القانون الدولي التقليدي أم املعاصـ ــاني سـ التدخل اإلنسـ

  .(1)األقليات حمورًا مهمًا يف دراسة موضع التدخل اإلنساني

( لغرض محــايــة االكراد يف العراق من 688هــا قرار جملس االمن ذي الرقم )ومن
لك الفرتة من قتل الكرد                 ها احلكومة العراقية يف ت مت ب قا ية وما  ــان اجلرائم اإلنســــ

 .(2)وتهجريهم ومالحقتهم إىل حدود الدول اجملاورة هلا
عترب هذا إذا فالتدخل اإلنســاني مســألة ضــرورية ومهمة من أجل محاية األقليات وي

أو  اضــطهادويعود التدخل اإلنســاني لعدة اســباب منها  هلم،من إحدى أهم الضــمانات
ــها أو  تهديد أقلية ما أو التعدي على أفرادهم أو حماوالت إبادتهم من قبل الدولة نفســـ

 من قبل اجلماعات املسلحة االرهابية.
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 األمانة العامة الثالث:الفرع  
يكون ملنظمة األمم املتحدة امانة عامة تشمل امينا عاما واملوظفني الذين حتتاجهم  
اهليئة، واألمني العام هو املوظف االداري االكرب يف اهليئة ويعني اجلمعية العامة االمني         

 .(1)العام بناء على توصية جملس األمن
ىل اية مسألة يرى  كما ويستطيع األمني العام وحبكم وضيفته أن ينبه جملس األمن ا  

 .(2) الدوليانها قد تهدد حفظ السلم واألمن 
مة                    عا ية ال بل اجلمع هام من ق كذا م يذ ه عام بتنف قد يكلف االمني ال  لألممهذا و

ــني      العام من أجل     لألمنياملتحدة، أو جملس األمن من خالل تعيني املندوبني اخلاصـــ
االشراف على متطلبات حقوق اإلنسان واألقليات يف مكان انتهاكها، وبالفعل مت ذلك من   
ــتان،  خالل تعيني االمني العام للكثري من املمثلني يف دول العامل مثل كمبوديا، وافغانسـ

 .(3)وغريها من دول العامل
ــتطيع تنبيه جملس ــالحياته يســـ األمن حول   وعليه فأن االمني العام ومبوجب صـــ

 املسائل اليت تتعلق باألقليات يف أي دولة، واقرتاح قضاياهم على اجلمعية العامة.
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 الفرع الرابع: حمكمة العدل الدولية 

ــية   ــائية الرئيســ املتحدة وتقوم بعملها  لألممحمكمة العدل الدولية هي األداة القضــ
 . (1)وفق نظامها األساسي

ــو واحد من  15تتكون احملكمة من ) ــوًا وال جيوز أن يكون بها أكثر من عضــ ( عضــ
 . (3)ويكون مقر احملكمة يف الهاي.  (2)رعايا دولة بعينها

ــروط امام احملكمة للنظر يف النزاع املعروض امامها، ومن هذه         فال بد من توافر شـــ
  :الشروط

 الدعاوى.( للدول وحدها احلق يف ان تكون اطرافًا يف 1)
 ( جيب أن تكون الدول اطرافًا يف هذا النظام لكي يتقاضوا إىل احملكمة.2)
 ( تعيني موضوع النزاع وبيان املتنازعني.3)
 .(4)( أن يكون طرفًا من اطراف النزاع له مصلحة قانونية4)

وفيما يتعلق باختصاص احملكمة فلها اختصاصني للمحكمة أحدهما قضائي، واآلخر      
ــاري  ــتشـ ــالحية احملكمة يف  أو  اسـ ــؤال الذي يطرح هنا ما هي مدى صـ إفتائي. فان السـ

 النظر يف املسائل املتعلقة باألقليات؟ 
سائل املتعلقة باألقليات حتتاج اىل أمر قضائي؛ فانه من خالل مراجعة     فاذا كانت امل
شروط اليت جيب توفرها يف كل دعوى قضائية مرفوعة امام احملكمة، الن عدم توفر     ال

وط يكون من أهم االســباب اليت حتفزنا للقول بعدم امكانية رفع املســائل املتعلقة الشــر
 باألقليات امام حمكمة العدل الدولية حللها قضايا، فعلى سبيل املثال 
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ــاء اتفاق فيما بني الدول املتنازعة يف هذا  ال ميكن االعتقاد بانه توجد امكانية انشــ
ــوص، الن الدول اليت تتهم بانتهاك  حقوق األقليات وال ميكن هلا أن تتفاوض مع اخلصــ
ــري تلك األقليات،        ــباب  الدولة اليت تعين مبصـــ لعل من أهمها: إن الدول املتهمة       وألســـ

ــأنا داخليا، فال جيوز الحد التدخل  بانتهاك حقوق األقليات تعترب أن ذلك االمر يعد شـ
ولة املطالبة     يف ذلك وحتى ولو فرضــــــا جدال؛ إن هذه الدولة قبلت باالتفاق مع الد            

حبقوق األقليات على عرض املوضوع على حمكمة العدل الدولية، اال أن احملكمة ال ميكن  
ــلحة القانونية للدولة اليت تثري   ــرط املصـ ــائية وذلك النتفاء شـ هلا قبول الدعوى القضـ

 .(1)النزاع
ــائل    ــأن مسـ ــاري من حمكمة العدل الدولية بشـ ــتشـ اما اذا تعلق االمر بطلب رأي اسـ

باألقليات، فانه من خالل بيان الشـروط اليت جيب توفرها من اجل اعطاء الرأي  تتعلق 
االســتشــاري، ميكن القول انه ال يوجد من الناحية القانونية ما حيول بني أي جهة من 

االســتشــارية وبني طلب مثل هذه االراء من احملكمة  اآلراءاجلهات اليت هلا احلق يف طلب 
 .(2)األقلياتيف املسائل املتعلقة حبماية 

اذا كان النظام األســاســي للمحكمة الدولية قد حرم اشــخاص القانون الدولي األخرى 
ال سيما األفراد والشركات من التقاضي مباشرة امام حمكمة العدل الدولية فإن نظرية      
املســؤولية الدولية أوجدت هلم مســلكا يتمثل يف نظام احلماية الدبلوماســية، حبيث اذا   

األفراد بضــرر يف دولة غري الدولة اليت حيمل جنســيتها فإن الدولة  حدث واصــيب أحد
تســتطيع عن طريق الوســائل الدبلوماســية جتاه الدولة اليت تســببت أو اصــيب حامل   
جنسيتها فيها بضرر أن تطلب تعويضا مناسبا عن هذا الضرر واذا مل يتم حل املشكلة       

امام حمكمة العدل الدولية. فان دولة اجلنســـية تســـتطيع رفع دعوى ضـــد هذه الدولة 
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وهذا مع مراعات ثالث شـــروط تتمثل يف: شـــرط الرابطة القانونية، اســـتنفاذ طرق   
 .(1)الطعن العادية وشرط االيدي النظيفة

ــي حملكمة العدل الدولية فإن األقليات ال    ــاسـ ــبق ووفقًا للنظام األسـ ــح مما سـ ويتضـ
شرة اليها ولكن إذا حلق فرد من أفراد األقلية ضرر ما من        تستطيع تقديم شكاوى مبا
ضد الدولة     سيتها أن ترفع دعوى امام احملكمة  قبل دولة ما فإن لدولته اليت حيمل جن

 احملكمة يف محاية األقليات دور غري مباشر. الضارة للفرد وهذا يعين أن دور
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 جملس حقوق اإلنسان الفرع اخلامس:
ــنة     ــان سـ ــاء جملس حقوق اإلنسـ وهي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة ومت انشـ

تألف جملس        2006 ــان، ويكون مقره يف جنيف، وي ، وحل حمل جلنة حقوق اإلنســــ
حقوق اإلنسان من سبعة واربعني دولة تنتخبها أغلبية اعضاء اجلمعية العامة وتستند     

ة والية اعضاء اجمللس ثالث سنوات وال  عضويتها إىل التوزيع اجلغرايف العادل، ومتتد فرت 
جتوز اعادة انتخابهم مباشــرة بعد شــغل واليتني متتاليتني وقررت اجلمعية العامة أن 
تناط باجمللس مسؤولية تعزيز االحرتام العاملي حلماية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات   

 .(1)األساسية للجميع، دون متييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة
 وكان ال بد لنا أن نتطرق إىل إجراءات وآليات جملس حقوق اإلنسان -

االستعراض الدوري الشامل: إن هذا االستعراض احد العناصر الرئيسية للمجلس       -1
ــية     ــاس ــان واحلريات األس ــؤولياتها عن احرتام مجيع حقوق اإلنس الذي يذكر الدول مبس

جراء استعراض لسجالت حقوق   واعماهلا بشكل كامل وانها عملية فريدة تنطوي على إ 
اإلنســان لدى مجيع الدول االعضــاء يف األمم املتحدة، وتوفر جلميع الدول الفرصــة لكي 
ــني اوضــــــاع حقوق اإلنســــــان يف بلدانها وللوفاء         تعلن االجراءات اليت اختذتها لتحســـ
بالتزاماتها يف جمال حقوق اإلنســــان، واهلدف النهائي هلذه االلية اجلديدة هو حتســــني  

ــ ــان أينما   وضــ ــدي النتهاكات حقوق اإلنســ ــان يف مجيع البلدان والتصــ ع حقوق اإلنســ
 .(2)حتدث
شكاوى:   -2 سان، يف   اعتمداجراء ال  2007حزيران / يونيه  18جملس حقوق اإلن

املتحدة "  لألمماملعنون " بناء مؤســســات جملس حقوق اإلنســان التابع    1/5، القرار 
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شكاوى من أجل معاجلة االمناط الثابتة لالنتهاكات     شى مبوجبه إجراء جديد لل الذي ان
سية         سا سان ومجيع احلريات األ اجلسيمة، واملؤيدة بأدلة موثوق بها، جلميع حقوق اإلن
اليت تقع يف اي جزء من اجزاء العامل ويف أي ظرف من الظروف، ويعاجل اجراء الشكاوى 

د أو جمموعات أو منظمات غري حكومية يدعون انهم )تدعي      البالغات املقدمة من أفرا   
 .(1)حلقوق اإلنسان أو أن هلم )هلا( علمًا مباشرًا بهذه االنتهاكات انتهاكاتانها( ضحايا 

ــتنفاذ طرق   ــكوى، أن تكون مبنية على حقائق وبينات، واســ ــرتط لقبول الشــ ويشــ
 .(2)التظلم الداخلي

قوق اإلنســـان باليات خاصـــة به واليت  االجراءات اخلاصـــة: يســـتأثر جملس ح  - 3
تتمثل يف تعيني خرباء مســــتقلون يف جمال حقوق اإلنســــان مكلفون بوالياتهم لتقديم 

 جراءابتقارير أو اعطاء مشورة بشأن موضوع ما من مواضيع حقوق اإلنسان أو القيام      
حتقيقات يف بلد ما يدعى انه وقعت فيه انتهاكات جســـــيمة حلقوق اإلنســـــان، تندرج 

من االجراءات اخلاصـــــة القيام بزيارات ميدانية، اختاذ ما يلزم من تدابري بشـــــأن ضـــــ
احلاالت واالنشـــغاالت الفردية املتســـمة بطابع هيكلي، وذلك بتوجيه رســـائل إىل الدول 

االنتهاكات أو  فيها إىلوغريها من اجلهات اليت قد تكون مســـــؤولة عن ذلك. تســـــرتعي 
 .(3)االساءات اليت يدعي ارتكابها

                                                            



130 
 

تشــكيل جلان التحقيق: يقوم اجمللس يف حاالت تعرض حقوق اإلنســان النتهاكات  -4
 . (1)جلان لتقصي احلقائق أو التحقيق يف هذا االنتهاكات بأرساليف بلد 

ــان  ــاءوقد قام جملس حقوق اإلنســ ــأن   بأنشــ ــتقلة بشــ جلنة التحقيق الدولية املســ
وعهد اليها بوالية  -1/17مبوجب القرار  2011اجلمهورية العربية الســورية ســنة 

ــان، وكلفت اللجنة  التحقيق يف مجيع االنتهاكات املزعومة للقانون الدولي حلقوق اإلنســ
التحقيق يف أيضــــًا بالوقوف على احلقائق والظروف اليت قد ترقى اىل هذه االنتهاكات و

اجلرائم اليت ارتكبت وكذلك، حيثما امكن، حتديد املسؤولني عنها بغية ضمان مساءلة     
 .(2)مرتكيب هذه االنتهاكات

أن ما يسمى بالدولة االسالمية    2016حزيران  16كما وذكرت اللجنة املذكورة يف 
لجنة كذلك يف العراق والشام )داعش( ترتكب اإلبادة اجلماعية ضد اإليزديني، وتؤكد ال  

أن ممارســـات داعش ضـــدهم تصـــل ملســـتوى جرائم احلرب واجلرائم ضـــد اإلنســـانية  
ــعت حملو   ــب تقرير بعنوان " جاؤوا ليدمروا: وجاء يف التقرير بأن" داعش ســـ وحبســـ
االيزيديني من خالل القتل والعبودية اجلنســية واالســتعباد والتعذيب واملعاملة املهينة 

 . (3)ل القسري والذي تسبب باضرار نفسية وبدنيةوالالنسانية وكذلك عرب الرتحي
ولقد فحصــت اللجنة كذلك كيف قامت اجملموعة االرهابية بنقل االيزيديني قســرًا  

 2014إىل سوريا بعد شنها هلجمات يف سنجار مشالي العراق يف الثالث من اب اغسطس     
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وان املعلومات اليت مت مجعها توثق الدليل على النية واملســؤولية اجلنائية لقادة داعش 
 .(1)حيثما تواجدوا واأليديولوجينيالعسكريني ومقاتليها وقادتها الدينني 
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 املقررة املستقلة املعنية بقضايا األقليات الفرع السادس:
اخلبرية املســتقلة املعنية بقضــايا األقليات يف عام انشــأت جلنة حقوق اإلنســان والية 

لك          1005/79)القرار 2005 عد ذ ية ب هذه الوال ــان  مدد جملس حقوق اإلنســــ (، و
ــنوات     2011اذار/مارس 24(. ويف 7/6)القرار ، قرر اجمللس جتديد الوالية لثالث ســـ

ــافية ) ــحاق اليت تولت مهامها يف 16/6اضــ ــندت إىل ريتا اســ ــطس  1( وأســ اب/ اغســ
 . ويتعني على اخلبرية املستقلة، مجلة امور وهي.2011

تعزيز تنفيذ إعالن حقوق االشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية ودينية  -1
 .(1)ولغوية، مبا يف ذلك من خالل التشاور مع احلكومات

دراسة أفضل السبل والوسائل لتخطي العقبات اليت تعيق اعمال حقوق املنتمني       -2
 ات إعمااًل تامًا وفعااًل.إىل األقلي

حتديد افضــل املمارســات واالمكانات للتعاون التقين مع املفوضــية الســامية بناء   -3
 على طلب احلكومات.

 االخذ مبنظور جنساني يف عملها. -4
ــيق الوثيقان مع هيئات األمم املتحدة ووالياتها وآلياتها املعنية             -5 التعاون والتنســـ

 ليمية، مع تاليف االزدواجية.القائمة ومع املنظمات اإلق
مراعاة اراء املنظمات غري احلكومية والتعاون الوثيق معها يف املســــائل املتصــــلة   -5

 بواليتها.
ــنوية               -6 توجيه عمل املنتدى املعين بقضـــــايا األقليات واالعداد الجتماعاته الســـ

ضيع لطرحها يف امل         شأن موا ضيعية، وتقديم توصيات ب ستقبل   واالبالغ بتوصياته املوا
 . 23/19وفقا ملا قرره جملس حقوق اإلنسان يف قراره 
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ــطتها    -7 ــنوي عن انشــ ــان واجلمعية العامة بتقرير ســ موافاة جملس حقوق اإلنســ
يتضــمن توصــيات تتعلق بوضــع اســرتاتيجيات فعالة لتحســني انفاذ حقوق االشــخاص    

 .(1)املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية
 ن واليتها تكمن مبا يلي:فا
صادر، مبا يف ذلك الدول وهيئات اخلرباء ووكاالت األمم     - شتى امل تلقي املعلومات من 

ية،                ية األخرى، واملنظمات غري احلكوم لدول ية واملنظمات ا حدة واملنظمات اإلقليم املت
على هذه املعلومات، تبعث اخلبرية برسائل إىل   ومنظمات اجملتمع املدني األخرى. وبناءًا

ــب   ــخاص املنتمني إىل أقليات، حبسـ ــوص تنفيذ اإلعالن املتعلق حبقوق االشـ الدول خبصـ
 مقتضى احلال.

ــطلعت بها حبكم واليتها إىل اجمللس   - ــطة اليت اضــ ــنوية عن االنشــ تقدم تقارير ســ
رئيســــية حلقوق  حقوق اإلنســــان، مبا يف ذلك دراســــات مواضــــيعية عن القضــــايا ال   

 .(2)األقليات
ــتقل القدرة على           - الزيارات القطرية، ومن اكثر االدوات املتاحة قيمة للخبري املســـ

تنظيم زيارات قطرية بناء على دعوى من الدول، من أجل التشـــــاور بشـــــأن قضـــــايا 
األقليات يف املوقع والتواصــل مع الدول مباشــرة بشــأن تنفيذ اإلعالن املتعلق باألقليات،  

ــمل هذه تلقي املكلف            وقد  يوجد الكثري من الدوافع املختلفة لزيارة بلد معني. وتشـــ
 . (3)بالوالية معلومات مثرية للقلق ازاء حالة األقليات هناك
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ويتضح مما سبق فأنه يقع على عاتق املقررة املعنية بقضايا األقليات زيارة البلدان     
بغية ضــمان حقوق األقليات يف  ملتابعة وضــعهم وتقييم حالتهم وابداء املشــورة للدول 

 كافة اجلوانب. 
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 املنتدى املعين بقضايا األقليات :الفرع السابع
ــايا األقليات بناء  ــيس املنتدى املعين بقضـ ــان  مت تأسـ على قرار جملس حقوق اإلنسـ

 23املؤرخ  23/19يف القرار  والذي مت تاكيده 2007ســـــبتمرب  28املؤرخ   6 /15
من أجل توفري منصـــة لتعزيز احلوار والتعاون بشـــأن القضـــايا املتعلقة  2012مارس 

باألقليات القومية أو االثنية أو الدينية وكذلك األقليات اللغوية، واملســــــاهمة يف دعم              
 عمل اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات خاصة على املستوى املضموني. 

املنتدى على حتديد وحتليل أفضل املمارسات والتحديات والفرص واملبادرات     ويعمل
ــأن حقوق األشـــخاص املنتمني اىل أقليات إثنية أو دينية أو   ــلة تنفيذ اإلعالن بشـ ملواصـ
دينية أو لغوية أو الوطنية، ويعمل املنتدى ســـنويا يف مدينة جنيف ملدة يومني للقيام 

 .(1)بري املستقل املعين بقضايا األقلياتمبناقشات مواضيعية بتوجيه من اخل

كما ويسعى لتوفري نتائج عملية وملموسة يف شكل توصيات مواضيعية ذات قيمة         
ــنوي الوحيد املكرس            ــفه االجتماع الســـ عملية جلميع اجلهات املعنية، واملنتدى بوصـــ
ــايا األقليات يف إطار األمم املتحدة، يتيح فرصـــــة فريدة للمشـــــاركة واحلوار م ع لقضـــ

 .(2)جمموعة واسعة من اجلهات املعنية
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 ومن بني التوصيات العامة الصادرة عن املنتدى يف دورته اخلامسة:
الواردة يف إعالن حقوق  بــاملبــاد التزامهــا  تــأكيــدعلى مجيع البلــدان أن تعيــد  -

ــر   ــخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، وأن تنشـــ االشـــ
 اإلعالن على نطاق واسع.

على احلكومات واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وجمموعات األقليات ومنظمات      -
اجملتمع املدني واآلليات اإلقليمية والدولية حلقوق اإلنســــــان ان تتخذ مبادرات تكفل           

ــيغة الواردة يف اإلعالن ويف غريه من معايري وصــكوك وأن   إدراك األقليات حلقوقها بالص
 ة.تتعاون على حتقيق هذه الغاي

بذل جهود خاصـــة ملواجهة التحديات اليت تزيد من عزلة بعض مجاعات األقليات  -
 .(1)وأفرادها ماديا واجتماعيا

 ومن التوصيات املقدمة للحكومات الوطنية واإلقليمية واحمللية:
ــلة املتعلقة حبقوق          - أدراج اإلعالن وغريه من املعايري الدولية واإلقليمية ذات الصـــ

ــاس قانوني قوي حلماية هذه احلقوق.       األقليات يف القو  انني احمللية، ومن ثم توفري اســـ
 تشريعات ملكافحة التمييز قائمة بذاتها تشمل حقوق األقليات. بأدراجويوصى 

أن تكفل الدول اليت تعمل على مراجعة دســـاتريها أو صـــياغة دســـاتري جديدة ان  -
ــاركة األقلي    ــمنة مش ــاملة للجميع ومتض ــياغة ش ات. وينبغي أن تدرج تكون عملية الص

ــاواة يف احلقوق وعدم التمييز ضـــدها  الدول يف دســـاتريها مبدأي معاملة األقليات باملسـ
 .(2)وفقًا للمعايري الدولية، مبا فيها اإلعالن
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ــيات على امل أن             ــوء مما تقدم خيرج املنتدى يف النهاية جبملة من التوصـــ ويف ضـــ
ــلحة من أجل احرت           ــحاب املصـــ ام وتطبيق اإلعالن اخلاص  تقتدي بها الدول وكل أصـــ

 باألقليات وحقوق اإلنسان بصفة عامة.
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 املعاهدات الدولية الفرع الثامن:
ــان   كل معاهدة من  تأشــناوقد ، توجد تســع معاهدات دولية اســاســية حلقوق اإلنس

هذه املعاهدات " هيئة معاهدة" )جلنة( من خرباء لرصـــــد تنفيذ احكام املعاهدة من             
جانب دوهلا االطراف، وجيوز للهيئات املنشأة مبوجب معاهدات، وبشروط معينة، النظر 

 د.يف شكاوى أو بالغات فردية مقدمة من أفرا
االختياري االول للعهد الدولي اخلاص اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان )الربوتوكول   -1

 باحلقوق املدنية والسياسية(.
ــاء على التمييز   -2 ــري )االتفاقية الدولية للقضـ ــاء على التمييز العنصـ جلنة القضـ

 من االتفاقية(. 14العنصري املادة 
جلنة مناهضة التعذيب )اتفاقية مناهضة وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة      -3

 من االتفاقية( 22أو املهينة املادة  ةإنسانيالالالقاسية أو 
اللجنة املعنية بالقضــاء على التمييز ضــد املرأة )الربوتوكول االختياري التفاقية  -4

 القضاء على التمييز ضد املرأة(.
ــخاص ذوي االعاقة )الربوتوكول االختياري التفاقية          -5 اللجنة املعنية حبقوق األشـــ

 حقوق األشخاص ذوي االعاقة(.
ية مجيع                    -6 ية حلما لدول ية ا فاق ــري )االت فاء القســـ حباالت االخت ية  نة املعن اللج

 .(1)(31األشخاص من االختفاء القسري املادة 
اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين )االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال           -7

 (.77املهاجرين وأفراد اسرهم املادة 
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صادية و  -8  االجتماعية والثقافية )الربوتوكول االختياري للعهد جلنة احلقوق االقت
 الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية(.

 جلنة حقوق الطفل )الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل(.  -9
بشكل   األقلية واألغلبية على حد سواء  ان هذه املعاهدات تستقبل شكاوى األفراد من  

الثالث األخرية مل تبدأ بعد يف ســريان آليات الشــكاوى الفردية،  مباشــر ولكن املعاهدات 
 والبد من توافر شروط لقبول الشكاوى.

 .(1)االنضمامأن تكون الدولة طرفا يف املعاهدة من خالل التصديق أو  -1
 اعرتاف الدولة يف اختصاص اللجنة يف تلقي الشكاوى من هذا القبيل. -2
 .(2)أن تكون سبل االنتصاف احمللية قد استنفدت -3
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 الضمانات اإلقليمية: املطلب الثاني
كثريًا ما تدفع عوامل اجلوار اجلغرايف والتقارب احلضاري والثقايف والديين اخل.. 
باجلماعات الدولية اإلقليمية إىل إبرام اتفاقيات خاصة حبماية ما ملواطنيها من حقوق 

 تكتف مبا حتقق هلا على الصعيد العاملي من ملوحريات أساسية. فكأن هذه اجلماعات 
 . (1)عمها وتعضدها باتفاقيات ذات طبيعة إقليميةهذه االتفاقيات فذهبت تد

لذا سنقوم بتقسيم هذا املطلب إىل ثالث فروع، نبني يف األول منها االتفاقية األوروبية 
، اما الفرع الثاني نبحث فيه عن االتفاقية األمريكية حلقوق 1950حلقوق اإلنسان لعام 

األفريقي حلقوق اإلنسان  ، والفرع واألخري سنخصصه للميثاق1969اإلنسان لعام 
 ، وسنعرض كل اتفاقية من االتفاقيات على انفراد.1981والشعوب لعام 

 
 1950االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان لعام  :الفرع األول
( من هذه االتفاقية )يكفل التمتع باحلقوق واحلريات املقررة يف 14ذكر يف املادة )

كان اساسه كاجلنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو العقيدة  ، ايًادون متييزهذه املعاهدة 
أو الراي السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو االنتماء إىل أقلية قومية أو الثروة 

 .(2)أو امليالد أو أي وضع آخر(
اي ما معناه أن أفراد األقليات جيب أن يتمتعوا باحلقوق واحلريات املنصوص عليها يف 

 تفاقية مع ضمانها للجميع وبدون متييز.  هذه اال
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وذلك بالقول ال جيوز اخضاع أي إنسان للتعذيب  لألفرادكما توفر االتفاقية احلماية 
وال لعقوبات أو معامالت غري إنسانية أو مهينة. وحظر االتفاقية أيضًا عندما نصت 

 .(1)على انه ال جيوز اسرتقاق أي إنسان وال استعباده
ات هلا اهمية ألفراد األقليات النهم أكثر املعرضني ملثل هذا االنواع من أن هذه الضمان

 االنتهاكات. 
 
 اآلليات يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان -

 اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان :واًلأ
لقد أنشأت الدول االطراف يف االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان يف البداية جلنة 
وحمكمة دائمة حلقوق اإلنسان، غري أن الربوتوكول احلادي عشر امللحق باالتفاقية 

 1998نوفمرب  1، والذي دخل حيز التنفيذ يف 1994األوروبية حلقوق اإلنسان لعام 
اإلنسان، كما أنشأ حمكمة اوربية هلا اختصاص إجباري  قام بإلغاء اجلنة االوربية حلقوق

 .(2)يف مواجهة الدول االطراف يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
وهذا يعين إنه مت حل اللجنة واعطاء االختصاصات إىل احملكمة، وبالتالي ليس من 

 املهم ذكر اللجنة.
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 احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان :ثانيًا
مت إنشاء هذه احملكمة لضمان مراعاة التعهدات من قبل االطراف املتعاقدين يف  

 . (1)االتفاقية والربوتوكوالت اخلاصة بها وتعمل احملكمة على األساس الدائم
فرنسا(. تتكون حمكمة حقوق اإلنسان األوروبية  -ويقع مقر احملكمة يف )سرتاسبورغ 

من عدد من القضاة يساوي عدد أعضاء جملس أوروبا، وال جيوز أن تضم قاضيني من 
 .  (2)جنسية واحدة

من أهم التطورات على النظام االوربي يف جمال حقوق اإلنسان الغاء الطبيعة 
ول االعضاء اختصاص احملكمة، وكذلك قبول اللجوء من طرف االختيارية لقبول الد
 .(3)األفراد اىل تلك احملكمة

طرف متعاقد أساسي يف االتفاقية األوربية أن حييل إىل احملكمة أية  أليكما وجيوز 
هذه االتفاقية وبروتوكوالتها اخلاصة بها من قبل طرف متعاقد  ألحكامخمالفة مزعومة 

 .(4)اساسي آخر
غري انه ال يشرتط أن تكون الدولة اليت تقوم بتقديم االلتماس أو العريضة ذات 
مصلحة شخصية يف حتريك الدعوى، حيث حيق لكل دولة طرف يف االتفاقية أن حترك 
الدعوى باسم الدول االطراف يف االتفاقية مجيعا وحلسابها )حق موضوعي للدول 

 .(5)ياألوروبية( وذلك محاية للنظام العام االورب
بعد دخول الربوتوكول احلادي عشر من االتفاقية مسح لألفراد بتقديم الشكاوى إىل 
احملكمة وبشكل مباشر حيث نص على انه )جيوز للمحكمة أن تتلقى الشكاوى من أي 

                                                            



143 
 

شخص، أو منظمة حكومية، أو جمموعة من األفراد تزعم بأنها ضحية انتهاكات من 
املذكورة يف االتفاقية أو الربوتوكوالت اخلاصة بها، لحقوق لقبل املتعاقدين األساسيني 

ويتعهد األطراف املتعاقدون األساسيون بعدم اعاقة املمارسة الفعالة هلذا احلق بأي 
 .(1)حال(

وأن والية احملكمة يف نظر الشكاوى ال تقتصر على مواطين االطراف يف االتفاقية، بل 
  .(2)ه للمحكمةتفتح اجملال أيضًا لسكان هذه الدولة بالتوج

( من الربوتوكول احلادي عشر شروطًا جيب توافرها ليتم 35وقد حددت املادة )
 قبول الشكاوى وهي:

استنفاذ كافة التدابري احمللية طبقا لقواعد القانون الدولي املعرتف بها بوجه عام،  -1
 وذلك يف خالل فرتة ستة أشهر من تاريخ اختاذ القرار النهائي.

 الطلب الفردي جمهول املصدر.أاّل يكون  -2
أاّل يكون من الناحية اجلوهرية هو نفس املسألة اليت نظرتها احملكمة بالفعل، أو  -3

يكون قد قدم إىل اجراء آخر من أجل حتقيق دولي أو تسوية وال يتضمن معلومات 
 جديدة ذات عالقة. 

بها، وأاّل يكون أاّل يتعارض الطلب مع احكام االتفاقية والربوتوكوالت اخلاصة  -4
 ، أو ميثل سوء استخدام احلق يف الطلب.ءرديمؤسسا بشكل 

كما وجيوز للمحكمة أن ترفض اي طلب تراه غري مقبول مبوجب هذه املادة،  -5
 وجيوز هلا أن تفعل ذلك يف أية مرحلة من االجراءات.

بتعديالت منها،  2010كما وجاء الربوتوكول الرابع عشر والذي دخل حيز النفاذ 
تكليف قاضي واحد مبهمة البت يف قبول الشكاوى الفردية أو رفضها أو شطبها من أمام 
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احملكمة، عكس ما كانت عليه من قبل، اذ كان يبت يف الشكاوى جلنة مؤلفة من ثالث 
 . (1)قضاة

قوق االنسان تقرير عدم قبول طلب فردي اذا مل يعلن فأن للمحكمة االوربية حل
مقدم الطلب من أي ضرر خطري أو جدي من جراء انتهاكات احلقوق املنصوص عليها 

 .(2)يف امليثاق وبروتوكوالته
اال انه ينبغي أن حترص احملكمة على عدم رفض الشكاوى اليت مل يتم النظر فيها 

اذ ليس القصد مما سبق احلد  .ب الشكوىبشكل فعلي من قبل القضاء الوطين لصاح
 .(3)من حق األفراد بتقديم شكواهم وال منع احملكمة من النظر فيها

وللمحكمة أن تقضي برتضية عادلة للطرف املضرور، ويكون حكم احملكمة نهائي، 
وتتعهد الدول االطراف بأن تتقبل نتائج قرارات احملكمة يف أي دعوى تكون طرفًا فيها، 

 .(4)ىل جلنة الوزراء االشراف على تنفيذ حكم احملكمةكما وتتو
، مل يكن مسموحا 1998ويتضح هنا أنه قبل صدور الربوتوكول احلادي عشر لسنة 

لألفراد تقديم الشكاوى إىل احملكمة مباشرة وامنا كان ينظر إىل الشكاوى الفردية من 
الشكاوى مباشرة وهذا  قبل اللجنة ولكن بعد الغاء اللجنة، فان احملكمة اخذت تستقبل

 ما يتيح ألفراد األقليات تقديم شكواهم للمحكمة.
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 1969االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لعام  :الفرع الثاني 
مبوجب هذه االتفاقية )تتعهد الدول األطراف فيها بأن حترتم احلقوق واحلريات 
املعرتف بها يف هذه االتفاقية وبأن تضمن لكل األشخاص اخلاضعني لواليتها القانونية 
املمارسة احلرة والكاملة لتلك احلقوق واحلريات دون اي متييز بسبب العرق أو اللون أو 

السياسية أو غري السياسية أو االصل القومي أو  اآلراءأو اجلنس أو اللغة أو الدين 
 .(1)االجتماعي أو الوضع االقتصادي أو املولد أو اي وضع اجتماعي اخر

وهذا يعين إن االتفاقية تلزم الدول االعضاء باحرتام احلقوق واحلريات املقررة فيها 
 اشكال التمييز. احلقوق واحلريات دون اي شكل من هوتضمن لكل األشخاص ممارسة هذ

 
 اآلليات يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان -

 اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان :أواًل
الواليات املتحدة األمريكية(. وتتكون من سبعة  –تقع مقر اللجنة يف )واشنطن 

أعضاء يتمتعون بصفات خلقية عالية ومشهود هلم بالكفاءة يف ميدان حقوق اإلنسان. 
 .(2)ومتثل اللجنة مجيع دول االعضاء يف منظمة الدول األمريكية

اللجنة مباشرة، بشرط أن تكون فإن ألية دولة طرف يف االتفاقية أن ترفع الشكوى إىل 
 .(3)الدولة قد اصدرت اعالنا باعرتاف اختصاص اللجنة

شخص أو مجاعة أو هيئة غري حكومية  أليكما ونصت االتفاقية على انه )حيق 
معرتف بها قانونا يف دولة أو أكثر من الدول االعضاء يف املنظمة، أن ترفع اىل اللجنة 

 .(4)ي خرق هلذه االتفاقية من قبل دولة طرف(عرائض تتضمن شجبا أو شكاوى ضد أ
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 :الشروط الواجب توافرها لتقديم الشكوى
 تعيني الدولة املسؤولة عن هذا االنتهاك. -1
طرق الطعن الداخلية اال انه يف بعض احلاالت ميكن قبول الشكوى دون  ذاستنفا -2
طرق الطعن الداخلية، كأن يكون اللجوء اىل القضاء الداخلي غري مسموح به، أو  ذفاناست

 .(1)غري معقول تأخرييؤدي اللجوء اليه اىل 
أن تكون العريضة قد قدمت خالل ستة اشهر من تاريخ ابالغ القرار النهائي اىل  -3

 الفريق الذي يدعي أن حقوقه قد انتهكت.
التبليغ عالقا امام هيئة اجرائية دولية اخرى للبت ااّل يكون موضوع العريضة أو  -4
 فيه.
أن حتتوي العريضة على اسم وجنسية ومهنة وحمل اقامة وتوقيع الشخص أو  -5

 .(2)االشخاص أو املمثل القانوني الذي قدم العريضة
أن ممارسة حق التقدم بشكوى ضد أية دولة، يشرتط فقط أن تكون الدولة قد وقعت 

دون احلاجة لتصرحيها أو اعرتافها باختصاص اللجنة بنظر الشكاوى، على االتفاقية، 
ولذا تعترب هذه اآللية أكثر تقدمًا وتطورًا من بقية اآلليات اليت نصت عليها بقية 

 .(3)االتفاقيات الدولية واإلقليمية
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 احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان :ثانيًا
كوسرتيكا(. وتتكون احملكمة من سبعة قضاة،  –يه خوس نيقع مقر احملكمة يف )سا

 . (1)من مواطين الدول االعضاء يف منظمة الدول األمريكية
 .(2)وال جيوز أن يكون هناك قاضيني مواطنني من الدولة ذاتها

فاختصاص احملكمة القضائي اختياري للدول، فاذا مل تعلن الدولة عن قبوهلا 
 .(3)ختصاصالختصاص احملكمة فلن يكون هلا ذلك اال

للدول االطراف يف االتفاقية واللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان فقط احلق يف رفع و 
 .(4)امام احملكمة اياالقض

وجدت احملكمة أن مثة انتهاكًا  ( منها على انه )اذا63كما ونصت االتفاقية يف املادة )
حلق أو حرية تصونها هذه االتفاقية، حتكم احملكمة أنه جيب أن تضمن للفريق املتضمن 

 أصلحاكان ذلك مناسبا، أنه جيب  إذاالتمتع حبقه أو حريته املنتهكة. وحتكم أيضًا، 
عاداًل جيب  االجراء أو الوضع الذي شكل انتهاكًا لذلك احلق أو تلك احلرية وأن تعويضًا

 أن يدفع للفريق املتضرر(. 
( من 67ومما جتدر االشارة إليه أن حكم احملكمة وامكانية الطعن فيه وفقا املادة )

 االتفاقية نهائي وغري قابل لالستئناف.
إن هذه االتفاقية ال جتيز ألفراد األقليات التوجه إىل احملكمة بشكل مباشر، إذ عليهم 

للنظر فيها فإذا رأت اللجنة أن هناك انتهاكًا للحقوق واحلريات رفع الشكاوى إىل اللجنة 
 املنصوص عليها يف االتفاقية عندئذ سيتم أرسال األمر إىل احملكمة.
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امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لعام  :الفرع الثالث
1981  

يف  مبوجب هذا امليثاق يتمتع كل شخص باحلقوق واحلريات املعرتف بها واملكفولة
ون أو اجلنس أو لهذا امليثاق دون متييز خاصة اذا كان قائما على العنصر أو العرق أو ال

اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو اي رأي آخر، أو املنشأ الوطين أو االجتماعي أو الثروة 
 .(1)أو املولد أو اي وضع آخر

ان هذه املادة متثل األساس اجلوهري لعموم امليثاق هذا ووجب ضمان احلقوق  
 واحلريات املكفولة اليت ينص عليها امليثاق وبدون متييز.

 
 اآلليات يف امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب -

 اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب :أواًل
غامبيا(. تتكون اللجنة األفريقية من أحد عشر عضوا،  -تقع مقر اللجنة يف )بانغول

 .(2)وال جيوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو من نفس الدولة
اذا كانت لدى دولة طرف يف امليثاق اسباب معقولة بأن دولة أخرى طرفا فيه قد 

تلفت نظر هذه الدولة كتابة هلذا االنتهاك، وتوجه  هلا أنانتهكت احكام امليثاق، فان 
وعلى ، وإىل رئيس اللجنة هذه الرسالة أيضًا إىل االمني العام ملنظمة الوحدة األفريقية

الدولة اليت وجهت اليها الرسالة أن تقدم توضيحات أو بيانات مكتوبة حول هذه املسألة 
 .(3)خالل فرتة ال تتجاوز ثالث أشهر من تارخيها للرسالة
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يها إال بعد التأكد من استنفاذ كل كما إن اللجنة ال تنظر يف أي موضوع يعرض عل
وسائل االنصاف الداخلية أن وجدت ما مل يتضح أن إجراءات النظر فيها قد طالت ملدة 

 .(1)غري معقولة
واجلهات اليت هلا احلق يف تقديم الشكوى فانه طبقا للمادة  باألشخاصوفيما يتعلق 

( من امليثاق جيوز لكل األفراد وجمموعات األفراد واملنظمات غري احلكومية أن 55)
يتقدموا بشكاوى إىل اللجنة كلما كان هناك انتهاك حلقوقهم وحرياتهم املعرتف بها يف 

لدول األعضاء بقبول اختصاص امليثاق دون أن يشرتط األخري أي تصريح من طرف ا
 . (2)اللجنة يف تلقي مثل هذه الشكاوى

( من امليثاق 55وهكذا تنظر اللجنة يف املراسالت الواردة املنصوص عليها يف املادة )
 واملتعلقة حبقوق اإلنسان والشعوب اذا استوفت وبالضرورة الشروط التالية:

 دم ذكر امسه.أن حتمل اسم مرسلها حتى ولو طلب اىل اللجنة ع -1
 أن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة االفريقية أو مع هذا امليثاق . -2
أاّل تتضمن ألفاظا نابية أو مسيئة اىل الدولة املعنية أو مؤسساتها أو منظمة  -3

 الوحدة االفريقية.
 أاّل تقتصر فقط على جتميع األنباء اليت تبثها وسائل االعالم اجلماهريية. -4
تأتي بعد استنفاذ وسائل االنصاف الداخلية ان وجدت ما مل يتضح للجنة أن أن  -5

 اجراءات وسائل االنصاف هذه قد طالت بصورة غري عادية.
أن تقدم للجنة خالل فرتة زمنية معقولة من تاريخ استنفاذ وسائل االنصاف  -6

 الداخلية أو من تاريخ الذي حددته اللجنة لبدء النظر يف املوضوع.
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اّل تتعلق حباالت متت تسويتها طبقا ملباد  ميثاق االمم املتحدة وميثاق منظمة ا -7
 .(1)الوحدة األفريقية وأحكام هذا امليثاق

 
 احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب :ثانيًا

تتكون احملكمة من احدى عشر قاضياً من مواطين الدول األعضاء يف منظمة الوحدة  
 .(2)األفريقية، وال جيوز أن هناك يكون قاضيان مواطنني لنفس الدولة

( من الربوتوكول اخلاص بامليثاق األفريقي إلنشاء احملكمة 3اما مبوجب املادة )
بينت اختصاص احملكمة فنصت على  1997لعام األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب 

يف  -2ميتد اختصاص احملكمة اىل كافة القضايا والنزاعات اليت تقدم اليها....  -1انه )
 حالة النزاع حيث يكون للمحكمة اختصاص تسوى املسألة بقرار تصدره احملكمة(.

لشكوى إىل ( من الربوتوكول املذكور يبني من له احلق يف تقديم ا5وطبقا للمادة )
احملكمة وهي اللجنة، الدولة الطرف اليت رفعت شكوى إىل اللجنة، الدولة الطرف اليت 

 .(3)رفعت ضدها شكوى إىل اللجنة
فاذ وسائل نوقد اكتفى امليثاق باستخدام شرط واحد بالنسبة للدولة يتمثل يف است

 . (4)االنصاف الداخلية
ألسباب  –انه )جيوز للمحكمة  ونص الربوتوكول اخلاص بامليثاق األفريقي على

أن تسمح لألفراد، واملنظمات غري احلكومية، وجمموعات من األفراد برفع  –استثنائية 
 .(5)( من امليثاق(55القضايا امام احملكمة دون اإلجراء األولي مبوجب املادة )
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 .(1)أن هذا االختصاص االستثنائي مشروط " بقبول الدولة صراحة هلذا االختصاص"
وز للمحكمة أن تامر مبعاجلة نتائج االجراء أو الوضع الذي يشكل املخالفة حلق وجي

. (2)من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب وأن يتم دفع التعويض العادل للطرف املضار
 .(3)كما أن حكم احملكمة الذي يتخذ باألغلبية نهائيًا وال خيضع للطعن

 لألفرادحلقوق اإلنسان والشعوب ال تسمح  األفريقيةوبناءًا على ما سبق فإن احملكمة 
تقديم الشكاوى مباشرة إىل احملكمة،  ولكن ألسباب استثنائية فإنه حيق جلميع األفراد 

 التوجه إىل احملكمة بشكل مباشر. 
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 الضمانات الداخلية: املطلب الثالث
ــية ألفراد األقليات،   ــاسـ ــمانة األسـ ــتور وقوانني فعالة وحية يعترب الضـ إن وجود دسـ

عند وضع الدستور    الوطين، لذاوإحدى الوسائل الكفيلة لضمان حقوقهم على املستوى    
وســن القوانني الداخلية ســواء يف العراق أو يف إقليم كردســتان العراق ال بد من مراعاة 

ــمان حقوق األقليات وحرياتهم ــية ام دينية ام ثقافية ام   وضـــ ــياســـ ــواء كانت ســـ ســـ
اجتماعية..اخل وتطبيقها بشــكل صــحيح واحاطتها باحرتام اجلميع. وعليه نقســم هذا  
املطلب إىل فرعني، األول منه نبحث فيه الدساتري الوطنية، والثاني سيخصص للقوانني 

 الداخلية.
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 الدساتري الوطنية :الفرع األول
هو املرجع األول واألساسي جلميع التشريعات والقوانني ومن املفرتض أن    إن الدستور 

تكون مواده ضامنة حلقوق األفراد وحرياتهم، وإن تطبيقه يعترب افضل وسيلة لضمان     
 حقوق وحريات األقليات.

 2005دستور مجهورية العراق لسنة  :أواًل
فإن املادة  2005باحلديث عن الضمانات السياسية يف الدستور العراقي لسنة 

منه بينت أن أفراد القوات املسلحة من اجليش والشرطة وغري ذلك من أواًل/أ(/9)
االجهزة االمنية تتكون من مكونات الشعب مع مراعاة التوازن ومتاثلها دون تفريق أو 

 اقصاء وأن تدافع عن العراق، وأاّل تكون اداة لقمع الشعب.
( من الدستور العراقي لسنة 49اما عن متثيل املكونات يف الربملان فقد نصت املادة )

على انه )يتكون جملس النواب من عدد االعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة  2005
،...... ويراعي متثيل سائر بأكملهالف نسمة من نفوس العراق ميثلون الشعب العراقي 

 مكونات الشعب فيه(.
ثانيًا( على أنه /2بالضمانات الدينية واالجتماعية فقد نصت املادة ) وفيما يتعلق

)يضمن هذا الدستور كامل احلقوق الدينية جلميع األفراد يف حرية العقيدة واملمارسة 
 الدينية كاملسيحيني واإليزديني والصابئة املندائيني(.

لعراق بلد متعدد على انه )ا 2005( من الدستور العراقي لسنة 3كما واشارت املادة )
 القوميات واالديان واملذاهب ،.......(.

وحظر الدستور أي كيان حيث على العنصرية أو التكفري أو االرهاب أو التطهري  
 . (1)الطائفي أو يروج أو يربر له
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األقليات  ألبناءوهذا النص يشمل كافة أفراد الشعب بصورة عامة، وعليه فإن 
 .لالضطهاداالستفادة من هذا النص عند تعرضهم 

كما واعترب الدستور أن )العتبات املقدسة، واملقامات الدينية يف العراق، كيانات دينية 
 .(1)وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر حبرية( بتأكيدوحضارية، وتلتزم الدولة 

نه )العراقيون احرار يف االلتزام ( من الدستور املذكور على ا41وقد نصت املادة )
الشخصية، حسب ديانتهم أو مذاهبهم أو معتقداهم أو اختياراتهم، وينظم  بأحواهلم

 ذلك بقانون(. 
 بأحواهلميتضح من النص إن أبناء األقليات هلم احلق يف احلرية واالرادة وااللتزام 

ييدهم مبا ال يتناسب الشخصية، وعدم فرض أي معاملة على أبنائهم من قبل احملاكم وتق
 .مع احواهلم

اتباع كل دين أو مذهب ان تدير اوقافها و  2005لقد منح الدستور العراقي لسنة 
 .(2)شؤونها ومؤسساتها الدينية بنفسها ومن قبل أبنائها

 
اشار يف العديد من  2005ونستدل مما تقدم أن دستور مجهورية العراق لعام 

نصوصه إىل الضمانات الالزمة حلماية كافة أفراد الشعب العراقي وعدم تعرض بعضهم 
الضطهاد من قبل البعض اآلخر، كما حدث يف العراق طيلة القرن املاضي، حيث تعرضت 

ن االضطهادات واإلبادات اجلماعية ومنها على األقليات القومية والدينية إىل العديد م
سبيل املثال تعرض الشعب الكردستاني إىل القصف الكيمياوي ومحالت االنفال..اخل، 
كذلك تعرض أقلية الكورد الفيلية إىل جرمية اإلبادة اجلماعية، ومنها أيضًا ما تعرضت 

إىل العربية. مع اإلشارة اليه األقلية اإليزدية وذلك بتغري هويتهم القومية من الكردية 
 .إىل أن السلطات العراقية مل تستطع محاية أبناء شعبها وال سيما األقليات منهم
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 2006مشروع دستور إقليم كردستان العراق لسنة  :ثانيًا
فيما خيص الضمانات السياسية يف مشروع دستور إقليم كردستان نصت املادة  
ملان التمثيل العادل للقوميات يف إقليم ثانيا( على انه )يراعى يف تكوين الرب/80)

 كردستان(.
ونص أيضًا على أن )يراعى التمثيل العادل للقوميات يف تشكيل جملس وزراء إقليم 

 .(1)كردستان(
أن النصني السابقني اشتمال على ذكر األقليات القومية يف تشكيل الربملان واحلكومة 

 ذكر األقليات الدينية بهذا اخلصوص على الرغم من وجودهم يف االقليم. يف حني اهمال
( من مشروع 7وفيما يتعلق بالضمانات الدينية واالجتماعية فقد اشار نص املادة )

على انه )... يضمن هذا الدستور كامل  2006دستور إقليم كردستان العراق لسنة 
 حرية العقيدة واملمارسة الدينية(. احلقوق الدينية للمسيحني وااليزدين وغريهم يف 

ومن جانب آخر منع مشروع دستور االقليم فرض احكام االحوال الشخصية لدين 
معني على دين آخر، كما ومنح للديانات والطوائف غري املسلمة حق انشاء جمالسهم 

الشخصية وتنظر هلذه االحكام من قبل  بأحواهلمالروحانية، واتباع االحكام اخلاصة 
 .(2)ة املواد الشخصية يف االقليمحمكم
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 الفرع الثاني: القوانني الداخلية
 نبحث يف هذا الفرع عن الضمانات القانونية حلماية حقوق األقليات.

 
 القوانني الصادرة عن جملس النواب العراقي أواًل:

من اجل ضمان مشاركة األقليات يف اجملالس املنتخبة منح قانون انتخاب جمالس 
املكونات عددًا من املقاعد  2008( لسنة 36احملافظات واالقضية والنواحي رقم )

 :املخصصة يف جمالس احملافظات وعلى الشكل التالي
 مقعد واحد للمسيحيني ومقعد واحد للصابئة. –بغداد  -1
 مقعد واحد للمسيحيني ومقعد واحد لاليزيديني ومقعد واحد للشبك. –نينوى  -2
 .(1)د واحد للمسيحينيمقع –البصرة  -3

( لسنة 45وبنفس االجتاه خصص قانون انتخابات جملس النواب العراقي رقم )
( مقاعد يف الربملان العراقي للمكونات، وقد نص القانون املذكور على انه 8) 2013

)متنح املكونات التالية حصة )كوتا( حتتسب من املقاعد املخصصة على أن ال يؤثر ذلك 
  :حالة مشاركتهم يف القوائم الوطنية وكما يليعلى نسبتهم يف 

( مخسة مقاعد توزع على حمافظات )بغداد ونينوى وكركوك 5املكون املسيحي ) -ا
 ودهوك واربيل(.

 ( مقعد واحد يف حمافظة نينوى. 1املكون االيزيدي ) -ب
 ( مقعد واحد يف حمافظة بغداد.1املكون الصابئي املندائي ) -ج
 .( 2)( مقعد واحد يف حمافظة نينوى1املكون الشبكي ) -د 
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يظهر مما تقدم أن توزيع هذه املقاعد مت حبسب التوزيع اجلغرايف للمكونات املذكورة 
أعاله وإن الكوتا املخصصة لألقليات تعترب من الضمانات السياسية لكي تستطيع الدفاع 

ن. إن نص قانون انتخابات جملس النواب عن مصاحلها سواء يف جمالس احملافظات أو الربملا
الذي نص  2005( من الدستور العراقي لسنة 49العراقي جاء خمالفا ملا ورد يف املادة )

على أن يكون لكل مئة الف نسمة مقعد واحد، فهناك أقليات دينية )كاألقلية اإليزيدية 
ربملان العراقي مثال( يتجاوز عددهم العدد املذكور، وخصص هلم مقعد واحد فقط يف ال

توزيع هذه املقاعد بشكل غري عادل و غري منصف  مت مبوجبهوهذا يعين أن هذا القانون 
 لألقليةوهذا يعترب انتهاكًا واجحافًا حبقهم، كما اهمل القانون املذكور ختصيص مقعد 
 اإليزدية يف حمافظة دهوك على الرغم من تواجدهم الكبري يف هذه احملافظة.

نص على أن )يتكون  2008( لسنة 53ية حقوق اإلنسان املرقم )اما قانون مفوض
جملس املفوضني من احد عشر عضوا اصليا وثالثة اعضاء احتياط .... تكون نسبة 

 . (1)متثيل األقليات يف اجمللس مبا ال يقل عن عضو أصلي واحد واخر احتياط(
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اقي ومن ضمنها ولضمان احلفاظ على اهلوية الثقافية جلميع مكونات الشعب العر
 2014( لسنة 7األقليات القومية فقد نص قانون اللغات الرمسية العراقي ذي الرقم )

( على انه )اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرمسيتان يف العراق(. 2يف املادة )
( من القانون املذكور على انه )جيوز فتح مدارس جلميع املراحل 7ونصت املادة )

باللغة العربية أو الكردية أو الرتكمانية أو السريانية أو االرمنية أو املندائية  للتدريس
لغة اخرى يف املؤسسات التعليمية اخلاصة وفقا  بايالتعليمية احلكومية أو  املؤسساتيف 

 للضوابط الرتبوية(.
يف  ( على أن )اللغة الرتكمانية واللغة السريانية لغتان رمسيتان9كما اشارت املادة ) 

 الوحدات االدارية اليت يشكل الرتكمان أو السريان فيها كثافة سكانية(.
واجاز قانون اللغات الرمسية يف العراق لكل مكون عراقي احلق يف انشاء كليات أو  

 .(1)معاهد أو مراكز ثقافية أو جمامع علمية ختدم تطوير لغتها وثقافتها وتراثها
ويتضح لنا من كل ما تقدم أن املشرع العراقي قد اكد على أن اللغة الرمسية يف 

يف البلد، ذلك  انتشارااللغة العربية واللغة الكردية باعتبارهما اكثر اللغات  هيالدولة 
لكون العرب والكرد من اكرب املكونات القومية يف العراق، كما اكد املشرع على جواز منح 

راحل التعليمية والتدريسية بلغات املكونات األخرى كالسريانية املدارس جبميع امل
واملندائية واالرمنية، وهذا حبد ذاته ضمانة للحفاظ على اهلوية القومية للمكونات 
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واللغة السريانية من اللغات املذكورة. إضافة إىل ذلك اعترب املشرع اللغة الرتكمانية
ية يف الوحدات االدارية اليت يشكل فيها الرمسية إىل جانب اللغتني العربية والكرد

 الرتكمان والسريان كثافة سكانية.

 العراق -القوانني الصادرة عن برملان إقليم كردستان :ثانيًا
اما على الصعيد احمللي، ومن أجل ضمان مشاركة كافة املكونات القومية يف اجملالس 

والنواحي يف إقليم  املنتخبة فقد نص قانون انتخاب جمالس احملافظات واالقضية
 ( منه على انه:32يف املادة ) 2009( لسنة 4العراق الرقم ) –كردستان 

خيصص مقعدان/ للكلدان السريان االشوريني يف جملس حمافظة دهوك يتنافس  :أواًل
 املكون املذكور. مرشحوعليهما 
 مرشحويف جملس حمافظة دهوك يتنافس عليه  لألرمنخيصص مقعد واحد  :ثانيًا

 كون املذكور.امل
خيصص مقعد واحد للكلدان السريان االشوريني يف جملس حمافظة السليمانية  :ثالثًا

 املكون املذكور. مرشحويتنافس عليه 
خيصص مقعدان للكلدان السريان االشوريني وثالث مقاعد للرتكمان يف جملس  :رابعًا

 املكون املذكور. مرشحوحمافظة اربيل يتنافس عليها 
 جيري انتخاب مرشحي كل مكون من قبل ناخيب نفس املكون. :خامسًا

ولضمان مشاركة األقليات القومية يف السلطة السياسية جاء قانون انتخاب جملس 
 ( على ما يلي:36ونص يف املادة ) 2009( لسنة 2العراق ذي الرقم ) -برملان كردستان

املكون  مرشحوعليها  ختصص مخسة مقاعد للكلدان السريان االشوريني يتنافس :أواًل
 املذكور.
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 ختصص مخسة مقاعد للرتكمان يتنافس عليها مرشحو املكون املذكور. :ثانيًا
 املكون املذكور. مرشحويتنافس عليه  لألرمنخيصص مقعد واحد  :ثالثًا
 جيري انتخاب مرشحي كل مكون من قبل الناخبني من املكونات املذكورة. :رابعًا

تاني املقاعد الربملانية ومقاعد جمالس احملافظات يف إقليم لقد اعطى املشرع الكردس
أن األقليات الدينية  اعتبارالقومية دون األقليات الدينية على  لألقلياتكردستان العراق 

كلهم من املكون الكردي من الناحية القومية، فما فعله املشرع الكردستاني كان جتنبًا 
  أبناء الشعب الواحد. للنزاعات الدينية والبغض والكراهية بني

الدينية يف إقليم  والطوائفواقر قانون محاية حقوق املكونات القومية واالديان 
بالوجود الشرعي للقوميات واالطياف  -1 2015( لسنة 5العراق الرقم ) -كردستان

ال جيوز االساءة بأي شكل من االشكال إىل طقوس وشعائر  -3الدينية يف كوردستان، .... 
ومراسيم أية ديانة أو اتباع طائفة دينية، وتعترب مجيع االديان اليت تنتشر يف وشرائع 

كوردستان أو كانت منتشرة اديان رمسية ومعرتف بها، عند احلاق كوردستان بالدولة 
 . (1) العراقية

ويتضح لنا من هذا النص أن هناك قوميات واديان وطوائف يف إقليم كردستان العراق 
هذه االديان معرتف بها ورمسية وأن النص حيظر االزدراء إىل خصوصية هلم مكانتهم وإن 

 وقدسية هذه االديان.
كما اشار أيضًا إىل انه جيب متثيل االشخاص املنتمني إىل األقليات العرقية والدينية يف 
الربملان الكردستاني ويف اجملالس البلدية وجمالس احملافظات وجمالس الوحدات االدارية 

 . (2) اجملالس واهليئات املنتخبة بنسبة عادلة ومتوازنة وغريها من
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الصعيد السياسي أو على  وهذا يدل على ضمان مشاركة األقليات سواء كانت على
 الصعيد االداري يف إقليم كردستان العراق.

( على انه 2 /1وحسنا ما فعل املشرع الكوردستاني عندما نصت يف املادة )التاسعة /
عنصرية، من حمافظات  وألسبابسكان األصليني املرحلني عنوة إعادة كل ال )جيب

 األشوريونكركوك ونينوى ودياىل إىل مناطق سكناهم األصلية ومنهم بطبيعة احلال 
والكلدان والرتكمان والكرد اإليزديني، وأن يتم تعويضهم عما حلق بهم من ضرر من 

م واحلكومات العراقية للسكن جراء الرتحيل القسري وجيب اعادة الوافدين من قبل النظا
يف احملافظات املذكورة لغرض تغري الواقع القومي أو الدميغرايف، اىل مناطق سكناهن 

 األصلية(. 
إن هذا القانون واملشرع الكردستاني ال خيفيان على حد سواء تعامل احلكومات 

االديان املذكورة العراقية السابقة والنظام البعثي مع املواطنني املنتميني إىل القوميات و
دينية وقومية وإحالل  ألسبابأعاله، حيث مت ترحيلهم من مناطق سكناهم األصلية 

السكان املرحلني  بإعادةالسكان العرب بدال عنهم، وهلذا السبب فقد الزم هذا القانون 
 إجبارًا وتعويضهم من جراء هذا الرتحيل.

ة حق تعليم ابناءها شعائر الدين لقد نصت املادة )الثامنة( على انه )للطوائف الديني
يف املدارس الرمسية اليت تشكل فيها الطائفة األغلبية، ويف املدارس اخلاصة وال يلزم غري 

 .(1)املسلم على دراسة مادة الرتبية االسالمية يف املؤسسات الرتبوية يف االقليم(
شعائرها الدينية ووفقًا هلذا القانون فقد اعطيت الطوائف الدينية يف تعليم أبنائها 

يف املدارس الرمسية اليت تشكل فيها أغلبية. ومنع فرض دراسة مادة الرتبية االسالمية 
 يف املؤسسات الرتبوية على غري املسلم.
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  قائمة املصادر
 الكتب :اوال 

 املتحدة  االمم منظمة  اطار  يف االنســـــان حلقوق الدولية   احلماية   الوفاء،  ابو امحد . د-1
 2005 القاهرة، العربية، النهضة دار املتخصصة، الدولية والوكاالت

ــليمان أمحد. د2 ــي عبد سـ ــية،  احلقوق حممد، الراضـ ــياسـ ــة دار السـ  العربية، النهضـ
 2016 القاهرة،

ــر التعددية، اجملتمعات يف للنزاعات كحل الفدرالي النظام علي، اجمد3 ــاة الناشــ  منشــ
 2012 االسكندرية، املعارف،

 ومحايتها األقليات حبقوق النهوض االنسان،  حلقوق السامية  املفوضية  املتحدة، األمم4
 2012 نيويورك، -جنيف عنها، املدافعني دليل

 الســياســي الفقه بني الســياســية احلقوق يف واملســاواة املواطنة الفكي، علي باعزيز. أ5
 مكان دون املعاصــر، والعامل االســالم دراســات مركز الوضــعية، والتشــريعات االســالمي
 2011 النشر،

 دراسة ) العامة والسياسات   احلديثة السياسية   النظم اخلزرجي، حممد كامل ثامر. د6
 2004 عمان، والتوزيع، للنشر جمدالوي دار ،(السلطة إدارة اسرتاتيجية يف معاصرة

 دار األقليات،  حقوق ومحاية   العام  الدولي  القانون  هنداوي،  حممد  امحد  حســـــام. د7
 النشر سنة بدون القاهرة، العربية، النهضة

ــن. د8  للقاعدة   العامة   النظرية  العام  بوجه  القانون "  القانون  إىل املدخل   كربه، حســـ
 النشر تاريخ دون باإلسكندرية، املعارف منشأة ،" للحق العامة النظرية القانونية

 وضماناتها  وتطورها السياسية   احلقوق نشأة  جمال يف اإلنسان  حقوق قمر، حسين . د9
 2006 الكربى، احمللة -القانونية، مصر الكتب دار ،(مقارنة دراسة)

 2015 ،السنهوري، بريوت دار االنسان، حقوق خالد، حنون محيد. د10



164 
 

 الفكر دار العربي، الوطن يف األقليات  أزمة  حنا،  ميالد. د علي؛ إبراهيم حيدر . د11
 2002 دمشق، بدمشق،

 واالقليات القوميات وقضــايا اجلديد العاملي النظام يي، البابكه احلميد عبد ريبوار12
 مطبعة مؤتة، جامعة ،"الدراسة  كحالة العراق يف الكردية القضية "  االوسط  الشرق  يف

 2011 اربيل، يف الثقافة
ــحر. د13 ــتوري التنظيم جنيب، حممد سـ ــمانات الدسـ ــان حقوق لضـ  وحرياته اإلنسـ
 2011 القاهرة، القانونية، الكتب دار ،(العربية الدساتري بعض يف مقارنة دراسة)

 قنديل دار العام، الدولي القانون يف اإلنســاني التدخل الســنجاري، رشــيد ســلوان. د14
 2005 عمان، والتوزيع، للنشر

" اإلنســـانية، ضـــد وجرائم اجلماعية اإلبادة جرائم الفتالوي، حســـن ســـهيل. د15
 2011 األردن، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،1،ج" اجلنائي الدولي القانون موسوعة

ــة" العام، الدولي القانون يف األقليات حقوق العلواني، فهد اهلل عبد طالب. د16  دراســ
 2014 اإلسكندرية، العربي، الفكر دار ،"مقارنة

ــلطان، عبو علي اهلل عبد. د17  املنظمات واهم العامة االحكام"  الدولية املنظمات ســ
 2010 دهوك، ،1ط"  واملتخصصة واالقليمية العاملية

 الســياســية املســؤولية ضــوء يف الدســتورية واحلريات احلقوق محاية فريد، فاال. د18
ــلطة   واجلنائية   هاب،   مطبعة  ،"منوذجا  الربملاني  النظام " التنفيذية   للســـ ــ  اربيل،  شـــ

2009 
 اإلنســان، حقوق لدراســة املدخل اهلادي، عبد أدهم حيدر. د راضــي، ليلو مازن. د19
 2007 عمان، والتوزيع، للنشر القنديل دار
ــر، العام الدولي القانون يف لألقليات الدولية احلماية الطاهر، حممد. د20  دار املعاصـــ

 2009 القاهرة، العربية، النهضة
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 اإلســالمي الفقه يف لألقليات الســياســية احلقوق حممد، الباب فتح حســن حممد. د21
 2007 القاهرة، العربية، النهضة دار املعاصرة، الدستورية والنظم

 العام،  الدولي  القانون  إحكام  ظل  يف ومحايتها   األقليات  حقوق برع، خالد   حممد 22
 2012 بريوت، احلقوقية، احلليب منشورات

 العام، الدولي القانون ضـــــوء يف االنســـــاني التدخل اجلنابي، ناصـــــر غازي حممد23
 2010 ،1ط بريوت احلقوقية، احلليب منشورات

شرعية  درويش، فهيم حممد24 سان  حلقوق الدولية ال سلطة  سيادة  بني اإلن  وحكم ال
 2007 النشر، مكان بدون القانون،

 مركز ،8 ج ،"العام الدولي القانون موســـوعة" اإلنســـان حقوق علوه، نعيم حممد25
 2012 الثقايف، األوسط الشرق

 اإلنســـان حلقوق الدولي القانون املوســـى، خليل حممد. د علوان، يوســـف حممد. د26
 2007 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،2ج احملمية، واحلقوق

: اإلنســان حلقوق الدولي القانون موســى، خليل حممد. د علوان، يوســف حممد. د27
 2008 األردن، والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،1ج الرقابة، ووسائل املصادر

لدولي  القانون  يف القومية  األقليات  حقوق ياقو،  يوخنا  منى. د28  دراســــــة -العام  ا
 2010 مصر، والربجميات، للنشر شتات دار -القانونية الكتب دار -قانونية سياسية

لدين،  حمي مراد مولود29 ية     احلقوق على وأثره الواحد  احلزب نظام  ا ــ ياســـ ــ   الســـ
 2006 السليمانية، - سيما مطبعة ،(مقارنة حتليلية قانونية دراسة) للمواطن

 والعربية، والدســاتري الدولية واملواثيق اإلســالم يف اإلنســان حقوق كنعان، نواف. د30
 2008 عمان، والتوزيع، للنشر إثراء
 اإلســالمية، والشــريعة الدولي القانون يف األقليات حقوق يوســف، حســن يوســف. د31

 2014 النشر، مكان دون احلديث، اجلامعي املكتب
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ــف. د -32 ــن يوســـ ــف، حســـ ــان حقوق يوســـ  القومي املركز الدولية، واملواثيق اإلنســـ
 .2011 القاهرة، القانونية، لإلصدارات

 
 الرسائل العلمية :ثانيا

 الدولية   والوســـــائل   الدولي  القانون  يف األقليات  مفهوم حتديد   عقعاق،  بدرية  1
 2013 املنصورة، والتوزيع، للنشر والقانون الفكر دار" ماجستري رسالة" حلمايتها،

ــليم اهلل عبد بالل2 ــمانات العواد، سـ ــتورية الضـ ــان، حلقوق الدسـ  جامعة اإلنسـ
 ملتطلبات استكماال  الرسالة  هذه احلقوق، قدمت كلية – العليا للدراسات  األوسط  الشرق 
 2010/  2009 العام، القانون يف املاجستري درجة على احلصول

ــف، القمح بو3 ــان حقوق محاية اليات تطور يوســـ ــالة افريقيا، يف االنســـ  رســـ
سنطينة،  -منتوري جامعة دكتوراه، سية،    والعلوم احلقوق كلية ق سيا سنة  ال  اجلامعية ال
2007- 2008 

 الدولية، النزاعات تســـــوية يف الدولية العدل حمكمة دور عمار، بوضـــــرســـــة4
ــهادة  لنيل  مقدمة   مذكرة  ــتري  شـــ  وقانون  دولية  عالقات  فرع العام  القانون  يف املاجســـ

 3201 /2012 اجلزائر، احلقوق، كلية ،(1)قسنطينة جامعة الدولية، املنظمات
كاوى   نظام  مربوك، جنيدي 5 ــ ية    الشـــ لدولي  للتطبيق كال فاقيات    ا   حقوق الت

ــان، ــر حممد جامعة ،دكتوراه اطروحة االنســـ ــكرة، -خيضـــ  والعلوم احلقوق كلية بســـ
 2014/2015" القانون قسم" السياسية

سان  حلقوق الدولية احلماية خليل، فهيم سعيد 6 ستثنائية  الظروف يف اإلن " اال
 احلقوق، كلية ،دكتوراه أطروحة" االنسان  حلقوق الدولي القانون احكام ضوء  يف دراسة 
 1993 اإلسكندرية، جامعة
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 اجلنائي الفقه بني املسلحة  النزاعات ظل يف االقليات محاية امحد، بن الطاهر7
 شـــهادة لنيل مكملة مذكرة ،"مقارنة دراســـة"  االنســـاني، الدولي والقانون االســـالمي
 جامعة االســـالمية، والعلوم االجتماعية العلوم كلية والقانون، الشـــريعة يف املاجســـتري

 2009/2010 اجلامعية السنة اجلزائر، باتنة، -خلضر احلاج
ــلو اجمليد  عبد 8  يف العراقية الدينية االقليات حقوق محاية ختاري، جندي  ســـ

ــريعات ــهادة نيل متطلبات من جزء والدولية، الوطنية التشــ ــتري شــ  القانون يف املاجســ
 2009 ،2012 بغداد االخرى والديانات املسيحيني اوقاف ديوان منشورات العام،
ــوان، حســـني حممود كارم9 ــان حقوق محاية اليات نشـ  الدولي القانون يف االنسـ

 غزة، -أألزهر جامعة العام، القانون يف ماجستري  رسالة  -حتليلية دراسة  -االنسان  حلقوق
 2011 احلقوق، كلية

ــاوي -10 قانوني  املركز احلليم، عبد  موســــ يات  ال قانون  يف لألقل لدولي  ال  حلقوق ا
 أبو جامعة احلقوق، كلية العام، القانون يف املاجستري  شهادة  لنيل خترج مذكرة اإلنسان، 

 .2008 – 2007اجلزائر، تلمسان، -بلقايد بكر
 

 البحوث واملقاالت :ثالثا
ــة الدولية،    -1 ــياســ ــان، جملة الســ ــاندرا لويين، احلماية الدولية حلقوق اإلنســ اليســ

 .1974، سنة 35مؤسسة االهرام، مصر، العدد 
لدولي، جملة          غالي، األ  د. بطرس بطرس -2 قه ا ــان يف الف يات وحقوق اإلنســــ قل

 .1975، سنة 39السياسية الدولية، مؤسسة االهرام، مصر، العدد 
جباية،  -د. حساني خالد، حماضرات يف حقوق االنسان، جامعة عبد الرمحن مرية -3

ــية  ــياسـ ــنة  –كلية احلقوق والعلوم السـ ــم التعليم القاعدي للحقوق، السـ اجلامعية، قسـ
2014/2015. 
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خري الدين الياس، جملس حقوق االنســــــان كالية للرقابة على تنفيذ القانون             -4
 اجلزائر. –مرية  –الدولي االنساني، كلية احلقوق والعلوم السياسية 

د. ريــاض العجالني، تطور اجراءات النظر يف الطلبــات الفرديــة امــام احملكمــة  -5
ــان، جملة  جامعة دمشــق للعلوم االقتصــادية واالجتماعية، اجمللد  االوربية حلقوق االنس

 .2012، العدد الثاني، 28
ســعد ســلوم، تطور احلماية الدولية حلقوق االقليات يف اطار االمم املتحدة، جملة   -6

 .2015السياسية والدولية، اجلامعة املستنصرية، 
اصــــر، اجمللة د. عزت ســــعد الســــيد، محاية األقليات يف ظل التنظيم الدولي املع -7

 .1986، 42املصرية للقانون الدولي، العدد 
لطيف عبد احلســني موســى، احلقوق الســياســية لألقليات الدينية يف الدســاتري       -8

العراقية )دراســة مقارنة( مع احلقوق الســياســية ألهل الذمة يف الفكر اإلســالمي، جملة 
 .2015(، لسنة 1)املثنى للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد اخلاص، العدد 

 
جاد الكريم اجلباعي، مســـــألة األقليات، جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية              -9

 وحقوق اإلنسان يف سورية، مقالة منشورة على الرابط اإللكرتوني التالي:
-

15-21-37-15&catid=9:2010-07-06-15-20-36&ltemid=10 
ــط ومشال أفريقيا، اجمللة             -10 ــرق األوســـ ــية يف الشـــ مازن جابر، عدميو اجلنســـ

 التالي: ياإللكرتونمقالة منشورة على الرابط  (،19اإللكرتونية العدد )

   
عدد               -11 ية، ال لدولي، اجمللة االلكرتون قانون ا يات يف ال مرفد رمشاوي، حقوق األقل

 ، مقالة منشورة على الرابط االلكرتوني التالي:12
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ــات، حقوق األقليات يف القانون الدولي، مقالة   -12 ــورية للبحوث والدراســ مركز ســ
 منشورة على الرابط اإللكرتوني التالي:

 
وم حقوق "األقليات" يف القانون وسام نعمت إبراهيم السعدي، قراءة يف مفه -13

الدولي العام، مقالة منشورة على الرابط اإللكرتوني 
                                   التالي:  

 

 املواثيق الدولية :رابعا
 .1945ميثاق األمم املتحدة الصادر عام  -
 .1948االعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام  -2
 .1948اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها لسنة  -3
 .1951اتفاقية االمم املتحدة اخلاصة بوضع الالجئني الصادرة عام  -
االتفاقية الدولية للقضــــاء على مجيع أشــــكال التمييز العنصــــري الصــــادر عام  -5

1965. 
 .1966العهد الدولي اخلاص للحقوق املدنية والسياسية الصادر عام  -6
ــادر عام   -7 ــادية واالجتماعية والثقافية الصـ العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصـ

1966. 
.1989اتفاقية حقوق الطفل الصادر عام  -8
ــرهم، لعام             -9 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وافراد اســـ

1990. 
( بشـــأن الشـــعوب األصـــلية والقبلية يف البلدان املســـتقلة  169االتفاقية رقم ) -10

 .1991الصادر عام 
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اعالن األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية    -11
.1992وإىل أقليات دينية ولغوية الصادر عام 

 .2007اعالن األمم املتحدة بشأن حقوق شعوب األصلية لعام  -12
  .1950االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان لعام  -13
  .1969االتفاقية االمريكية حلقوق االنسان الصادر عام  -14
  .1980النظام االساسي للمحكمة االمريكية حلقوق االنسان الصادر عام  -15
 .1981واالنسان والشعوب الصادر عام  امليثاق االفريقي حلقوق -16
احملكمة األفريقية حلقوق االنسـان   ألنشـاء الربوتوكول اخلاص بامليثاق األفريقي  -17

 .1997والشعوب الصادر عام 
ــان واحلريـات  11الربوتوكول رقم ) -18 ( من االتفــاقيــة االوربيــة حلقوق االنســــ

 .1998االساسية الصادر عام 
 مة العدل الدولية.النظام االساسي حملك -19
ند رقم )  -20 مة      /110الب عا ية ال  /51املتحدة املرقم   لألممب( من قرار اجلمع

 .1997لسنة  91
ندان رقم )  -21 مة      120و  46الب عا ية ال حدة، املرقم   لألمم( من قرار اجلمع املت

 .2006، لسنة 251 /60
ــان، تقرير  3البند رقم ) -22 ــرين، جملس حقوق االنســ ــة والعشــ ( الدورة اخلامســ

  .2014اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا االقليات، ريتا اسحاق، لسنة 
 الدساتري  :سادسا

 .1968 -1964 -1963 لألعوامالدساتري العراقية  -1
 .2011عام  تعديالته لغايةو  1982دستور اجلمهورية الرتكية الصادر عام   -2
 .1990مشروع الدستور العراقي الصادر عام  -3
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 .2005دستور مجهورية العراق لسنة  -4
 .2006العراق لسنة  -مشروع دستور اقليم كردستان -5

 سادسا: القوانني الداخلية
 وتعديالته. 1969( الصادر عام 111قانون العقوبات العراقي الرقم ) -1
 .2006( لسنة 26) قانون اجلنسية العراقي الرقم -2
( لسنة 36قانون انتخابات جمالس احملافظات واالقضية والنواحي العراقي رقم ) -3

2008. 
 .2008( لسنة 53قانون مفوضية حقوق االنسان العراقي الرقم ) -4
 .2009( لسنة 2العراق الرقم ) -قانون انتخاب جملس برملان اقليم كردستان -5
 –فظات واالقضــــية والنواحي يف اقليم كردســــتان  قانون انتخابات جمالس احملا -6

 .2009( لسنة 4العراق الرقم )
 .2013( لسنة 45قانون انتخابات جملس النواب العراقي الرقم ) -7
 .2014( لسنة 7قانون اللغات الرمسية العراقي الرقم ) -8
ية يف اقليم                 -9 لدين يان والطوائف ا ية واالد نات القوم ية حقوق املكو محا قانون 

 . 2015( لسنة 5العراق الرقم ) –ردستان ك
 . 2015( لسنة 36قانون االحزاب السياسية العراقي الرقم ) -10
 .2015( لسنة 37قانون العمل العراقي الرقم ) -11
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 املواقع االلكرتونية :سابعا
1-  

 
 موقع املفوضية السامية حلقوق االنسان متاح على الرابط االلكرتوني التالي: -2

 االنسان متاح على الرابط االلكرتوني التالي: موقع املفوضية السامية حلقوق -3

 
 موقع املفوضية السامية حلقوق االنسان متاح على الرابط االلكرتوني التالي:-4

 
 موقع املفوضية السامية حلقوق االنسان متاح على الرابط االلكرتوني التالي: -5

13&LanglD=A 
 ملفوضية السامية حلقوق االنسان متاح على الرابط االلكرتوني التالي:موقع ا -6

 
موقع االعالم النشــــطة حقوق االنســــان يف املنظمات الدولية جبنيف متاح على   -7

 كرتوني التالي: لالرابط األ
 

 موقع املفوضية السامية حلقوق االنسان متاح على الرابط االلكرتوني التالي: -8
 

 موقع املفوضية السامية حلقوق االنسان متاح على الرابط االلكرتوني التالي: -9

http://www.ohchrd.org./AR/HRBodies/Pages/WhatTBo.aspx



