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  ي القانون الدولي الحمایة الدولیة لحقوق األقلیات ف
  اإلویغور والروھینغا نموذجا

  
  محمد أحمد سلیمان عیسى

قسم القانون ، كلیة العلوم والدراسات اإلنسانیة بالغاط ، جامعة المجمعة ، الغاط ، 
  .المملكة العربیة السعودیة

  m.essa@mu.edu.sa:البرید االلكتروني

 :دراسةملخص ال

ظاهرة األقلیات تعتبر من أهم المشكالت التي تهدد االستقرار العالمي للتباین 

العرقي واللغوي والدیني لذلك تناول البحث موضوع الحمایة الدولیة لحقوق األقلیات، وتم 

إیضاح األساس القانوني الذي تستند علیه أحكام القانون الدولي في ظل االتفاقیات الدولیة 

الضمانات القانونیة التي تعتبر بمثابة حجر الزاویة أمام انتهاكات الدول ثم أوضحنا 

لحقوق األقلیات، من خالل بیان الضمانات الداخلیة وبیان دور الضمانات اإلقلیمیة 

والدولیة وخاصة هیئة األمم المتحدة ودورها في حمایة حقوق األقلیات، كما یتطرق البحث 

دة الثقافیة، مع دراسة حالة أقلیة اإلیغور المسلمة في الصین، للقواعد القانونیة لجریمة اإلبا

  .والروهینجا في بورما

وفي النهایة یمكن القول إن مشكلة األقلیات هي مشكلة إنسانیة بالدرجة األولى 

ویجب التعاون بین أفراد المجتمع الدولي داخل الدول وخارجها من اجل حل مشاكل 

االنتهاكات والجرائم المرتكبة بحق األقلیات التي تقع األقلیات ومحاسبة المسؤولین عن 

  .بحقهم

  .، المسؤولیة الدولیة الروهینغا ، اإلویغور،  ، األقلیات حقوق :الكلمات االفتتاحیة

mailto:m.essa@mu.edu.sa
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International protection of minority rights in 
international law "Uighurs and Rohingya as a model" 
Mohammed Ahmed Soliman Eisa 
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Abstract :  
The minority phenomenon is considered one of the 

most important problems that threat the global stability of 
racial, linguistic and religious differences. This is why this 
study dealt with the issue of the international protection of 
the rights of minorities, and clarified the legal guarantees 
that are considered the most important to States' 
violations of minority rights, by indicating the internal 
guarantees and the role of regional and international 
guarantees, especially the United Nations, and its role in 
protecting the rights of minorities. The study also dealt 
with the legal rules of the crime of cultural genocide, 
examining the situation of the Muslim Uighur minority in 
China and the Rohingya in Burma. 

     Finally, it could be said that the problem of minorities is 
primarily a humanitarianone and that cooperation must be 
established betweenmembers of the international community 
within and outside States in order to solve the problems of 
minorities and hold those responsible for the violations and 
crimes committed against minorities. 
 
Keywords: Minority , Rights, Uighurs, Rohingya, International 
Responsibility. 
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  مقدمة
س��تظل األقلی��ات ف��ي ك��ل إقل��یم م��ن أق��الیم الع��الم تواج��ھ مخ��اطر جس��یمة وتمیی��زا     
وعنص��ریة، وتس��تبعد م��رارا م��ن المش��اركة الكامل��ة ف��ي الحی��اة االقتص��ادیة والسیاس��یة           

  .واالجتماعیة والثقافیة المتاحة للغالبیة في البلدان أو المجتمعات التي یعیشون فیھا
خاص�ا ینتم�ون إل�ى أقلی�ات قومی�ة أو إثنی�ة وأقلی�ات        بلدان العالم أجمع یض�مون أش 

وعلى الرغم من وجود ضرب كبیر من أحوال . دینیة ولغویة، مما یثري تنوع مجتمعاتھا
األقلیات، فإن ما ھو مشترك بین الجمیع أن األقلیات تواجھ، في الكثیر جدا من الح�االت،  

  . أشكاال متعددة من التمییز تسفر عن التھمیش واإلقصاء
والركیزة األساسیة لحقوق اإلنس�ان والحمای�ة القانونی�ة لألقلی�ات ھ�ي مب�ادئ ع�دم        

وھ�ي  . التمییز والمس�اواة الت�ي تش�كل األس�اس لجمی�ع معاھ�دات حق�وق اإلنس�ان األساس�یة         
تنطب�ق عل�ى الجمی��ع فیم�ا یتعل�ق بجمی��ع حق�وق اإلنس�ان والحری��ات وتحظ�ر التمیی�ز عل��ى         

م�ن خ�الل احت�رام    . الجنسیة والعرق أو أص�ل العم�ل  أساس العرق واللون والدین واللغة و
ھذین المبدأین، یمك�ن ض�مان التمت�ع بالعدی�د م�ن حق�وق اإلنس�ان، بم�ا ف�ي ذل�ك الح�ق ف�ي             

  .المشاركة الفعالة في صنع القرار من قبل األقلیات
وتعتب��ر أقلی��ة األویغ��ور والروھینغ��ا م��ن أكث��ر األقلی��ات ف��ي الع��الم تعرض��ا للظل��م   

م��ت بھ��ا حكوم��ة الص��ین ض��د ش��عب اإلویغ��ور ف��ي منطق��ة ش��ینجیانغ،        فاألفع��ال الت��ي قا 
وحكومة وجیش میانمار ضد الروھینغا في منطقة أركان ترقى إلى أن تكون ج�رائم ض�د   

  اإلنسانیة وجریمة إبادة تستوجب المسائلة، 
  :أھمیة الموضوع

تتجس��د أھمی��ة دراس��ة موض��وع الرتباط��ھ بمج��ال حمای��ة حق��وق اإلنس��ان، وتس��لیطھ          
األویغ��ور (الض��وء عل��ى حج��م االنتھاك��ات والتج��اوزات الت��ي تتع��رض لھ��ا ھ��ذه األقلی��ات   

أم��ام الص��مت ال��دولي، األم��ر ال��ذي یتطل��ب إع��ادة النظ��ر م��دى ق��درة الرقاب��ة  ) والروھینغ��ا
الدولیة وضماناتھا على فرض احترام حقوق األقلیات ومنع االنتھاك�ات الت�ي ق�د تتع�رض     

  . لھا
  :إشكالیة الدراسة

وضوع األقلیات من أكثر المواضیع حساسیة على المستوى ال�دولي، لكون�ھ   یعد م
یمث��ل وحس��ب أراء كثی��رة م��دخال للت��دخل ف��ي الش��ؤون الداخلی��ة لل��دول، ولھ��ذا ال ب��د م��ن      

  :التساؤل

متى یكون لألقلیة موقع للحمایة في ضوء القانون الدولي العام؟  
 ـــــوق األقلیات؟ما مدى فعالیة اآللیات الدولیة لحمایة حقـــــــــ  

المج��ازر واالنتھاك��ات الت��ي تح��دث لألقلی��ات م��ن إب��ادة وترحی��ل قس��ري وتطھی��ر   
عرقي ودیني ولغوي في كثیر من مناطق العالم وازدواجیة المعاییر في التعام�ل معھ�ا أال   



  الحمایة الدولیة لحقوق األقلیات في القانون الدولي
  اإلویغور والروھینغا نموذجا 

  

- ٢٩٢  - 

 

یمكن أن یكون سببا كافیا إلعادة النظر في میثاق األمم المتحدة وحق الفیت�و بم�ا یتف�ق م�ع     
 نسان؟ حقوق اإل

  :منھج الدراسة
إن الغایة من البحث ھو الوقوف على حقوق األقلیات وكیفیة حمایتھا ف�ي الق�انون   
ال��دولي ل��ذا ت��م تن��اول الموض��وع م��ن خ��الل الم��نھج التحلیل��ي للنص��وص القانونی��ة الدولی��ة   
واالتفاقیات ذات العالقة لتوفیر الحمایة لألقلیات باإلضافة للمنھج الوص�في للوق�وف عل�ى    

المعاناة لألقلیات بغرض الوصول إلى صورة واضحة وشاملة لوضع اتفاقیة لملزمة  حجم
  . وألیة دولیة فعالة لحمایة األقلیات في ظل القانون الدولي العام

  الدراسات السابقة
فیما یخص الدراسات السابقة فإن ھذا الموضوع لم یتناول من قبل في حدود ھ�ذا  

  :لسابقة في اآلتيالعنوان بالضبط فتتمثل الدراسات ا
 حمایة األقلیات في القانون الدولي مع التطبیق على حمایة األقلیات في كوسوفا

  .٢٠٠٤والعراق للباحث خالد حسین العنزى، كلیة الحقوق جامعة القاھرة، 
 حمایة األقلیات في القانون الدولي العام المعاصر، للباحث صالح سعید إبراھیم

  .١٩٩٦قاھرة، الدیب، كلیة الحقوق جامعة ال
 ،حمایة األقلیات بین اإلسالم والقانون الدولي، نذیر بو معالي، كلیة العلوم اإلسالمیة

 ٢٠٠٨جامعة الجزائر، 
 حمایة األقلیات داخل الدول، نسرین حارش، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

 .٢٠١٦أبي بكر بلقاید، الجزائر، 
ي لحقوق اإلنسان، بشرى فردي، كلیة حمایة األقلیات في ظل النظام األوروب

 .٢٠١٨الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مھیدى أم البوافي الجزائر، 
فالدراسات والبحوث األكادیمیة تطرقوا لحقوق اإلنسان واألقلیات جملة ولم تربط 

ة بین الجانب القانوني الموض�وعي والجان�ب ال�واقعي بالش�كل ال�ذي ت�م تناول�ھ ف�ي الدراس�         
ألنھا أشارت إلى حقوق األویغور والروھینغا وما تتعرض لھ ھذه األقلیات م�ن انتھاك�ات   
على أیدي السلطة الصینیة ومیانمار كما تضمنت جمل�ة م�ن اآللی�ات لض�مان تطبی�ق لھ�ذه       

 .النصوص على ارض الواقع
  :خطة الدراسة

  :تم تقسیم البحث إلي
  حقوق األقلیات  اإلطار القانوني الدولي لحمایة: المبحث األول
  حمایة األقلیات في النظم اإلقلیمیة : المبحث الثاني

المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب الجرائم بحق أقلیة األویغور : المبحث الثالث
 والروھینغا

  آلیات القانون الدولي لحمایة حقوق األقلیات: المبحث الرابع
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  املبحث األول

  ليات اإلطار القانوني الدويل حلماية حقوق األق

سوف نتناول في ھذا المبحث ماھیة حقوق األقلیات مطلب أول، وحمایة حقوق 
األقلیات في النصوص الدولیة مطلب ثان، وحمایة األقلیات من خالل الھیئات والمنظمات 

  . المتخصصة مطلب ثالث

  اطب اول

دوون اا  توق ا   

  :اآلتیة نتناول ھذا المطلب من خالل الفروع
  الفرع األول

  مفھوم األقلیات
من المھم أن یكون لألقلیة تعریف�ا مقب�وال عالمی�ا ألن حمای�ة األقلی�ات م�ن التمیی�ز        
واالضطھاد تقتضي تعری�ف م�ن تش�ملھ ھ�ذه الحمای�ة، ولك�ن الجھ�ود الت�ي ب�ذلت لتعری�ف           

  . األقلیة على نحو مرض للجمیع قد باءت بالفشل
عدید من التعاریف، سیتم ذكر البعض منھا على وقد ورد بشأن ھذا المفھوم ال

  .سبیل المثال ال الحصر بغیة الوصول إلى تعریف جامع وشامل
جماعات لھا وض�ع اجتم�اعي داخ�ل    :" تعرف الموسوعة األمریكیة األقلیات بأنھا

المجتمع أقل من وضع الجماعات المسیطرة في المجتمع نفسھ، وتمتلك قدرا أقل من القوة 
ارس عددا أقل من الحقوق مقارنة بالجماعات المسیطرة في المجتم�ع، وغالب�ا   والنفوذ وتم

  )١("ما یحرم أفراد األقلیات من االستمتاع الكافي بامتیازات مواطني الدرجة األولى
ومن أكثر التعاریف تداوًال على نطاق واسع التعریف الذي اقترحھ المقرر 

م، عرف األقلیة بأنھا ١٩٧٩عام  ففي تقریره الصادر. الخاص فرانسسكو كابوتورتي
مجموعة تقل من الناحیة العددیة عن بقیة السكان في دولة من الدول، وھي في وضع "

خصائص عرقیة أو دینیة  -وھم من مواطني الدولة المذكورة  -غیر مھیمن، وألفرادھا 
أو لغویة مختلفة عن خصائص بقیة السكان، وُیبدون، ولو ضمنیًا، روح تضامن موجھة 

  )٢(".نحو الحفاظ على ثقافتھم أو تقالیدھم أو دینھم أو لغتھم

                                      
، بی��روت ، دار النعم��ة  ٣، ط��ـ  ١عب��د الوھ��اب الكی��الي و آخ��رون ،الموس��وعة السیاس��یة ، الج��زء     ) ١(

  .٢٤٤م، صـ ١٩٨٦للطباعة ، 
دراسة اصطالحیة و قانونیة ، حالة : األقلیات في القانون الدولي سالم برقوق ، –محند برقوق ) ٢(

، ٢٠٠٣-٢٠٠٢الجزائر، المجلة الجزائریة للعلوم السیاسیة و االعالمیة ، شتاء " األقلیات المسلمة ، 
  .٢٢٥صـ 
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في أثناء المداوالت التي ستؤدي في نھایة المطاف إلى اعتماد  ١٩٨٤وفي عام 
م، طلبت لجنة حقوق اإلنسان إلى اللجنة ١٩٩٢اإلعالن المتعلق باألقلیات في عام 

لوطنیة والدولیة المختلفة، وبعد استعراض السوابق ا. الفرعیة إعادة النظر في التعریف
قدم عضو اللجنة الفرعیة جول دیشینیس التعریف التالي، الذي لم یختلف كثیرًا عن 

  :تعریف السید كابوتورتي
مجموعة مواطنین في دولة من الدول، یشكلون أقلیة من الناحیة العددیة "

و لغویة ویشغلون وضعًا غیر مھیمن في ھذه الدولة، ولھم خصائص عرقیة أو دینیة أ
تختلف عن خصائص أغلبیة السكان، وھم متضامنون فیما بینھم، ومدفوعون، وإن 
ضمنیًا، بإرادة جماعیة للبقاء، ویھدفون إلى تحقیق المساواة من الناحیة الواقعیة والقانونیة 

  )١("مع األغلبیة
م، مصطلح ١٩٤٩-١٢-٢٧كما ورد في مذكرة األمین العام لألمم المتحدة بتاریخ 

ویغل�ب علیھ�ا   ... مجموعات لھا نفس الخص�ائص االثنی�ة، اللغوی�ة، الدینی�ة     :" یة بأنھااألقل
الطابع القومي، ویعرف أعضاء األقلیة أیضا بامتالكھم لش�عور ب�أنھم یش�كلون مجموع�ة،     

   )٢(أو مجموعة تحت وطنیة تختلف عن العنصر المسیطر
وحمای��ة األقلی��ات  وج��اء ف��ي التعری��ف ال��ذي قدمت��ھ اللجن��ة الفرعی��ة لمن��ع التمیی��ز   

جماع�ة م�ن الم�واطنین ف�ي دول�ة م�ا       : "م، أن األقلی�ة ھ�ي  ١٩٨٥التابعة لألمم المتحدة سنة 
یش�كلون أقلی��ة عددی��ة ویكون�ون ف��ي وض��ع غی�ر مس��یطر ف��ي ھ�ذه الدول��ة ولھ��م خص��ائص     
عرقی��ة أو دینی��ة أو لغوی��ة تختل��ف ع��ن خص��ائص أغلبی��ة الس��كان ویك��ون ل��دیھم ش��عور        

شجعھ وجود إرادة جماعیة في البقاء كجماعة متمیزة وھدفھم تحقیق بالتضامن فیما بینھم ی
  )٣(".المساواة مع األغلبیة في الواقع وفي القانون

إن جل التعریفات التي تم ذكرھا سابقا تلتقي عند عامل مشترك، ھو فكرة التمی�ز  
  .أو التعارض بین األقلیة واألغلبیة

  :لمعاییر والعناصر اآلتیةوأنھ یمكن تعریف األقلیة من خالل جملة من ا

                                      
)1 (  Nation Unies , doc .E/cn.4/sub.2 /384 /Rev .1, p102. 

حمایة حقوق األقلیات في القانون الدولي المعاصر ، رسالة صالح سعید إبراھیم الدین ، : نقال عن 
  ٢٦-٢٤م، ص ١٩٩٦دكتوراه ، جامعة القاھرة، 

 )2( Fabienne Rossou –Lenoir, Minorités et droits de l’homme , l’Europe 
et son double. Belgique , Edition Buryant (s.d) pp141-143. 

االسكندریة، .ت العرقیة كمصدر مھدد لالستقرار والتجانس القومي ھشام محمود األقداحي ، الحركا) ٣(
  .٢٠٢، صـ ٢٠١١مؤسسة شباب الجامعة ، 
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یجب أن یكون عدد األقلیات أقل عددا من بقیة السكان الذي یمثلون األغلبیة،  :العدد-١
وأن یكون حجم األقلیة معتبرًا إلبراز خصائصھا الممیزة غیر أن المعیار الكمي أو 

  )١( العددي واجھ العدید من االنتقادات ألنھ ھناك حاالت ال تمثل فیھا أي جماعة أغلبیة
من الضروري أن تكون األقلیة في وضع غیر مھیمن مما یبرر توفیر  :عدم الھیمنة-٢

الحمایة لھا، یركز ھذا المعیار على الوضع السیاسي واالجتماعي واالقتصادي للجماعة 
وعلیھ فإذا كانت الجماعة البشریة ذات وضع اجتماعي اقتصادي سیاسي مرموق أو جید 

لیات حتى وإن كانت قلیلة العدد قیاسا ببقیة السكان الدولة فإنھا ال تعد في سیاق األق
والعكس صحیح أیضا، فاألغلبیة العددیة إن كانت محرومة من أبسط المقومات، فإنھا تعد 
وفق ھذا المعیار في وضع األقلیة، ال یشفع لھا عددھا الكبیر فلیست كل أقلیة عددیة ھي 

 )٢(بالضرورة قاھرة
ن اختالف األقلیة عن األغلبیة إما من حیث اللغة أو اإلثن أو ویكم :الشعور باالختالف-٣

 .الدین أو القومیة أو الثقافة، مما یشعرھا بالتمیز عن األغلبیة

فاألقلی��ات ھ��ي مجموع��ة بش��ریة تختل��ف ع��ن األغلبی��ة ف��ي واح��د أو أكث��ر م��ن           
   )٣(الدین أو اللغة أو الثقافة أو الساللة : المتغیرات التالیة

تعتبر مجموعة ما أقلیة عندما تطالب بحقوق معینة  :رسة الخصوصیةالمطالبة بمما-٤
كجماعة متمیزة عن األغلبیة، تبنت ھذا المعیار محكمة العدل الدولیة الدائمة في تعریفھا 

مجموعة من األشخاص تعیش في دولة أو منطقة معینة ولھا أصلھا : "لألقلیة بما یلي
بھا ومتحدة من خالل ھویة العنصر والدین العرقي ودینھا ولغتھا وتقالیدھا الخاصة 

واللغة والتقالید في ظل الشعور بالتضامن فیما بینھم بغرض المحافظة على تقالیدھم 
وعلى شكل عباداتھم وضمان التعلیم وتربیة أبنائھم بالموافقة بروح وتقالید أصلھم 

 .)٤(العرقي، ویقدم ھؤالء األشخاص مساعداتھم لبعضھم البعض

                                      
ال��دلیل العرب��ي ح��ول حق��وق اإلنس��ان  "نیف��ین عب��د الم��نعم مس��عد، دلی��ل المف��اھیم والمص��طلحات ف��ي   ) ١(

  .٥١٨الطبعة األولي، صـ  ٢٠٠٥المنظمة العربیة لحقوق اإلنسان " والتنمیة
مد بن الطاھر، حمایة األقلیات في ظل النزاعات المسلحة، بین الفقھ الجنائي واإلسالمي ، مذكرة أح) ٢(

-٢٠٠٩الماجیستیر في الشریعة والقانون ،كلیة العلوم االجتماعیة والعلوم السیاسیة ،جامعة لخضر باتنھ 
  ٤١صـ  ٢٠١٠

ن للدراس��ات اإلنمائی��ة، الق��اھرة س��عد ال��دین إب��راھیم، ت��أمالت ف��ي مس��ألة األقلی��ات، مرك��ز ب��ن خل��دو  ) ٣(
  .٢٣، صـ ١٩٩٢

)4(  BOKALOTA Isse Omanga , L’organisation des Nations Unies et la 
protection des minorités , collection organisation internationale et 
relation internationales , Bruylant Bruxelles , 1992,،p 13 

ایة األقلیات داخل الدول، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر، كلیة الحقوق نقال نسرین حارش، حم
  ١٠، صـ ٢٠١٦- ٢٠١٥والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، 
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العناصر التي تؤدي إلى قیام القومی�ة وخل�ق ھ�ذا الن�وع م�ن الش�عور،       ھناك جملة 
  :وذلك یعود إلى طبیعة الظاھرة نفسھا، وعلیھ تصنف األقلیات إلى

لفظ األثنیة یشمل الخصائص البیولوجیة والثقافیة  :األقلیات القومیة واألثنیة-١
الذین یملكون  والتاریخیة جمیعھا، أما األقلیات القومیة تمثل مجموعة من األشخاص

باإلضافة إلى خصائص األقلیات اإلثنیة الرغبة في عملیة صنع القرار السیاسي بصفتھم 
 )١( جماعة مستقلة عن األفراد داخل الدولة

ویدخل في ذلك المذھب داخل الدین الواحد كالكاثولیك، واألرثوذكس،  :األقلیات الدینیة-٢
  )٢(الدروز والعلویین داخل اإلسالموالبروتستانت داخل المسیحیة، والسنة والشیعة و

تُّعد اللغة عنصرًا مركزیًا في طبیعة اإلنسان وثقافتھ، وإحدى أھم  :األقلیات اللغویة-٣
ولذا تتسم القضایا المرتبطة باللغة غالبًا بدرجة كبیرة من العاطفیة . التعبیرات عن ھویتھ

افظة على جامعتھا وھویتھا واألھمیة في نظر جامعات األقلیات اللغویة الساعیة إلى المح
  . الثقافیة المتمیزة، ویكون ذلك أحیانًا في ظل ظروف من التھمیش واإلقصاء والتمییز

لذلك یمكن تعریف األقلیات اللغویة بأنھا جماعات تستخدم لغة مختلفة عن اللغة الرسمیة 
زة، ویكون أو الوطنیة داخل الوطن بھدف المحافظة على جماعتھا وھویتھا الثقافیة المتمی

 .ذلك أحیانًا في ظل ظروف من التھمیش واإلقصاء والتمییز

  
  الفرع الثاني

  تمییز األقلیات عما یشتبھ بھا
قد تتشابھ المصطلحات فیما بینھا وتتداخل بطریق�ة یص�عب فص�لھا وتمیزھ�ا ع�ن      

  .غیرھا فاألقلیات ھي غیر الالجئ وغیر األجنبي وغیر المھاجر
    -: تمییز األقلیة عن الالجئ

  الالجئ
ھو الش�خص ذو الخ�وف   "بشأن الالجئین یعرف الالجئ بأنھ  ١٩٥١وفًقا التفاقیة 

المبرر من التعرض الضطھاد یم�ارس ض�ده بس�بب عرق�ھ أو جنس�یتھ أو دین�ھ أو انتمائ�ھ        

                                      
نذیر بوبعالي ، حمایة حقوق األقلیات بین اإلسالم والقانون الدولي العام ، أطروحة لنیل درجة ) ١(

قیدة ، جامعة الجزائر ، كلیة العلوم اإلسالمیة ، قسم العقائد الدكتوراه في العلوم اإلسالمیة ، تخصص ع
  ٩١، صـ ٢٠٠٨-٢٠٠٧واألدیان، 

جمال الدین عطیة محمد، نحو فقھ جدید لألقلیات، دار السالم للطباعة والنش�ر والتوزی�ع والترجم�ة،    ) ٢(
  .١٣، الطبعة األولي، صـ ٢٠٠٣القاھرة، 
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إلى فئة اجتماعیة معینة أو بسبب أرائھ السیاس�یة وأص�بح بس�بب ذل�ك التخ�وف یفتق�ر إل�ى        
   )١("ایة دولتھ أو لم تعد لدیھ الرغبة في ذلك القدرة على أن یستظل بحم

وتقترب األقلیات من الالجئین في المركز القانوني اذ أن كالھما یعامالن بمعاملة 
أدني مما یعامل بھ السكان األصلیین، ولكن یظھر االختالف بین الالجئ وبین األقلیة ف�ي  

ة التي تنتمي إلیھ�ا ف�ي ح�ین یحم�ل     الوالء واالنتماء للدولة اذ أن األقلیة تحمل جنسیة الدول
الالجئ رابطة اإلقلیم كرابطة اإلقامة دون أن یحق ل�ھ التمت�ع بجنس�یة الدول�ة المق�یم فیھ�ا،       
كذلك یظھر االختالف في أن الدولة ال تستطیع طرد األقلیة واجبارھا على مغادرة اإلقلیم 

د الالج�ئ یك�ون   في حین أن مثل ذل�ك اج�راء ممك�ن بح�ق الالج�ئ باإلض�افة إل�ى أن وج�و        
مؤقت إذا أن لھ االستعداد على ترك مدینتھ التي لجأ إلیھا واللج�وء إل�ى مك�ان آخ�ر، وی�تم      
التعامل مع األقلیات على أساس أنھا جماع�ة لھ�ا ص�فات وخص�ائص تمیزھ�ا ع�ن غیرھ�ا        
ویحدد ف�ي ض�وء كونھ�ا جماع�ة المرك�ز الق�انوني الخ�اص بھ�ا، ف�ي ح�ین أن التعام�ل م�ع             

  )٢( .فرد ویكتسب الوصف القانوني بصفتھ الفردیةالالجئ على أنھ 
  -: تمییز األقلیة عن المھاجر

عرف المھاجرون بأنھم األشخاص الذین یتركون بالدھم إلى بلدان أخرى بنیة 
اإلقامة بھا بصفة دائمة وتختلف أسباب الھجرة فقد تكون العتبارات دینیة أو سیاسیة أو 

سباب اقتصادیة حیث یستھدف المھاجرین من عنصریة، لكن في الوقت الحاضر تعود أ
ترك بالدھم واالستقرار في الدول أخرى التمتع بحیاة أكثر رغدا والعیش في ظروف 

  )٣(اقتصادیة واجتماعیة أفضل من تلك التي تسود في بالدھم
وتثار مشكلة التشابھ بین األقلیات وبین المھاجر عندما یكسب المھاجر الجنسیة  

أما قبل اكتساب الجنسیة فیعد أجنبي ویختلف الوضع ) تي ھاجر إلیھاجنسیة الدولة ال(
  .القانوني لھ عن وضع األقلیة

                                      
 ١٩٥١یولیھ /تموز ٢٨اصة بوضع الالجئین، اعتمدھا یوم راجع المادة األولي من االتفاقیة الخ) ١(

مؤتمر األمم المتحدة للمفوضین بشأن الالجئین وعدیمي الجنسیة، الذي دعتھ الجمعیة العامة لألمم 
 ١٩٥٠دیسمبر /كانون األول ١٤المؤرخ في ) ٥-د( ٤٢٩المتحدة إلي االنعقاد بمقتضى قرارھا رقم 

  ٤٣، وفقا ألحكام المادة ١٩٥٤یل أبر/نیسان ٢٢: تاریخ بدء النفاذ
سلیم معروق، حمایة الالجئین زمن النزاعات المسلحة الدولیة، مذكرة مقدمة لنیل ش�ھادة الماجس�تیر ف�ي    
العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي اإلنساني، كلیة الحقوق جامعة الحاج خضر لبانت�ھ، قس�م العل�وم    

  ٢٣، صـ ٢٠٠٩-٢٠٠٨القانونیة، الجزائر، 
سلیم معروق، حمایة الالجئین زمن النزاعات المسلحة الدولیة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر ) ٢(

في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي اإلنساني، كلیة الحقوق جامعة الحاج خضر لبانتھ، قسم 
  ٢٣، صـ ٢٠٠٩-٢٠٠٨العلوم القانونیة، الجزائر، 

القانون الدولي العام وحمایة حقوق األقلیات،  دار النھضة العربیة ،  حسام احمد محمد ھنداوي ،) ٣(
  ٩٨، صـ ١٩٩٧القاھرة، 
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   -: تمییز األقلیة عن األجنبي
تعتبر الجنسیة المعیار األساسي لتمییز بین األقلیات واألجانب فاألقلیات تضم 

ة على خالف أشخاص یرتبطون بالدولة عن طریق رابطة قانونیة وسیاسیة تدعى الجنسی
األجانب فھم أشخاص یقیمون على إقلیم الدولة بصفة مؤقتة بسبب السیاحة أو التجارة أو 

  )١(التعلیم 
تضمنت جمیع المواثیق الدولیة واالعالنات العالمیة احترام حقوق االنس�ان عام�ة   
والح��د األدن��ى م��ن حق��وق األجنب��ي خاص��ة اذ أك��دت عل��ى ح��ق تمت��ع األجنب��ي بالشخص��یة  

ویحق لھ تملك العقارات والمنقوالت ویتمت�ع ب�الحقوق والحری�ات األساس�یة الت�ي       القانونیة
یحتاجھا كیانھ اإلنساني ولھ حق التقاضي وعلى الدولة توفیر الحمایة القانونیة الالزمة لھ 

    )٢( .ولممتلكاتھ
وتعد الجنسیة المعیار الذي یمی�ز ب�ین األقلی�ات وب�ین األجنب�ي اذ أن األقلی�ة تض�م        

یحمل�ون جنس�یة الدول�ة عل�ى خ�الف األجان�ب ال�ذین یك�ون تواج�دھم داخ�ل إقل�یم            اشخاص 
  .الدولة بصفة مؤقتھ قد تكون ألغراض سیاحیة أو تجاریة أو عملیة أو دینیة أو بحثیة

أم�ا أوج��ھ االخ��تالف فلدول�ة األقلی��ات أن تس��مح لألقلی�ات ب��الخروج والع��ودة الیھ��ا    
یح�ق للدول�ة أن تمنع�ھ م�ن ال�دخول أو الخ�روج       متي شاءت وكیفما أرادات بینما األجنبي ف

م���ن اقلیمھ���ا مت���ى ش���اءت وكیفم���ا أرادات، ك���ذلك تتمت���ع األقلی���ات ب���الحقوق السیاس���یة         
واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بما ف�ي ذل�ك ت�ولي الوظ�ائف العام�ة، أم�ا األجنب�ي ف�ال         

ة الحق�وق السیاس�یة   یحق لھ تولي الوظائف السیاسیة المھمة في الدولة وال یحق لھ ممارس
  .  في داخل الدولة

ب اطا  

دووص اا  توق ا   

وم��ن المھ��م . یتن��اول ھ��ذا المطل��ب المعاھ��دات الت��ي ت��ولي أھمی��ة خاص��ة لألقلی��ات 
اإلشارة إلى أن كل معاھدة دولیة لحقوق اإلنسان تنطبق على األشخاص المنتمین ألقلیات 

  .مییز الوارد في المعاھدةعن طریق شرط عدم الت

                                      
  ١٠٦حسام احمد محمد ھنداوي ، القانون الدولي العام وحمایة حقوق األقلیات،  مرجع سابق صـ ) ١(
سواء امام الناس جمیعًا (نصت على ١٩٤٨من االعالن العالمي لحقوق االنسان لعام )  ٧(المادة ) ٢(

القانون وھم متساوون في حق التمتع بحمایة القانون دونما تمییز ،كما یتساوون في حق التمتع بالحمایة 
لمزید من التفصیل راجع ). من أي تمییز ینتھك ھذا االعالن ومن أي تحریض على مثل ھذا التمییز

ضوء قواعد القانون الوضعي  احمد على بدوي، المركز القانوني لألجانب، دراسة تحلیلیة تأصیلیة في
والشریعة اإلسالمیة، دار الكتب القانونیة، مصر المحلة الكبرى، السبع بنات دار شتات للنشر 

   ٦، صـ ٢٠٠٨عدلي یكن،  ٢٤والبرمجیات، شارع 
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  )١(العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 
یتیح العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي دخ�ل حی�ز النف�اذ ف�ي     

م، الحمایة لمجموعة واسعة من الحقوق، كثیرًا ما یشار في القانون المحلي إلى ١٩٧٦عام
والعھ�د ھ�و المعاھ�دة العالمی�ة     " الحری�ات المدنی�ة  "أو " دنی�ة الحق�وق الم "كثیر منھا بعب�ارة  

ال " یشیر تحدیدًا إلى حقوق األقلی�ات فنص�ت عل�ى    ) ٢٧المادة (الوحیدة التي تشمل حكمًا 
یج��وز ف��ي ال��دول الت��ي توج��د فیھ��ا أقلی��ات اثنی��ة أو دینی��ة أو لغوی��ة، أن یح��رم األش��خاص    

ع بثق��افتھم الخاص�ة أو المج��اھرة ب��دینھم  المنتس�بون إل��ى األقلی�ات الم��ذكورة م��ن ح�ق التمت��   
  )٢("وإقامة شعائره أو استخدام لغتھم، باالشتراك مع األعضاء اآلخرین في جماعتھم 

بأنھ��ا ال ) ٢٧(م��ن الج��دیر باإلش��ارة م��ن الناحی��ة الظاھری��ة یمك��ن تحلی��ل الم��ادة     
ت ول��یس عل��ى جماع��ا " األش��خاص المنتس��بین إل��ى األقلی��ات الم��ذكورة،  "تنطب��ق إال عل��ى 

األقلیات أو طوائفھا ذاتھا، بالرغم من أن الطابع الجماعي لھذا الحق تؤكده العبارة التالی�ة  
أن ... ال یج�وز  "وق�د تعط�ي الص�یاغة    ." باالشتراك مع األعضاء اآلخرین في جماعتھم"

االنطباع بأنھ لیس على الدولة إال أن تمتنع عن بعض األفعال بدًال من أن ُیف�رض  " ُیحرم
غی�ر أن  . اذ ت�دابیر إیجابی�ة لتعزی�ز األقلی�ات أو مس�اعدتھا ف�ي ممارس�ة حقوقھ�ا        علیھا اتخ� 

تالح�ظ أن الدول�ة ق�د    ) ١٩٩٤(٢٣اللجنة المعنی�ة بحق�وق اإلنس�ان، ف�ي تعلیقھ�ا الع�ام رق�م        
صونًا للحقوق من االنتھ�اك، ول�یس بواس�طة    " تدابیر إیجابیة للحمایة"ُیطلب منھا أن تتخذ 

ب�ل أیض�ًا بواس�طة األش�خاص اآلخ�رین، وف�ي ھ�ذا الص�دد،          الدولة الطرف نفسھا فحسب،
م�ن   ٢٦و ١-٢ینبغي أن یالحظ أن ھذه التدابیر اإلیجابیة یجب أن تحترم أحك�ام الم�ادتین   

العھد سواء فیما یتعلق بالمعاملة بین مختلف األقلیات أو المعاملة بین األشخاص المنتم�ین  
  .)٣(إلیھا وباقي السكان 

أن وجود أقلیة ما أو عدم وجودھ�ا ال یتوق�ف عل�ى اعت�راف     وذكرت اللجنة أیضًا 
رس��مي م��ن الدول��ة ب��ل یتق��رر بموج��ب مع��اییر موض��وعیة، كم��ا یل��زم أن تكف��ل الدول��ة          

لكي تضمن التمتع " المشاركة الفعالة ألفراد جماعات األقلیات في القرارات التي تمسھم،"
  .الكامل بالحق في الثقافة

ى ال�واردة ف�ي العھ�د بأھمی�ة خاص�ة لألقلی�ات،       وقد یتسم ع�دد م�ن الحق�وق األخ�ر    
  .ومنھا الحقوق التالیة
بما یشمل الحق . في تقریر مصیرھا بنفسھا" جمیع الشعوب"حق ) ١(تبین المادة 

ف��ي تقری��ر مركزھ��ا السیاس��ي وحری��ة الس��عي لتحقی��ق نمائھ��ا االقتص��ادي واالجتم��اعي          

                                      
 ٢٢٠٠اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة ) ١(

، وفقا ١٩٧٦مارس /آذار ٢٣: تاریخ بدء النفاذ ١٩٦٦دیسمبر/كانون ١٦رخ في المؤ) ٢١-د(ألف 
  ٤٩ألحكام المادة 

  .من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة) ٢٧(راجع المادة ) ٢(
  )١٩٩٤(٢٣راجع التعلیق العام رقم ) ٣(
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- ٣٠٠  - 

 

غی��ر أن ھ��ذا . ا الطبیعی��ةوللش��عوب ح��ق التص��رف الح��ر ف��ي ثرواتھ��ا ومواردھ��. والثق��افي
الحق، وفقًا للجن�ة المعنی�ة بحق�وق اإلنس�ان، ال یخ�ص األقلی�ات ب�ذاتھا، ول�و أن�ھ ل�یس م�ن            

وال ینبغ��ي بح��ال م��ن األح��وال  ." األقلی��ات"و" الش��عوب"الس��ھل دائم��ًا تمیی��ز الف��ارق ب��ین  
ول اعتب��ار أن ھ��ذا الحك��م ی��دعم مطالب��ة األقلی��ات باالس��تقالل أو االنفص��ال ع��ن إح��دى ال��د  

  .القائمة
انطباق الحقوق المشمولة بحمایة العھد على جمیع األفراد، ) ٢-١(وتضمن المادة 

دون أي تمییز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو ال�دین، أو ال�رأي سیاس�یًا    "
أو غیر سیاسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غیر ذلك من 

وینطبق ھذا الحق على جمیع األف�راد الموج�ودین ف�ي إقل�یم الدول�ة أو ال�داخلین        ."األسباب
على تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجمیع الحقوق  ٣، وتنص المادة )١(في والیتھا

)٢(   
لكل فرد یوج�د عل�ى نح�و ق�انوني داخ�ل إقل�یم دول�ة م�ا حری�ة           ١٢وتضمن المادة 

  )٣(، وحق مغادرة أي بلد وحق الدخول إلى بلده التنقل وحریة اختیار مكان إقامتھ
الشخص من التدخل في خصوصیاتھ أو شؤون أسرتھ أو بیت�ھ   ١٧وتحمي المادة 

  .)٤(أو مراسالتھ، ومن أي حمالت تمس شرفھ أو سمعتھ 
فلألقلی�ات  . ضروریة لألقلیات وتصون حریة الفكر والوجدان وال�دین  ١٨والمادة 

الشعائر والممارسة والتعلیم، أمام الم�أل أو عل�ى ح�دة، ولآلب�اء      إظھار دینھا بالتعبد وإقامة
  . )٥(الحریة في تأمین تربیة أوالدھم دینیًا وخلقیًا وفقًا لقناعاتھم الخاصة 

وھذه أم�ر أساس�ي لق�درة األقلی�ات عل�ى      . حریة الرأي والتعبیر١٩وتصون المادة 
المعلوم�ات واألفك�ار    حری�ة التم�اس مختل�ف ض�روب    "التواصل بلغتھ�ا الخاص�ة، وتش�مل    

وتلقیھا ونقلھا إلى آخرین دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في 
وكم�ا ھ�و الح�ال بالنس�بة لكثی�ر م�ن الحق�وق األخ�رى،         ." قالب فن�ي أو بأی�ة وس�یلة أخ�رى    

یج��وز إخض��اع حری��ة التعبی��ر ل��بعض القی��ود ب��نص الق��انون، ولك��ن ش��ریطة أن تك��ون           
ام حق��وق اآلخ��رین أو لحمای��ة األم��ن الق��ومي أو النظ��ام الع��ام أو الص��حة ض��روریة الحت��ر

   )٦(العامة أو اآلداب العامة 
من الحكومات أن تحظر أیة دعوة إلى الكراھیة القومیة أو  ٢٠وتقتضي المادة 

   )٧(العنصریة أو الدینیة تشكل تحریضًا على التمییز أو العداوة أو العنف 

                                      
  ).١٩٨٩( ١٨انظر التعلیق العام رقم ) ١(
  ).٢٠٠٠( ٢٨انظر التعلیق العام رقم ) ٢(
  )١٩٩٩( ٢٧انظر التعلیق العام رقم ) ٣(
  )١٩٩٤( ٢٣ورقم ) ١٩٨٨( ١٦انظر التعلیقین العامین رقم ) ٤(
  ).١٩٩٣( ٢٢انظر التعلیق العام رقم ) ٥(
  )١٩٨٣( ١٠انظر التعلیق العام رقم ) ٦(
  )١٩٨٣( ١١انظر التعلیق العام رقم ) ٧(
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وین الجمعی��ات م��ع آخ��رین، وف��ي ح��ین تھ��م معظ��م  حری��ة تك�� ٢٢وتض��من الم��ادة 
أحكام ھذه المادة النقابات العمالیة، فھي تصون أیضًا الحق في تكوین المنظمات التعلیمی�ة  

  .والثقافیة والسیاسیة وغیرھا من المنظمات الخاصة باألقلیات، والمشاركة فیھا
العام�ة، وف�ي   حقوق المواطنین في المشاركة في إدارة الشؤون  ٢٥وتبسط المادة 

أن یصوتوا وُینتخبوا، وفي تقلد الوظائف العام�ة، وف�ي أن تت�اح لھ�م الف�رص للتمت�ع بھ�ذه        
    )١(الحقوق 

فھي شرط ع�ام لع�دم التمیی�ز یض�من المس�اواة أم�ام الق�انون وتمت�ع          ٢٦أما المادة 
وكما أش�ارت اللجن�ة المعنی�ة بحق�وق اإلنس�ان ف�ي تعلیقھ�ا        . الجمیع بحق متساو في حمایتھ

ما كل تفریق في المعاملة یشكل تمییزًا إذا كانت معاییر التفریق ) "١٩٨٩( ١٨العام رقم 
وم�ن ث�م   ." معقولة وموضوعیة وإذا كان الھدف ھو تحقیق غرض مشروع بموجب العھد

ال یحول ھذا الحكم دون إبداء الدولة فروقًا تمییزیة معقولة بین فئات من األش�خاص، م�ن   
الرس�میة ف�ي ظ�ل ظ�روف معین�ة، ولكن�ھ یحظ�ر أي تمیی�ز غی�ر          قبیل ضرورة تكل�م اللغ�ة   

  )٢( .معقول یستند إلى مركز الشخص كأحد أفراد جماعة من جماعات األقلیات
  )٣(العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

یبین العھد بوضوح ھذه الحقوق على وج�ھ التحدی�د، فھ�و یت�یح للدول�ة ق�درًا أكب�ر        
المرونة في كیفیة إعمالھا مما یفعل العھد الدولي الخاص ب�الحقوق المدنی�ة والسیاس�یة    من 

وبعب��ارة أخ��رى، تتمت��ع ال��دول بدرج��ة واس��عة م��ن التق��دیر ف��ي تحدی��د . ال�ذي س��لف وص��فھ 
وبالت�الي،  . أفضل كیفیة لحمایة ھذه الحقوق، بالنظر إل�ى اخ�تالف الظ�روف ف�ي ك�ل منھ�ا      

ص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بأنھ یوج�د  یصف البعض العھد الدولي الخا
  .التزامات بنتیجة معینة بدًال من التزامات بسلوك معین

من العھ�د ب�أن لل�دول ق�درات مختلف�ة عل�ى ت�وفیر الخ�دمات م�ن          ) ٢(وتسّلم المادة 
عل�ى أن ك�ل   ) ١-٢(وفي الوقت ذاتھ، ت�نص الم�ادة   . قبیل الرعایة الصحیة والتعلیم العالي

وبأقص�ى م�ا تس�مح ب�ھ مواردھ�ا المتاح�ة، م�ا یل�زم م�ن          ... ب�أن تتخ�ذ   "دولة طرف تتعھ�د  
خطوات لضمان التمتع الفعلي التدریجي بالحقوق المعترف بھا في ھذا العھ�د، س�الكة إل�ى    

  .ذلك جمیع السبل المناسبة، وخصوصًا سبیل اعتماد تدابیر تشریعیة
عیة والثقافیة أنھ ال ب�د م�ن اتخ�اذ    وقد أوضحت لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتما

وعل�ى وج�ھ الخص�وص، ال یج�وز     . خطوات عملیة للوفاء بااللتزام�ات ال�واردة ف�ي العھ�د    
. ألي دول��ة ط��رف أن تتخ��ذ عام��دة ت��دابیر تراجعی��ة دون إعط��اء تبری��ر مقب��ول لعم��ل ذل��ك

                                      
  )١٩٩٦( ٢٥انظر التعلیق العام رقم ) ١(
  )١٩٨٩( ١٨انظر التعلیق العام رقم  )٢(
 ٢٢٠٠اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة ) ٣(

ینایر /كانون الثاني ٣: تاریخ بدء النفاذ ١٩٦٦دیسمبر /كانون األول ١٦المؤرخ في ) ٢١- د(ألف 
  ٢٧، وفقا للمادة ١٩٧٦
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روریة وتشیر اللجنة أیضًا إلى أن الدول تلتزم، كحد أدن�ى، بكفال�ة إتاح�ة المس�تویات الض�     
من األغذی�ة األساس�یة والرعای�ة الص�حیة األولی�ة واإلس�كان األساس�ي وعل�ى أدن�ى تق�دیر           

  . أبسط أشكال التعلیم، بما یتماشى مع الموارد التي تحت تصرفھا
لض�مان أن تم�ارس   ) ٢-٢الم�ادة  (ویشمل العھد كذلك شرطًا یتعل�ق بع�دم التمیی�ز    

ة محت�وى ھ�ذا الحك�م ف�ي تعلیقھ�ا الع�ام       وقد فصلت اللجن. الحقوق بدون تمییز من أي نوع
ففیم��ا یتعل��ق بالمج��ال الخ��اص، عل��ى س��بیل المث��ال، ت��ذكر اللجن��ة أن       ) ٢٠٠٩( ٢٠رق��م 

فم�ثال،  . التمییز متواتر داخل اُألسر وفي أماكن العمل وفي قطاعات أخرى من المجتم�ع "
كأص��حاب األم��الك الخاص��ة،  (ق��د ت��رفض األط��راف الم��ؤثرة ف��ي قط��اع الس��كن الخ��اص   

بشكل مباشر أو غیر مباشر، تمكین أش�خاص  ) مانحي القروض، وموفِّري السكن العام،و
م��ن الحص��ول عل��ى س��كن أو عل��ى رھ��ن عق��اري بس��بب الع��رق أو الحال��ة االجتماعی��ة أو   

. اإلعاق��ة أو المی��ول الجنس��یة، بینم��ا ق��د ت��رفض بع��ض اُألس��ر إرس��ال بناتھ��ا إل��ى المدرس��ة
م��د ت��دابیر، بعض��ھا تش��ریعیة، لض��مان ع��دم     ل��ذلك، یج��ب عل��ى ال��دول األط��راف أن تعت    

  .)١(ممارسة أفراد وكیانات في المجال الخاص التمییز ألسباب محظورة 
وبع����ض الم����واد األخ����رى ف����ي العھ����د ال����دولي الخ����اص ب����الحقوق االقتص����ادیة   

  .واالجتماعیة والثقافیة لھا أھمیة خاصة لألقلیات، ومنھا المواد التالیة
تكفل تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بجمیع من الدول أن  ٣تقتضي المادة 

  .)٢(الحقوق
بالحق في العمل، بما في ذلك إتاحة الفرصة لكسب الرزق  ٧و ٦وتتعلق المادتان 

  )٣(بعمل یختاره الفرد بحریة، والحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضیة
ة م�ن  الحق ف�ي مس�توى معیش�ي ك�اف، ی�وفر م�ا یف�ي بالحاج�         ١١وتعرض المادة 

  )٤(الغذاء والكساء والمأوى، والتحسین المتواصل للظروف المعیشیة
أن تكف��ل ال��دول التمت��ع ب��أعلى مس��توى م��ن الص��حة الجس��میة  ١٢وتتطل��ب الم��ادة 

والعقلیة یمكن بلوغھ، بما ف�ي ذل�ك االلت�زام بخف�ض مع�دالت وفی�ات الرض�ع وت�أمین نم�و          
   )٥(الطفل نموًا صحیًا

كل فرد في التعلیم، بم�ا ف�ي ذل�ك ال�نص عل�ى جع�ل       حق  ١٤و ١٣وتبین المادتان 
األف�راد  "ومن المھم لألقلیات خاصة حری�ة  . التعلیم االبتدائي إلزامیًا وإتاحتھ مجانًا للجمیع

                                      
  ).٢٠٠٩( ٢٠انظر التعلیق العام رقم ) ١(
  ).٢٠٠٥( ١٦انظر التعلیق العام رقم ) ٢(
  ).٢٠٠٥( ١٨انظر التعلیق العام رقم ) ٣(
عن حاالت اإلخالء ) ١٩٩٧( ٧عن السكن الالئق، ورقم ) ١٩٩١( ٤انظر التعلیقات العامة رقم ) ٤(

  .عن المیاه) ٢٠٠٢( ١٥الغذاء، ورقم ) ١٩٩٩( ١٢القسري، ورقم 
  ).٢٠٠٠( ١٤م انظر التعلیق العام رق) ٥(



  
  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

   " األول الجزء" األصدار الثاني  م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             
 

- ٣٠٣  - 

 

ف��ي إنش��اء وإدارة مؤسس��ات تعلیمی��ة، رھن��ًا بخض��وع ھ��ذه المؤسس��ات لم��ا ق��د    " والھیئ��ات
  )١(تفرضھ الدولة من معاییر دنیا

كل فرد الحق في المشاركة في الحیاة الثقافی�ة، وف�ي حمای�ة    أن ل ١٥وتذكر المادة 
ینبغ�ي أن تحت�رم   "في جملة أمور، إل�ى أن�ھ    ٢١ملكیتھ الفكریة؛ ویشیر التعلیق العام رقم ،

الب��رامج التعلیمی��ة لل��دول األط��راف الخصوص��یات الثقافی��ة لألقلی��ات القومی��ة أو اإلثنی��ة،      
ترم حریة وصول األقلیات إلى ثقافتھا وتراثھ�ا  أن تح"وأنھ یجب علیھا " واللغویة والدینیة

والفقرت�ان  ." وأشكال تعبیرھا األخرى، وكذلك ممارس�ة ھویتھ�ا وأنش�طتھا الثقافی�ة بحری�ة     
من التعلیق العام مخصصتان تحدیدًا لألقلیات، وھناك إشارات أخرى عدیدة إل�ى   ٣٣و٣٢

  .)٢(األقلیات في سائر النص
  یع أشكال التمییز العنصرياالتفاقیة الدولیة للقضاء على جم

دخلت االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري حیز النفاذ في 
وُیفت��رض أحیان��ًا، عل��ى س��بیل الخط��أ، أن��ھ ال یمك��ن االعت��داد بھ��ا إال لمكافح��ة   ١٩٦٩ع��ام 

ی�ة  والواق�ع أن تطبی�ق ھ�ذه االتفاق   . األطر القانونیة الرس�میة الت�ي تمی�ز عل�ى أس�اس الل�ون      
أي تمییز أو استثناء أو تقیید "ُیقصد بھ " التمییز العنصري"ذلك أن : أرحب من ھذا بكثیر

أو تفص��یل یق��وم عل��ى أس��اس الع��رق أو الل��ون أو النس��ب أو األص��ل الق��ومي أو اإلثن��ي         
ویستھدف أو یستتبع تعطیل أو عرقلة االعتراف بحق�وق اإلنس�ان والحری�ات األساس�یة أو     

ھا، عل��ى ق��دم المس��اواة، ف��ي المی��دان السیاس��ي أو االقتص��ادي أو      التمت��ع بھ��ا أو ممارس��ت  
.) التأكی�د مض�اف  " (االجتماعي أو الثقافي أو في أي میدان آخر من می�ادین الحی�اة العام�ة   

والواقع أن لجنة القضاء على التمییز العنصري دأبت بانتظام على النظر في التمییز ض�د  
وینبغي لذلك أن تكون . یة المقدمة إلیھا من الدولاألقلیات في أثناء فحصھا التقاریر الدور

االتفاقیة محل تركیز رئیسي من جانب ممثلي األقلیات الذین یرغبون في تق�دیم معلوم�ات   
  .تكمیلیة للوصف الذي تقدمھ دولة من الدول عن حالة األقلیات في البلد أو بدیلة عنھ

                                      
عن ) ١٩٩٩( ١٣عن التعلیم االبتدائي والتعلیق العام رقم ) ١٩٩٩( ١١انظر التعلیق العام رقم ) ١(

  .التعلیم
عن ) ٢٠٠٩( ٢١عن الملكیة الفكریة والتعلیق العام رقم ) ٢٠٠٥( ١٧انظر التعلیق العام رقم ) ٢(

  الحیاة الثقافیة
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لق علیھا تدابیر اإلنذار وقد أعدت لجنة القضاء على التمییز العنصري آلیات، یط
المبكر، تھدف إلى منع تصاعد المشاكل القائم�ة وتحولھ�ا إل�ى نزاع�ات، وإج�راءات عم�ل       

  )١( .عاجلة، ُیقصد بھا التصدي للمشاكل التي تتطلب اھتمامًا فوریًا
  :ویمكن استخدام تدابیر اإلنذار المبكر في حال توافر أحد المؤشرات التالیة أو أكثر     

من التمییز العنصري ذي داللة ومستمر، كما یتضح ذلك من المؤشرات  وجود نمط) أ
  االجتماعیة واالقتصادیة؛

وجود نمط من تصاعد الكراھیة والعنف العنصریین، أو الدعایة العنصریة أو ) ب
الدعوات إلى التعصب العنصري من جانب أشخاص أو جماعات أو منظمات، وبخاصة 

 من مسؤولي الدولة؛من جانب مسؤولین منتخبین أو غیرھم 
 اعتماد تشریع تمییزي جدید؛) ت
وجود سیاسات للتفرقة أو إقصاء فعلي ألفراد إحدى الجماعات من الحیاة السیاسیة ) ث

 واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة؛
عدم وجود إطار تشریعي مناسب یعرف جمیع أشكال التمییزّ  العنصري ویجرمھا أو ) ج

 ك االفتقار إلى إجراءات لالنتصاف؛عدم وجود آلیات فعالة، بما في ذل
) ١(وجود سیاسات أو ممارسات تؤدي إلى اإلفالت من العقاب فیما یتعلق بما یلي ) ح

العنف الذي یستھدف أفراد جماعة محددة على أساس العرق أو اللون أو النسب أو 
) ٢(األصل القومي أو االثني والمرتكب من جانب مسؤولي الدولة أو جھات خاصة؛ 

أشخاص بارزین تتغاضى عن العنف الممارس ضد جماعة /خطیرة لقادة سیاسیین بیانات
محددة على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو االثني، أو تبرر ھذا 

أو جماعات سیاسیة متطرفة استنادًا إلى /إنشاء وتنظیم مجموعات میلیشیا و) ٣(العنف؛ 
 منھاج عنصري؛

لة من الالجئین أو األشخاص المشردین، وبخاصة عندما یكون وجود تدفقات ذات دال) خ
 األشخاص المعنیون منتمین إلى جماعات إثنیة محددة؛

التعدي على األراضي التقلیدیة للشعوب األصلیة أو نقل ھذه الشعوب بصورة قسریة ) د
 من أراضیھا، وخاصة لغرض استغالل الموارد الطبیعیة؛

                                      
االفتقار إلى أساس تشریعي مالئم لتحدید : في الحاالت التالیةتتمثل ھذه التدابیر  على سبیل المثال ) ١(

وحظر جمیع أشكال التمییز العنصري، على النحو المنصوص علیھ في االتفاقیة؛ وعدم كفایة تطبیق 
آلیات اإلنفاذ، بما في ذلك االفتقار إلى إجراءات الطعن؛ ووجود نمط من تصاعد الكراھیة العنصریة 

لدعایة العنصریة أو نداءات التعصب العنصري التي یطلقھا أشخاص أو والعنف العنصري، أو ا
جماعات أو منظمات، وال سیما شخصیات رسمیة منتخبة أو غیرھا؛ ووجود نمط واضح من التمییز 
العنصري تدل علیھ المؤشرات االجتماعیة واالقتصادیة؛ وحدوث تدفقات كبیرة من الالجئین أو 

  .التمییز العنصري أو التعدي على أراضي جماعات األقلیات المشردین نتیجة لوجود نمط من



  
  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

   " األول الجزء" األصدار الثاني  م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             
 

- ٣٠٥  - 

 

س نمطًا من التمییز العنصري یتسبب في أذى كبیر القیام بأنشطة ملوثة أو خطرة تعك) ذ
 لجماعات محددة

لض��مان تمت��ع  " ت��دابیر خاص��ة "وتت��یح االتفاقی��ة بالتحدی��د أیض��ًا لل��دول أن تعتم��د    
جماعات عرقیة أو إثنیة معینة أو أفراد بحقوق متس�اویة م�ن الناحی�ة العملی�ة، ش�ریطة أال      

. تختل�ف ب�اختالف الجماع�اتَ  العرقی�ة    تفضي تلك التدابیر إلى إدامة قی�ام حق�وق منفص�لة    
لض��مان تمت��ع " التمیی��ز اإلیج��ابي"أو " اإلج��راءات اإلیجابی��ة"وتع��رف ھ��ذه الت��دابیر باس��م 

   )١( .األقلیات بمعاملة منصفة
والت��زام الدول��ة ال��ذي تأخ��ذه عل��ى عاتقھ��ا بموج��ب االتفاقی��ة الدولی��ة للقض��اء عل��ى   

عمال التي تص�در عنھ�ا أو ع�ن الس�لطات     جمیع أشكال التمییز العنصري ال یشمل فقط األ
ولكن یجب أیضًا أن تقوم الدولة بحظر وإنھاء أي تمییز عنصري یصدر . العامة األخرى

، وعل��ى ال��دول أن تعاق��ب بالق��انون نش��ر    )٢(ع��ن أي أش��خاص أو أی��ة جماع��ة أو منظم��ة    
منظم�ات  األفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراھیة العنصریة وعلیھا أن تحظر ال

ویج�ب أن تق�وم ال�دول أیض�ًا      )٣(التي تقوم بالترویج للتمیی�ز العنص�ري والتح�ریض علی�ھ     
تدابیر فوریة وفعالة، ال سیما في می�ادین التعل�یم والتربی�ة والثقاف�ة واإلع�الم بغی�ة       "باتخاذ 

مكافحة النعرات المؤدیة إلى التمییز العنص�ري وتعزی�ز التف�اھم والتس�امح والص�داقة ب�ین       
  . )٤("ل والجماعات العرقیة أو اإلثنیةالدو

الحق��وق الت��ي یج��ب ض��مانھا ب��دون تمیی��ز وھ��ي حق��وق موازی��ة    ٥وتح��دد الم��ادة 
وتش��مل ھ��ذه الحق��وق   . للحق��وق ال��واردة ف��ي معاھ��دات حق��وق اإلنس��ان الدولی��ة األخ��رى     

المعاملة المتساویة أمام الھیئات القضائیة وحق المش�اركة ف�ي الش�ؤون العام�ة والح�ق ف�ي       
لد المناصب العامة وحریة التنقل واإلقامة وحریة الرأي والتعبیر وحق دخول أي مكان تق

وم��ن المس��ائل الت��ي أبرزتھ��ا اللجن��ة غی��ر    . أو مرف��ق مخص��ص النتف��اع س��واد الجمھ��ور   
  . )٥(المواطنین

                                      
لمزید من التفصیل راجع، النھوض بحقوق األقلیات وحمایتھا، دلیل للمدافعین عنھا، األمم المتحدة ) ١(

  ٥٧م، ص، ٢٠١٢جنیف ونیویورك 
  يمن االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصر) د( ١- ٢انظر المادة ) ٢(
  من االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري ٤- ١انظر المادة ) ٣(
  من االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري ٧انظر المادة ) ٤(
وتدریب الموظفین المكلفین بإنفاذ القوانین ) ٢٠٠٤( ٣٠ورقم ) ١٩٩٣(١١التوصیتان العامتان رقم ) ٥(
والشعوب ) ١٩٩٦( ٢١التوصیة العامة رقم(وتقریر المصیر ) ١٩٩٣(١٣یة العامة رقم التوص(

) ٢٠٠٠( ٢٧التوصیة العامة رقم (والتمییز ضد الغجر ) ١٩٩٧( ٢٣التوصیة العامة رقم (األصلیة 
والتمییز على ) ٢٠٠٩( ٣٣، )٢٠٠٢( ٢٨التوصیتان العامتان رقم (ومتابعة مؤتمر استعراض دیربان 

  ).٢٠٠٢( ٢٩التوصیة العامة رقم (ب أساس النس
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    )١(اتفاقیة حقوق الطفل 
 ویع��رف األطف��ال ب��أنھم (ترك��ز االتفاقی��ة عل��ى تعزی��ز حق��وق األطف��ال وحمایتھ��ا   

وم��ع أن األطف��ال یتمتع��ون بجمی��ع حق��وق   ) عام��ًا١٨األش��خاص ال��ذین یق��ل عم��رھم ع��ن   
اإلنسان ال�واردة ف�ي المعاھ�دات األخ�رى، ف�إن إع�ادة ذك�ر ھ�ذه الحق�وق ف�ي وثیق�ة ش�املة             
واحدة مع التركیز على الظروف الخاصة بالطف�ل أتاح�ت الفرص�ة لوض�ع أحك�ام إض�افیة       

بالطف��ل كش��خص ذي حق��وق ولدی��ھ الق��درة عل��ى   وتعت��رف االتفاقی��ة . ذات ص��لة باألطف��ال
ویج��ري تن��اول مش��اكل . ممارس��ة الحق��وق الخاص��ة ب��ھ وفق��ًا لنم��و قدرات��ھ وس��نھ ونض��جھ  

ت���وریط األطف���ال ف���ي الن���زاع المس���لح وبی���ع األطف���ال واس���تغالل األطف���ال ف���ي البغ���اء         
الل�ذین  والمنشورات اإلباحیة بمزید من التفصیل في البروتوك�ولین االختی�اریین لالتفاقی�ة،    

وفیما یل�ي بع�ض الم�واد ال�واردة ف�ي االتفاقی�ة الت�ي ق�د تھ�م بص�فة            ٢٠٠٠اعُتمدا في عام 
  .خاصة األقلیات

على ضمان الحقوق الواردة في االتفاقیة دونما تمییز عل�ى أس�اس    ٢تنص المادة 
. جملة صفات من بینھا العنص�ر أو الل�ون أو اللغ�ة أو ال�دین أو األص�ل الق�ومي أو االثن�ي       

   .التمییز ھو أول المبادئ العامة المكرسة في االتفاقیة وعدم
عل��ى مب��دأ ع��ام آخ��ر، وھ��و إی��الء االعتب��ار األول، ف��ي جمی��ع        ٣وت��نص الم��ادة  

  .اإلجراءات التي تتعلق باألطفال، لمصالح الطفل الفضلى
بأن یسجل الطفل بعد والدتھ مباش�رة ویك�ون ل�ھ الح�ق ف�ي اس�م        ٧وتقضي المادة 

  .ةوفي اكتساب جنسی
  .الحفاظ على ھویتھ"حق الطفل في  ٨وتؤمن المادة 
وسائط اإلعالم عل�ى التع�اون ف�ي إنت�اج ونش�ر م�واد م�ن ش�تى          ١٧وتشجع المادة 
إی��الء عنای��ة خاص��ة لالحتیاج��ات اللغوی��ة للطف��ل ال��ذي ینتم��ي إل��ى  "المص��ادر الثقافی��ة م��ع 

  .مجموعة من مجموعات األقلیات
الواج��ب لخلفی��ة الطف��ل اإلثنی��ة والدینی��ة    عل��ى إی��الء االعتب��ار  ٢٠وت��نص الم��ادة  

والثقافیة واللغویة عندما یستلزم األمر إیداع الطفل المحروم من بیئتھ العائلیة في دار غیر 
  .دار أسرتھ

عن الغرض األساسي من التعلیم وتنص، من ب�ین جمل�ة أم�ور،     ٢٩وتعبر المادة 
اإلنس�ان والحری�ات األساس�یة     على أن یكون تعلیم الطفل موجھًا نحو تنمیة احترام حق�وق 

وھویة الطفل الثقافیة ولغتھ وقیمھ والقیم الوطنیة للبلد الذي یعیش فیھ والبلد الذي نشأ فی�ھ  
   )٢(في األصل وقیم الحضارات األخرى

                                      
المؤرخ في  ٤٤/٢٥اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة )  ١(

  ٤٩، وفقا للمادة ١٩٩٠سبتمبر /أیلول ٢: تاریخ بدء النفاذ ١٩٨٩نوفمبر /تشرین الثاني ٢٠
من ) ١(٢٩شأن أھداف التعلیم، المادة للجنة حقوق الطفل ب) ٢٠٠١(١انظر التعلیق العام رقم )  ٢(

  اتفاقیة حقوق الطفل
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مكرسة على وجھ التحدید لألطفال المنتمین إلى أقلیات إثنیة أو دینی�ة   ٣٠والمادة 
من العھ�د ال�دولي    ٢٧لمرء، الوارد أیضًا في المادة أو لغویة وتضمن بصفة أساسیة حق ا

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، في التمت�ع بثقافت�ھ، وممارس�ة ش�عائر دین�ھ واس�تعمال       
وھي تقتضي من ال�دول األط�راف أن تق�دم، ف�ي تقاریرھ�ا إل�ى لجن�ة حق�وق الطف�ل،          . لغتھ

  .لى أقلیاتمعلومات عن التدابیر المتخذة لحمایة األطفال المنتمین إ
ال�دول ب�احترام وتعزی�ز ح�ق الطف�ل ف�ي المش�اركة ف�ي الحی�اة           ٣١وتطالب المادة 

  .الثقافیة والفنیة
وق��د اعتم��دت لجن��ة حق��وق الطف��ل ع��ددًا م��ن التعلیق��ات العام��ة وتج��ري مناقش��ات    

ورغم أنھا لم تخصص أي تعلیق عام ألطفال األقلی�ات  . بانتظام بشأن القضایا ذات الصلة
  )١( .یتعلق بأطفال الشعوب األصلیة) ٢٠٠٩( ١١فإن التعلیق العام رقم  في حد ذاتھم،

  )٢(اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة
تتناول ھذه االتفاقیة، حقوق المرأة، بما فیھا الحق في المعاملة المتساویة بموج�ب  

صحة، واالقتصاد، وعدم القانون، والمساواة في التعلیم، والمشاركة السیاسیة، والعمل، وال
التع��رض لالس��تغالل الجنس��ي، وإمكانی��ة اتخ��اذ ت��دابیر خاص��ة مؤقت��ة للتغل��ب عل��ى ع��دم       

وباإلضافة إلى الموافقة على القضاء على التمییز ضد الم�رأة ال�ذي یص�در ع�ن     . المساواة
توافق الدول األط�راف عل�ى اتخ�اذ الت�دابیر المالئم�ة      " أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،"
التي تشكل تمییزًا " أو إبطال القائم من القوانین واألنظمة واألعراف والممارسات لتغییر"

  .ضد المرأة
وتتحدث اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد الم�رأة ص�راحة باس�تمرار ع�ن     

 ١٩٩٢وف�ي ع�ام   . حالة المرأة خالل النزاع المسلح وعن العنف الق�ائم عل�ى ن�وع الج�نس    
عن العنف ضد المرأة، التي تعكس قلقًا ) ١٩٩٢( ١٩العامة رقم اعتمدت اللجنة التوصیة 

وتتعل��ق . دولی��ًا كبی��رًا إزاء اس��تمرار الم��رأة ف��ي التع��رض للتمیی��ز المتع��دد بس��بب جنس��ھا   
بحق�وق الع��امالت المھ�اجرات، الالئ�ي كثی��رًا م�ا یك��ن     ) ٢٠٠٨( ٢٦التوص�یة العام�ة رق��م   

  .أعضاء في أقلیات
  .ة أھمیة خاصة لنساء األقلیاتوقد تكون لبعض مواد االتفاقی

لتغیی��ر ... جمی��ع الت��دابیر المناس��بة  "تل��زم ال��دول األط��راف ب��أن تتخ��ذ    ٥فالم��ادة 
التحی�زات والع�ادات   "للقض�اء عل�ى   " األنماط االجتماعیة والثقافیة لس�لوك الرج�ل والم�رأة   

أو العرفیة وكل الممارس�ات األخ�رى القائم�ة عل�ى االعتق�اد بك�ون أي م�ن الجنس�ین أدن�ى          
  .أعلى من اآلخر، أو على أدوار نمطیة للرجل والمرأة

                                      
للجنة حقوق الطفل بشأن أطفال الشعوب األصلیة وحقوقھم ) ٢٠٠٩(١١انظر التعلیق العام رقم )  ١(

  بموجب االتفاقیة
المؤرخ في  ٣٤/١٨٠اعتمدتھا الجمعیة العامة وعرضتھا للتوقیع والتصدیق واالنضمام بقرارھا )  ٢(

  ٢٧، طبقا ألحكام المادة ١٩٨١سبتمبر / أیلول  ٣: تاریخ بدء النفاذ ١٩٧٩دیسمبر / األول كانون  ١٨
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بحق المرأة في المشاركة في الحیاة العام�ة وف�ي ش�غل الوظ�ائف      ٧وتتعلق المادة 
  )١(العامة

القضاء على المفاھیم النمطی�ة ع�ن دور الرج�ل ودور الم�رأة      ١٠وتقتضي المادة 
  .في البرامج التعلیمیة

ص��ة الت��ي تواجھھ��ا النس��اء الریفی��ات الالئ��ي ق��د  بالمش��اكل الخا ١٤وتتعل��ق الم��ادة 
  .)٢(تكون الكثیرات منھن أفرادًا في أقلیات

مج��ددًا أن الرج��ل والم��رأة متس��اویان ف��ي كاف��ة األم��ور المتعلق��ة  ١٦وتؤك��د الم��ادة 
بالزواج واألسرة، بما في ذلك الحق في حریة الزواج وأال ی�تم عق�د ال�زواج إال بالرض�اء     

  .)٣(ضًا على عدم وجود أي أثر قانوني لخطوبة أو زواج الطفلوتنص أی. الكامل والحر
اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو 

  )٥(وبروتوكولھا االختیاري )٤(الالإنسانیة أو المھینة
یش��كل مب��دأ ع��دم التمیی��ز مب��دأ أساس��یًا وعام��ًا ف��ي حمای��ة حق��وق اإلنس��ان، وھ��و       

ویندرج عدم التمییز ض�من تعری�ف االتفاقی�ة للتع�ذیب     . االتفاقیة وتطبیقھا جوھري لتفسیر
ألي س�بب م�ن األس�باب    "صراحة أفعاًال محددة عن�د القی�ام بھ�ا     ١ -١ذاتھ؛ وتحظر المادة 

  .یقوم على التمییز أیًا كان نوعھ
وتشكل حمایة بعض األقلیات أو األفراد أو الس�كان المھمش�ین المعرض�ین بص�فة     

ویجب أن تكفل . ر التعذیب جزءًا من االلتزام بمنع التعذیب أو إساءة المعاملةخاصة لخط
ال��دول األط��راف، بق��در م��ا یتعل��ق األم��ر بااللتزام��ات الناش��ئة بموج��ب االتفاقی��ة، انطب��اق    

ول��ذلك، ینبغ��ي أن تكف��ل ال��دول    . قوانینھ��ا ف��ي الممارس��ة الفعلی��ة عل��ى جمی��ع األش��خاص     
لمعرض��ة بوج��ھ خ��اص لخط��ر التع��ذیب، ع��ن طری��ق  األط��راف حمای��ة أف��راد الجماع��ات ا

محاكمة مرتكبي جمیع أعمال العنف واإلیذاء ضد ھ�ؤالء األف�راد ومع�اقبتھم بش�كل كام�ل      
ومن األمور األساسیة كذلك لمنع . وأن تضمن تنفیذ تدابیر إیجابیة أخرى للوقایة والحمایة

ى التمیی�ز ف�ي العم�ل وت�وفیر     ھذه االنتھاكات وبناء ثقافة تتسم باحترام األقلیات القضاء عل
التدریب بھدف التوعیة على أساس مستمر في السیاقات التي یحتمل فیھا ارتكاب التعذیب 

وتش���جع ال���دول األط���راف عل���ى توظی���ف األش���خاص المنتم���ین إل���ى . أو إس���اءة المعامل���ة

                                      
  المرأة في الحیاة السیاسیة والعامة) ١٩٩٧( ٢٣انظر التوصیة العامة رقم )  ١(
العامالت بال أجر في المشاریع األسریة في الریف ) ١٩٩١( ١٦انظر التوصیة العامة رقم )  ٢(

  والحضر
  المساواة في الزواج وفي العالقات األسریة) ١٩٩٤( ٢١ر التوصیة العامة رقم انظ)  ٣(
 ٣٩/٤٦اعتمدتھا الجمعیة العامة وفتحت باب التوقیع والتصدیق علیھا واالنضمام الیھا في القرار ) ٤(

،وفقا للمادة ١٩٨٧یونیھ / حزیران ٢٦: تاریخ بدء النفاذ ١٩٨٤دیسمبر / كانون األول  ١٠المؤرخ في 
  إن الدول األطراف في ھذه االتفاقیة) ١( ٢٧
في الدورة السابعة والخمسین للجمعیة العامة لألمم  ٢٠٠٢دیسمبر /كانون األول ١٨اعتمد في ) ٥(

  ٢٠٠٦یونیو /حزیران ٢٢: تاریخ بدء النفاذ A/RES/57/199المتحدة بموجب القرار
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جماعات األقلیات، وخصوصًا في مجاالت الطب، والتعلیم، والسجون وأماكن االحتج�از،  
ذ القانون، وفي المجاالت القضائیة والقانونیة، سواء في مؤسس�ات الدول�ة أو القط�اع    وإنفا

  .الخاص
وبموجب مبدأ عدم التمییز على النحو المبین في االتفاقیة، یتمت�ع أف�راد األقلی�ات،    
على قدم المساواة مع جمیع اآلخرین، بالحق في الحمایة من التعذیب وغیره من ض�روب  

وھذا ح�ق مطل�ق ال یمك�ن االنتق�اص     . القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة المعاملة أو العقوبة
  )١( .منھ تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك الحرب

  )٢(االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري
خالفًا للعدید م�ن اتفاقی�ات حق�وق اإلنس�ان األخ�رى، ال تتض�من ھ�ذه االتفاقی�ة أي         

عدم التمییز، حیث إن االختفاء القسري محظور تحت جمی�ع الظ�روف، وحت�ى     إشارة إلى
وتتلقى اللجنة المعنی�ة باالختف�اء   . بما في ذلك حالة الحرب أو غیرھا من حاالت الطوارئ

القسري التقاریر الدوریة المقدمة من الدول وتستعرضھا، ولھ�ا أن توج�ھ اھتم�ام الجمعی�ة     
یب�دو لھ�ا أنھ�ا تتض�من دالئ�ل تق�وم عل�ى أس�س س�لیمة          "العامة بصفة عاجلة إل�ى أي حال�ة   

عل��ى أراض��ي إح��دى ال��دول  " وتفی��د ب��أن االختف��اء القس��ري یطب��ق بش��كل ع��ام أو منھج��ي  
اللجن��ة س��لطة االس��تجابة لطل��ب بالبح��ث ع��ن     ٣٠وتخ��ول الم��ادة  ) ٣٤الم��ادة (األط��راف 

ص ال�ذي  شخص مختف والعثور علیھ وتوصیة الدولة الطرف المعنیة بتحدید مكان الش�خ 
یج��ري البح��ث عن��ھ وحمایت��ھ، وذل��ك س��واء كان��ت الدول��ة ق��د قبل��ت أو ل��م تقب��ل النظ��ام             

  .٣١االختیاري المتعلق بشكاوى األفراد المنصوص علیھ في المادة 
یري الباحث أن جمیع معاھدات حقوق اإلنسان تقوم على مبادئ عدم التمییز 

منھا لحمایة األقلیات، فیجب على والمساواة أمام القانون والمشاركة، وھي مبادئ ال بد 
الـدول األطراف، باتخاذ التدابیر الخاصـة والملموسة الالزمة، في المیدان االجتماعي 
والمیدان االقتصادي والمیدان الثقافي والمـیادین األخرى، لتأمین النماء الكافي والحمایة 

مان تمتعھا وتمتعھم التام الكافیة لبعض الجماعات العرقیة أو لألفـراد المنتمین إلیھا، لض
  . المتساوي بحقوق اإلنسان والحریات األساسیة

                                      
  من االتفاقیة) ١٦(راجع المادة )  ١(
ة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري في كانون اعُتمدت االتفاقی)  ٢(

   ٢٠١٠دیسمبر/ ودخلت حیز النفاذ في كانون األول ٢٠٠٦دیسمبر/األول
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  اطب اث

ت اظت وال ا ن تا   

 :نتناول ھذا المطلب من خالل الفروع اآلتیة
  الفرع األول

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
می�ع البل�دان الت�ي یعم�ل بھ�ا برن�امج       توجد أقلیات عرقیة أو دینی�ة أو لغوی�ة ف�ي ج   

األمم المتحدة اإلنمائي كما توجد صلة قویة بین قضایا األقلیات وكل م�ن مج�االت تركی�ز    
وتكون األقلیات في كثیر من األحیان أش�د فق�رًا م�ن الش�رائح األخ�رى      . البرنامج الرئیسیة

إل�ى آلی�ات اإلدارة،   من سكان البلد، وتتأثر باس�تمرار بالنزاع�ات، وتق�ل إمكانی�ة وص�ولھا      
ویزی��د انتش��ار فی��روس نق��ص المناع��ة البش��ریة ب��ین ص��فوفھا، وق��د تع��اني م��ن ارتف��اع           

ویمكن أن تساعد زیادة االھتمام . مستویات التدھور البیئي عنھا في أماكن أخرى من البلد
بحق��وق األقلی��ات ف��ي التغل��ب عل��ى العوائ��ق الت��ي تح��ول دون تحقی��ق األھ��داف اإلنمائی��ة       

ویسعى البرنامج إلى تعزیز الخطط اإلنمائیة الوطنیة بتوجی�ھ االھتم�ام إل�ى األث�ر     . لأللفیة
  .السلبي الستبعاد األقلیات والفوائد الناجمة عن العمل على إدماجھا

وھو . یدعم البرنامج اإلنمائي الحكومات على كفالة أن تتغلب األقلیات على الفقر
د من الفقر في أوساط األقلیات، وتیسیر یقوم بذلك من خالل تحسین القدرة على رصد الح

مشاركة األقلیات في تصمیم استراتیجیات الحد من الفقر، وال�دعوة إل�ى النھ�وض بالتنمی�ة     
ویساعد البرنامج الحكوم�ات عل�ى فھ�م التح�دیات     . البشریة بین صفوف جماعات األقلیات

ووض�ع اس�تراتیجیات    الخاصة التي تواجھھا األقلیات في بلوغ األھداف اإلنمائی�ة لأللفی�ة،  
  .للتغلب على ھذه التحدیات -متصلة بحمایة حقوق األقلیات  -سلیمة 

قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، في شراكة مع الخبیر المستقل المعني بقضایا 
دلیل : األقلیات ومفوضیة حقوق اإلنسان، بنشر األقلیات المھمشة في البرمجة اإلنمائیة

  :لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ویھدف الدلیل إلى ما یليمرجعي ومجموعة أدوات 
  عرض حقوق األقلیات ومصالحھا وتعزیز فھمھا؛• 
تحدید المؤسسات واآللیات على األصعدة الدولي واإلقلیمي والوطني التي تعنى • 

  بحمایة وتعزیز وإعمال حقوق األقلیات؛
المھمشة في وضع رفع مستوى الوعي بأھمیة التصدي لقضایا األقلیات • 

البرامج اإلنمائیة وتوفیر التوجیھ فیما یتعلق بتطبیق األطر المعیاریة ذات الصلة في 
  تخطیط وتصمیم البرامج والمشاریع وتنفیذھا وتقییمھا؛
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تیسیر تنمیة القدرات وتحدید االستراتیجیات الالزمة لتعزیز الشراكات مع • 
المجتمع المدني والمنظمات غیر  النظراء الحكومیین والجھات المانحة ومنظمات

  )١(الحكومیة
  الفرع الثاني

  مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئین
وكثیرًا ما یكون الالجئون الھاربون من االضطھاد والنزاعات في وضع ضعیف 

ب�ل إن حك�ومتھم ف�ي الواق�ع ھ�ي الت�ي        -فھ�م ال یحص�لون عل�ى الحمای�ة م�ن دول�تھم       . جدًا
وعادة ما یشكل الالجئون الذین یلتمسون اللجوء . في كثیر من األحیان تھددھم باالضطھاد

ف��ي بل��د آخ��ر أقلی��ات ف��ي تل��ك المجتمع��ات، وكثی��رًا م��ا یواجھ��ون ال��رفض والتمیی��ز ب��ل          
وك��ذلك كثی��رًا م��ا یتع��رض األش��خاص  . والھجم��ات الناجم��ة ع��ن كراھی��ة األجان��ب أحیان��اً 
  .شعدیمو الجنسیة والمشردون داخلیًا للوصم والتحر

مكت�ب األم�م المتح�دة    (ویشیر منشور المبادئ التوجیھیة المتعلقة بالتشرد ال�داخلي  
: مباشرة إلى احتیاجات األقلیات بصفة خاص�ة للحمای�ة  ) ٢٠٠٤لتنسیق الشؤون اإلنسانیة،

عل��ى ال��دول الت��زام خ��اص بت��وفیر الحمای��ة م��ن التش��رید للس��كان         "أن  ٩إذ یعل��ن المب��دأ  
حین والرع�اة، وغی�رھم م�ن الفئ�ات الت�ي تعتم�د عل�ى أراض�یھا         األصلیین واألقلیات والفال

  .وتتعلق بھا بنوع خاص
یس�ھر المف�وض الس�امي    )) أ( ٨الم�ادة  (ووفقًا للنظام األساسي للمفوضیة الس�امیة  

بالعم��ل عل��ى عق��د "عل��ى ت��وفیر الحمای��ة لالجئ��ین ال��ذین تش��ملھم اختصاص��ات المفوض��یة   
ن، واإلش��راف عل��ى تطبیقھ��ا واقت��راح إدخ��ال     وتص��دیق اتفاقی��ات دولی��ة لحمای��ة الالجئ��ی    

وقد اعتمدت اللجنة التنفیذیة للمفوضیة استنتاجات بشأن الحمای�ة الدولی�ة   ." تعدیالت علیھا
تق��ر ب��أن  ٧١و ، ٦٨وف��ي اس��تنتاجي اللجن��ة التنفیذی��ة رق��م  . الت��ي تتعل��ق بقض��ایا األقلی��ات 

إل��ى أن كفال��ة  ٨٠رق��م التعص��ب العرق��ي م��ن أس��باب الھج��رة القس��ریة، ویش��یر االس��تنتاج 
ما لتحدید ١٠٢ویؤكد االستنتاج رقم . حقوق اإلنسان لألقلیات ھو أحد سبل مكافحة التشرد

وعل�ى  . مخاطر الحمایة الخاصة بالالجئین من األقلیات من أھمیة لحمای�ة جمی�ع الالجئ�ین   
غی�ر  قانون�ًا  "الرغم من أن اس�تنتاجات اللجن�ة التنفیذی�ة لیس�ت ملزم�ة رس�میًا، فھ�ي تش�كل         

یتسم باألھمیة لنظام الحمایة الدولیة، وذلك ألنھا تعبر بشكل عام عن آراء المجتمع " ملزم
  .الدولي

                                      
لمزید من التفصیل االطالع  قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة مجلس حقوق اإلنسان الدورة )  ١(

ع حقوق اإلنسان المدنیة والسیاسیة تعزیز وحمایة جمی  A/HRC/16/29السادسة العاشرة  
  ٦صـ  ٢٠١٠دیسمبر  ٢٣واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، بما في ذلك الحق في التنمیة  في  
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  الفرع الثالث
  منظمة األمم المتحدة للطفولة

ونظرًا ألن الیونیسیف من المنظمات القائمة على حقوق اإلنسان، ف�إن مش�اركتھا   
وی�نص بی�ان   . س�ت خی�ارًا ب�ل التزام�اً    في تعزیز حقوق أطفال ونساء األقلی�ات وحمایتھ�ا لی  

الیونیسیف ھیئة غیر متحیزة وما تبذلھ من تعاون یخلو من كل "مھمة الیونیسیف على أن 
." وھي في كل ما تفعلھ، تولي األولویة ألشد األطفال حرمانًا وأشد البلدان احتیاجًا. تمییز

حرمان�ًا ف�ي المجتمع�ات    وبالنظر إلى أن أطفال األقلیات ف�ي كثی�ر م�ن األحی�ان ھ�م األش�د       
التي یقیمون فیھا، فإن ھذا المب�دأ األساس�ي یرس�ي قاع�دة س�لیمة لعم�ل الوكال�ة ف�ي قض�ایا          

  .األقلیات
ونظ��رًا ألن للیونیس��یف ش��بكة واس��عة م��ن المكات��ب ف��ي ك��ل م��ن الع��المین الن��امي    
والص�ناعي، فھ�ي ف�ي وض��ع فری�دّ  یمكنھ�ا م�ن تش��جیع إدراج قض�ایا األقلی�ات ف�ي خط��ط          

وف��ي أش��د  . س��ات العام��ة، وبالت��الي إح��داث ف��ارق ف��ي حی��اة أطف��ال ونس��اء األقلی��ات      السیا
المناطق والبلدان حرمانًا، ال تملك الیونیسیف الق�درة عل�ى الت�أثیر ف�ي السیاس�ات فحس�ب،       
وإنما أیضًا عل�ى دع�م الجھ�ود الت�ي تب�ذلھا الحكوم�ات وتق�دیم المس�اعدة المباش�رة ألطف�ال           

  .ونساء األقلیات
  ابعالفرع الر

  منظمة العمل الدولیة
یوجد لدى منظمة العمل الدولیة عدد من األدوات لحمایة األقلیات على الرغم من 

  . عدم وجود اتفاقیة واحدة أو برنامج واحد لألقلیات في المنظمة
تستند إجراءات منظمة العمل الدولیة للقضاء على التمییز في : عدم التمییز

منظمة الذي یلزمھا بمكافحة التمییز على أساس العنصر االستخدام والمھنة إلى دستور ال
في (واالتفاقیة الرئیسیة في ھذا المجال ھي اتفاقیة التمییز . أو المعتقد أو الجنس

التي یكملھا عدد من المعاییر األخرى لمنظمة  ١٩٥٨لعام  ١١١رقم ) االستخدام والمھنة
ز في االستخدام والمھنة على أساس التمیی ١١١وتحظر االتفاقیة رقم  )١( .العمل الدولیة

  العنصر واللون والدین واألصل القومي من بین جملة أوضاع أخرى
التي تحظ�ر جمی�ع    :)٢( ١٩٣٠لعام ) ٢٩(االتفاقیة المتعلقة بالعمل الجبري رقم 

وأكث��ر منھ��ا دق��ة اتفاقی��ة إلغ��اء العم��ل الجب��ري رق��م    . أش��كال العم��ل الجب��ري أو اإللزام��ي 
الت��ي ت��نص عل��ى أن��ھ ال یج��وز اس��تخدام العم��ل الجب��ري ألغ��راض      ١٩٥٧لع��ام ) ١٠٥(

وباإلض��افة إل��ى ذل��ك، یتمت��ع أطف��ال األقلی��ات بحمای��ة خاص��ة بموج��ب . التمیی��ز العنص��ري

                                      
، في دورتھ الثانیة ١٩٥٨یونیھ /حزیران ٢٥اعتمدھا المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة في )  ١(

  ٨، طبقا ألحكام المادة ١٩٦٠یونیھ /حزیران ١٥: واألربعین تاریخ بدء النفاذ
،في دورتھ الرابعة  ١٩٣٠حزیران یونیھ /  ٢٨اعتمدھا المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة یوم )  ٢(

  ٢،طبقًا للمادة  ١٩٣٢مایو /أول أیار : عشرة تاریخ بدء النفاذ
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م، الت�ي ت�دعو إل�ى حظ�ر أس�وأ      ١٩٩٩لع�ام  ) ١٨٢(اتفاقیة أسوأ أشكال عمل األطفال رقم 
) الس�خرة (ق والعم�ل الجب�ري   أشكال عمل األطفال والقضاء علیھا، بما ف�ي ذل�ك االس�ترقا   

كم��ا تحظ��ر اس��تخدام األطف��ال ف��ي النزاع��ات المس��لحة، والبغ��اء،     . واالتج��ار باألش��خاص 
  .والمواد اإلباحیة، واألنشطة غیر المشروعة كاالتجار بالمخدرات، وفي األعمال الخطرة

ھ��ي اتفاقی��ة منظم��ة العم��ل  :٢٠١١لع��ام ) ١٨٩(اتفاقی��ة العم��ال المن��زلیین رق��م 
األخیرة التي یمكن أن یكون لھا تأثیر مباشر على األشخاص المنتمین إلى أقلیات، الدولیة 

فالعمال المنزلیون الذین كثی�رًا م�ا یتعرض�ون لالس�تغالل والحرم�ان م�ن حق�وق اإلنس�ان،         
وال تشیر االتفاقیة إلى األشخاص المنتمین . ینتمون أیضًا في كثیر من األحیان إلى أقلیات

وتھ��دف ھ��ذه . تھ��م ب��ل تح��دد مع��اییر لمعامل��ة الع��املین ف��ي المن��ازل إل��ى أقلی��ات ف��ي ح��د ذا
إل��ى حمای��ة  ) ٢٠١١لع��ام ) ٢٠١(االتفاقی��ة، الت��ي تكملھ��ا توص��یة العم��ال المن��زلیین رق��م    

وتحسین أوضاع العمل والمعیشة للعمال المنزلیین في جمیع أنح�اء الع�الم، ال�ذین یت�راوح     
  .ملیون١٠٠ملیونًا و ٥٣عددھم وفقًا للتقدیرات بین 

  الفرع الخامس
  )الیونسكو(منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة 

ترك��ز الب��رامج الرئیس��یة للیونس��كو عل��ى األقلی��ات واحت��رام حق��وقھم المنص��وص    
 ٢٧علیھا في العھد الدولي الخ�اص ب�الحقوق االقتص�ادیة واالجتماعی�ة والثقافی�ة؛ والم�ادة       

دنی���ة والسیاس���یة؛ واإلع���الن الخ���اص بحق���وق   م���ن العھ���د ال���دولي الخ���اص ب���الحقوق الم  
األشخاص المنتمین إل�ى أقلی�ات قومی�ة أو إثنی�ة وإل�ى أقلی�ات دینی�ة ولغوی�ة، وغیرھ�ا م�ن           

  .الصكوك الدولیة ذات الصلة
وقد وردت أیضًا أحكام تتعلق بحقوق األقلیات في غیر ذلك م�ن وث�ائق الیونس�كو    

لیونس�كو بع�دد م�ن األنش�طة الت�ي تتص�دى       التقنینیة الرئیسیة، وإضافة إلى ذل�ك، تض�طلع ا  
لقض��ایا األقلی��ات ف��ي برامجھ��ا ف��ي مج��االت التعل��یم وعل��م االجتم��اع والثقاف��ة واالتص��ال       

  .واإلعالم
وتحتل مكافحة العنصریة والتمییز وكراھیة األجانب والتعصب مكانًا رئیسیًا ف�ي  

ل�ى أن الغ�رض منھ�ا    من دس�تور الیونس�كو ع   ١فتنص المادة . والیة الیونسكو منذ إنشائھا
المساھمة في صون السلم واألمن بالعمل، ع�ن طری�ق التربی�ة والعل�م والثقاف�ة، عل�ى       "ھو 

توثیق عرى التعاون بین األمم، لضمان االحترام الشامل للعدالة والقانون وحقوق اإلنسان 
والحریات األساسیة للناس كافة دون تمیی�ز بس�بب العنص�ر أو الج�نس أو اللغ�ة أو ال�دین،       

  )١(".كما أقرھا میثاق األمم المتحدة لجمیع الشعوب
في مجال التعلیم اعتمدت الیونسكو اتفاقیة مكافحة التمیی�ز ف�ي مج�ال التعل�یم ع�ام      

، التي تعترف بما لدور التعلیم من أھمیة حاسمة في ضمان تساوي الفرص ألفراد ١٩٦٠

                                      
  .دستور المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم) ١(راجع المادة )  ١(
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م�رة یتض�من فیھ�ا ص�ك      وكان�ت تل�ك أول  . جمیع الفئات العنص�ریة أو القومی�ة أو العرقی�ة   
الذي تعرف�ھ االتفاقی�ة   " التمییز،"ملزم في منظومة األمم المتحدةّ  تعریفًا مفصال لمصطلح 

أي تمییز أو استبعاد أو قصر أو تفضیل على أساس العنصر أو اللون أو الج�نس أو  "بأنھ 
أو  اللغ��ة أو ال��دین، أو ال��رأي سیاس��یًا وغی��ر سیاس��ي، أو األص��ل ال��وطني أو االجتم��اعي،  

الحالة االقتصادیة أو المولد، ُیقصد منھ أو ینشأ عنھ إلغاء المساواة في المعاملة في مج�ال  
وتدعو االتفاقیة الدول إلى اتخاذ تدابیر عاجلة لتحقیق المساواة ."... التعلیم أو اإلخالل بھا

  .)١(في التعلیم وتربط مفھوم التعلیم مباشرة بحقوق اإلنسان
دت الیونس��كو اتف��اقیتین ھ��امتین تتعلق��ان بتعزی��ز الحق��وق وف��ي مج��ال الثقاف��ة اعتم��

، تت�یح  ٢٠٠٣فاتفاقیة الیونسكو لحمایة التراث الثقافي غیر الم�ادي لع�ام   . الثقافیة لألقلیات
 -وسائل صون وتعزیز الممارسات والتصورات وأش�كال التعبی�ر والمع�ارف والمھ�ارات     

الت��ي تعتبرھ��ا الجماع��ات  -فی��ة وم��ا ی��رتبط بھ��ا م��ن آالت وقط��ع ومص��نوعات وأم��اكن ثقا
وتنشئ االتفاقیة صندوقًا ونظامًا . والمجموعات، وأحیانًا األفراد، جزءًا من تراثھم الثقافي

بض�مان أوس�ع مش�اركة     ١٥وتطالب المادة . لقوائم حصر التراث الممثل والمھدد بالخطر
، وإش�راكھم  ممكنة للمجتمعات ولآلخرین من الذین یبدعون ھ�ذا الت�راث ویح�افظون علی�ھ    

  .)٢(بنشاط في إدارتھ
 ٢٠٠٥وتشجع اتفاقیة الیونسكو لحمایة وتعزیز تنوع أشكال التعبیر الثق�افي لع�ام   

الدول على إدراج الثقاف�ة كعنص�ر اس�تراتیجي ف�ي السیاس�ات اإلنمائی�ة الوطنی�ة والدولی�ة،         
وتؤك�د  . لیمھ�ا واتخاذ تدابیر رامیة إلى حمایة تنوع أشكال التعبیر الثق�افي وتعزی�زه ف�ي أقا   

احت���رام التس���اوي ف���ي الكرام���ة والج���دارة ب���االحترام لجمی���ع الثقاف���ات، بم���ا فیھ���ا ثقاف���ات  
األشخاص المنتمین ألقلیات، وحریتھم في إبداع أش�كال التعبی�ر الثق�افي التقلیدی�ة الخاص�ة      
بھم، ونشرھا وتوزیعھا والوصول إلیھا، وتطلب إلى الدول أن تھی�ئ البیئ�ات الت�ي تس�اعد     

وتعت��رف دیباج��ة االتفاقی��ة بأھمی��ة حیوی��ة الثقاف��ات، بم��ا ف��ي ذل��ك لألش��خاص     . ذاعل��ى ھ��
تأكی��د تس��اوي جمی��ع ) ٢٣(المنتم��ین لألقلی��ات والش��عوب األص��لیة، وبالمث��ال، تعی��د الم��ادة 

  .)٣(الثقافات في الكرامة، مع اإلشارة بنوع خاص إلى ثقافات األقلیات والشعوب األصلیة 

                                      
من التفصیل راجع اتفاقیة مكافحة التمییز في مجال التعلیم اعتمدھا المؤتمر العالمي لمنظمة  األمم  لمزید)  ١(

 ١٩٦٢أیار مایو /  ٢٢: تاریخ بدء النفاذ ١٩٦٠كانون األول دیسمبر /  ١٤المتحدة للتربیة والعلم والثقافة في 
  ١٤طبقا ألحكام المادة 

 ١٧ایة التراث الثقافي غیر المادي اعتمدھا المؤتمر العام للیونسكو في لمزید من التفصیل راجع اتفاقیة لحم)  ٢(
  ٢٠٠٦دخلت االتفاقیة حیز النفاذ في عام ٢٠٠٣أكتوبر 

  لمزید من التفصیل راجع )  ٣(
BERNIER, Ivan, « La négociation de la convention de l’UNESCO sur la 
protection et la promotion de la  diversité des expressions culturelles », 
Annuaire canadien de droit international, vol. XLIII, 2005, p. 3-26, 29 et 30 
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  املبحث الثاني

  ليات يف النظم اإلقليمية محاية األق

سوف نتناول في ھذا المبحث المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب مطلب 
أول، والمطلب الثاني مجلس أوروبا، والمطلب الثالث منظمة األمن والتعاون في أوروبا، 
والمطلب الرابع االتحاد األوروبي، والمطلب الخامس نظام البلدان األمریكیة لحقوق 

  .اناإلنس

  اطب اول

  )١( اق ار وق ان واوب

المیثاق األفریقي یستلھم إلى حد بعید اإلعالن العالمي لحقـوق اإلنسـان والعھ�دین  
ال��دولیین الخاص��ین بحق��وق اإلنس��ان ویحت��وي المیث��اق قائم��ة طویل��ة م��ن الحق��وق تغط��ي      

  .مجموعة عریضة مـن الحقـوق التي یتحملھا األفراد
  تعھدات الدول األطراف

أن تعترف ب�الحقوق والواجب�ات والحری�ات المجس�دة     "یجب على الدول األطراف 
  .)٢( "وتتعھد باعتماد التدابیر التشریعیة وغیرھا من التدابیر إلعمالھا] في المیثـاق[

علیھ�ا واج�ب تعزی�ز وكفال�ة     "ونص باإلضافة على ذلك على أن الدول األطراف 
ری��ات الت��ي یتض��منھا ھ��ذا المیث��اق وذل��ك م��ن خ��الل التعل��یم والتربی��ة احت��رام الحق��وق والح

والنشر والسھر على أن تفھم ھـذه الحری�ات والحق�وق فض�ال عم�ا یقابلھ�ا م�ن االلتزام�ات        
   )٣( "والواجبات

واج��ب ض��مان اس��تقالل المح��اكم   "باإلض��افة إل��ى ذل��ك تتحم��ـل ال��دول األط��راف    
ت الوطنیـة المالئمة المنوط بھا تعزی�ز وحمای�ة   وتتعھد بالسماح بإنشاء وتحسین المؤسسـا

وھك��ـذا یش��دد ھ��ذان الحكم��ان عل��ى    )٤( " المیث��اق... الحق��وق والحری��ات الت��ي یتض��منھا   
ض��رورة التعل��یم واإلع��الم وإقام��ة الع��دل عل��ى نح��و مس��تقل بغی��ة كفال��ـة الحمای��ـة الفعال��ة    

  .لحقوق اإلنسان
تتض��من ھ��ي األخ��رى عب��ـارات   وأخی��رًا ھن��اك أحك��ام متع��ددة واردة ف��ي المیث��اق 

تعزی�ز  "تنطـوي عل�ـى واجب�ات ال�دول األط�راف المتمثل�ة ف�ي ت�أمین بع�ض الحق�وق مث�ل           

                                      
یونیو ) كینیا(في نیروبي  ١٨تمت إجازتھ من قبل مجلس الرؤساء األفارقة بدورتھ العادیة رقم )  ١(

١٩٨١  
  سان والشعوبمن المیثاق األفریقي لحقوق اإلن) ١(راجع المادة )  ٢(
  من المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب) ٢٥(راجع المادة )  ٣(
  من المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب) ٢٦(راجع المادة )  ٤(
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والح�ق ف��ي   )١( "وحمای�ـة اآلداب العام�ـة والق�ـیم التقلیدی��ة الت�ي یس�لم بھ�ا المجتم��ع المحل�ي       
  . )٢(التنمیة 

  الحقوق الفردیة والجماعیة المسلم بھا
حقوق اإلنسان والشعوب بالحقوق المدنیة والسیاسیة یعترف المیثاق األفریقي ل

  :واالقتصـادیة واالجتماعیة والثقافیة التالیة التي یتمتع بھا األفراد وبخاصة

 الحق في عدم التعرض للتمییز على أي أساس من األسس في التمتع بالحقوق والحریات
    )٣(المنصوص علیھا في المیثاق 

٤(وفي الحمایة المتساویة التي یوفرھا القانون  الحق في المساواة أمام القانون(   
 ٥(الحق في أن تحترم حیاة الشخص وسالمتھ البدنیة(    
 الحق في احترام كرامة الشخص المتأصلة بوصفھ مخلوقًا بشریا بما في ذلك عدم التعرض

    )٦(نة للـرق ولتجارة الرق والتعذیب والعقوبة أو المعاملة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھی
 الحق في الحریة وفي األمن على الشخص، وعدم التعرض لالعتقال أو االحتجاز

    )٧(التعسفیین
 ٨(حریة الوجدان واعتناق دین من األدیان وحریة ممارستھ(    
 ٩(الحق في حریة تكوین الجمعیات(  
 ١٠(والحق في التجمع بحریة مع الغیر(    
١١(الحیاة الثقافیة للبلد الذي یعیش فیھ الفرد  الحق في التعلیم وفي المشاركة الحرة في(    
 ١٢(حق الشعوب في المساواة(    

                                      
  من المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب) ٣-١٧(راجع المادة )  ١(
  اإلنسان والشعوبمن المیثاق األفریقي لحقوق ) ٢-٢٢(راجع المادة )  ٢(
  من المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب) ٢(راجع المادة ) ٣(
  من المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب) ٣(راجع المادة ) ٤(
  من المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب) ٤(راجع المادة ) ٥(
  والشعوبمن المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان ) ٥(راجع المادة ) ٦(
  من المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب) ٦(راجع المادة ) ٧(
  من المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب) ٨(راجع المادة ) ٨(
  من المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب) ١٠(راجع المادة ) ٩(
  بمن المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعو) ١١(راجع المادة ) ١٠(
  من المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب) ١٧(راجع المادة ) ١١(
  من المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب) ١٩(راجع المادة ) ١٢(
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ب اطا  

س أورو  

ت ارن واوق ا  ا ١(ا(    

نجد أن االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان والبروتوكوالت التابعة لھا، خاصة 
والرابع یمثلون األسس القانونیة لحمایة حقوق اإلنسان في نطاق الدول البروتوكول األول 

المصادقة علیھا، ھذه االتفاقیة التي عند المصادقة علیھا ودخولھا حیز النفاذ في سنة 
م، أقرت مجموعة من المبادئ أھمھا مبدأ تمتع جمیع األشخاص المنتمین إلى ١٩٥٣

أیًا كان نوعھا وھو ما نصت علیھ المادة   )٢(الدول األطراف بھا جمیع الحقوق دون تمییز
من ھذه االتفاقیة، فھي ھنا تضمنت إشارة واضحة لفئة األقلیات، وتضمن  ١٤المادة 

حقوق األقلیات أیضا باإلضافة إلى مبدأ المساواة وعدم التمییز جملة من الحقوق األخرى 
دیني واللغوي كالحق في احترام الھویة الخاصة بھا وكذا احترام التنوع الثقافي وال

واحترام حقھا في الوجود كأي مجموعة أخرى داخل اإلقلیم الواحد، وكذا حقھا في 
  .)٣(االعتراف بفضل ھذه الفئات في إثراء المجتمعات التي تنتمي إلیھا

م، حظرًا ٢٠٠٥، الذي دخل حیز النفاذ في عام ١٢ویستحدث البروتوكول رقم 
  .انون أو تكفلھ أي سلطة عامةعامًا للتمییز في تطبیق أي حق یكفلھ الق

من االتفاقیة على حق الفرد في احترام حیاتھ الخاصة والعائلیة  ٨وتنص المادة 
  .)٤( وحرمة منزلھ ومراسالتھ

                                      
وتتكون االتفاقیة  ١٩٥٠نوفمبر  ٤اتفاقیة حمایة حقوق اإلنسان في نطاق مجلس أوروبا روما في ) ١(

بروتوكوال مكمال  ١٤مادة،  باإلضافة إلى  ٦٦األساسیة من األوروبیة لحمایة حقوق اإلنسان وحریاتھ 
لھا أتت جمیعًا في مجال حمایة حقوق اإلنسان، منھا ما جاء مكمال لنصوص االتفاقیة األوروبیة 

 ١٥و ٣ومنھا  ما جاء معدل لنصوص ھذه االتفاقیات كالبروتوكول رقم  ٤و ١كالبروتوكول رقم 
على االلتزام بحمایة الحقوق التي جاء بھا اإلعالن العالمي  وجاءت في دیباجتھا على النص صراحة

  م من قبل دول أعضاء مجلس أوروبا،١٩٤٨لحقوق اإلنسان لعام  
راجع طالب عبد اهللا فھد العلواني، حقوق األقلیات في القانون الدولي العام ، الطبعة االولى، دار )  ٢(

  ١٥٣م، صـ ٢٠١٤الفكر الجامعي ، اإلسكندریة، 
یكفل التمتع بالحقوق والحریات المقررة في ھذه المعاھدة دون " على ) ١٤(حیث نصت المادة  ) ٣(

كالجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو العقیدة أو الرأي السیاسي أو غیره أو : تمییز أیًا كان أساسھ
". ، أو أي وضع آخراألصل القومي أو االجتماعي، أو االنتماء إلى أقلیة قومیة، أو الثروة، أو المیالد

الموقع ١٩راجع میرفت رشماوي، حقوق األقلیات في القانون الدولي، المجلة اإللكترونیة، العدد 
  :اإللكتروني

http://www.amnestymena.org/ar/magazine/lssue19/Minorityrightsintlaw.
aspw?articlelD=1076 

  حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیةمن االتفاقیة األوروبیة لحمایة ) ٨(راجع المادة )  ٤(
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- ٣١٨  - 

 

للفرد الحق في حریة التعبیر، وبالتالي تحمي الحق في  ١٠وتضمن المادة 
. د فئة األقلیةاالستخدام الخاص إلحدى لغات األقلیات أو استخدامھا فیما بین أفرا

ولألقلیات الحق في نشر الصحف الخاصة بھا أو استخدام وسائط اإلعالم األخرى دون 
  )١( .تدخل من جانب الدول أو الجھات أخرى

على أنھ ال یجوز حرمان أي شخص من  ٢من البروتوكول رقم  ٢وتنص المادة 
فئات وسیلة أخرى ویمثل تعلیم األطفال الذین ینتمون إلى إحدى ال. الحق في التعلیم

ورغم أنھ ال یوجد في االتفاقیة حق بذاتھ في التعلیم باللغة األم، فإن . لحمایة ھویة األقلیة
  .وقف التعلیم باللغة األم في ظروف معینة یشكل انتھاكًا للحق في التعلیم

ویشمل حق الفرد في . الحق في حریة الفكر والضمیر والدین ٩وتكرس المادة 
في اإلجھار بذلك الدین، مما یعني إتاحة درجة من السیطرة الضروریة  حریة الدین الحق

  )٢( .للمجتمعات المحلیة على األمور الدینیة
  )٣(االتفاقیة اإلطاریة لحمایة األقلیات القومیة

االتفاقیة اإلطاریة لحمایة األقلیات القومی�ة ھ�ي أول ص�ك متع�دد األط�راف مل�زم       
تعتب�ر أكث�ر المع�اییر الدولی�ة ش�موًال ف�ي مج�ال حق�وق         قانونًا ومكرس لحمای�ة األقلی�ات، و  

األقلیات حتى اآلن، فھي تسعى إلى ضمان أن تحترم الدول الموقعة علیھا حقوق األقلیات 
القومیة؛ وتتعھد بمكافحة التمیی�ز؛ وتع�زز المس�اواة؛ وتح�افظ عل�ى ثقاف�ة وھوی�ة األقلی�ات         

بإمكانیة الوصول إلى وسائط اإلع�الم،  القومیة وتنمیھما؛ وتكفل حریات معینة فیما یتعلق 
  .ولغات األقلیات، والتعلیم؛ وتشجع مشاركة األقلیات القومیة في الحیاة العامة

  األحكام الموضوعیة لالتفاقیة
م���ن االتفاقی���ة اإلطاری���ة بالمب���ادئ األساس���یة لع���دم التمیی���ز      ١-٤تن���ادي الم���ادة  

  .والمساواة
تتطلب أیضًا اتخاذ تدابیر إیجابی�ة م�ن    أن التزامات الدولة قد ٢-٤وتوضح المادة 

" عن�د الل�زوم،  "وعلى الدول أن تعتم�د،  . جانب الحكومة ولیس مجرد االمتناع عن التمییز
المس���اواة الكامل���ة والفعال���ة ب���ین األش���خاص المنتم���ین إل���ى أقلی���ة قومی���ة "ت���دابیر لتعزی���ز 

" ظ��روف الخاص��ة المراع��اة الواجب��ة لل "م��ع إی��الء  " واألش��خاص المنتم��ین إل��ى األغلبی��ة،  
أحد األحكام الرئیسیة، ألنھا تشكل األساس الذي تقوم علیھ  ٢-٤والمادة . لألقلیات القومیة

                                      
  من االتفاقیة األوروبیة لحمایة حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة) ١٠(راجع المادة )  ١(
  من االتفاقیة األوروبیة لحمایة حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة) ٩(راجع المادة )  ٢(
ة لحمایة األقلیات القومیة عام  اعتمدت لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا االتفاقیة اإلطاری)  ٣(

وھي أول صك متعدد األطراف یكون ملزما من الناحیة القانونیة  ١٩٩٨وبدأ نفاذھا عام  ١٩٩٤
وھي . ویخصص لحمایة األقلیات ویعد أآثر المعاییر الدولیة شموال في مجال حقوق األقلیات حتى اآلن

إلى التزامات ) ١٩٩٠(والتعاون في أوروبا  تحول التعھدات السیاسیة لوثیقة كوبنھاغن لمنظمة األمن
  .قانونیة إلى حد كبیر
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األحك��ام الالحق��ة الت��ي تب��ین بمزی��د م��ن التفص��یل الت��دابیر الت��ي ینبغ��ي لل��دول اتخاذھ��ا ف��ي   
  .مجاالت محددة

ل�ة ال تع�د ف�ي    أن أیة تدابیر یتم اتخاذھا لتعزیز المساواة الفعا ٣-٤وتوضح المادة 
  .ذاتھا تمییزًا

تھی����ئ األط����راف الظ����روف الالزم����ة لمش����اركة  "عل����ى أن  ١٥وت����نص الم����ادة 
األش��خاص المنتم��ین إل��ى أقلی��ات قومی��ة عل��ى نح��و فع��ال ف��ي الحی��اة الثقافی��ة واالجتماعی��ة   

  ."واالقتصادیة وفي الشؤون العامة، وال سیما تلك الشؤون التي تمسھم
. تبقیة من االتفاقیة نطاقًا عریضًا من القضایاوتغطي األحكام الموضوعیة الم

  :وتوافق الدول المصدقة على ما یلي

١(تعزیز الظروف الضروریة لقیام األقلیات بالحفاظ على ثقافتھا وھویتھا وتنمیتھما(   
 تشجیع التسامح، واالحترام المتبادل، والتفاھم بین جمیع األشخاص الذین یعیشون على

   )٢(أراضیھا
ق في التمتع بحریة التجمع واالنتماء إلى جماعات وحریة التعبیر والفكر حمایة الح

والوجدان والدین باإلضافة إلى تسھیل الوصول إلى وسائط اإلعالم السائدة والعمل على 
   )٣(إنشاء وسائط إعالم لألقلیات واستخدامھا 

ت بلغة األقلیة االعتراف بحق األقلیة في استخدام لغتھا سرًا وعالنیة وفي نشر المعلوما
حق األقلیة في استخدام لغتھا أمام السلطات اإلداریة " وبذل المساعي من أجل ضمان

وفي نشر البیانات التضاریسیة الثنائیة اللغة بلغة األقلیة في المناطق التي تقطنھا أقلیات 
ة في ، واالعتراف رسمیًا باأللقاب واألسماء المستخدم"بأعداد كبیرة"أو " تقلیدیًا"قومیة 

   )٤(لغة األقلیة 
  "٥(تعزیز المعرفة بثقافة وتاریخ ولغة ودین كل من األغلبیة واألقلیات(   
 االعتراف بحقوق األقلیات في إنشاء وإدارة منشآتھا التعلیمیة الخاصة بھا وتعلم لغتھا

توفر فرص كافیة لألقلیات القومیة للتعلم بلغتھا " الخاصة و بذل المساعي من أجل ضمان
   )٦(" بأعداد كبیرة"المناطق التي تقطنھا تلك األقلیات بصورة تقلیدیة أو تقیم فیھا في 

٧(االمتناع عن اتخاذ تدابیر من شأنھا تغییر نسب السكان في المناطق المأھولة باألقلیات(   

                                      
  من االتفاقیة اإلطاریة لحمایة األقلیات القومیة) ٥(راجع المادة )  ١(
  من االتفاقیة اإلطاریة لحمایة األقلیات القومیة) ٦(راجع المادة )  ٢(
  ت القومیةمن االتفاقیة اإلطاریة لحمایة األقلیا) ٩-٨-٧(راجع المواد )  ٣(
  من االتفاقیة اإلطاریة لحمایة األقلیات القومیة) ١١- ١٠(راجع المواد )  ٤(
  من االتفاقیة اإلطاریة لحمایة األقلیات القومیة) ١٢(راجع المادة )  ٥(
  من االتفاقیة اإلطاریة لحمایة األقلیات القومیة) ١٤- ١٣(راجع المواد )  ٦(
  إلطاریة لحمایة األقلیات القومیةمن االتفاقیة ا) ١٦(راجع المادة )  ٧(
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 االمتناع عن المساس بحقوق أفراد األقلیات في إقامة اتصاالت عبر الحدود والمشاركة في
  )١(ظمات غیر الحكومیة الوطنیة والدولیةأنشطة المن

  )٢(المیثاق األوروبي للغات اإلقلیمیة أو لغات األقلیات

وتب��دأ دیباج��ة المیث��اق بتحدی��د األھ��داف والمب��ادئ الرئیس��یة الت��ي تتعھ��د ال��دول          
بتطبیقھا على جمیع اللغات اإلقلیمی�ة أو لغ�ات األقلی�ات الموج�ودة داخ�ل إقلیمھ�ا ال�وطني،        

ث��م یح��دد مجموع��ة م��ن  ." عل��ى قیم��ة التفاع��ل ب��ین الثقاف��ات، وتع��دد اللغ��ات   م��ع التش��دید"
التدابیر العملیة التي تتوخى تیسیر وتشجیع استخدام لغ�ات إقلیمی�ة أو لغ�ات أقلی�ات بعینھ�ا      

والقص��د م��ن ھ��ذه الت��دابیر أن تكف��ل، ق��در الممك��ن     ) الج��زء الثال��ث ( )٣(ف��ي الحی��اة العام��ة 
قلیمی��ة أو لغ��ات األقلی��ات ف��ي التعل��یم ووس��ائط اإلع��الم،  والمعق��ول، أن تس��تخدم اللغ��ات اإل

والس��یاقات القانونی��ة واإلداری��ة، والحی��اة االقتص��ادیة واالجتماعی��ة، واألنش��طة الثقافی��ة،        
    )٤( .وعملیات التبادل عبر الحدود

  اطب اث 

أورو  ونن واا ظ)٥(  

ور ھ��ام ف��ي وض��ع الص��كوك    تض��طلع منظم��ة األم��ن والتع��اون ف��ي أوروب��ا ب��د      
وتتضمن وثیقة كوبنھاغن . المعیاریة والمؤسسیة من أجل تعزیز حقوق األقلیات وحمایتھا

بش��أن البع��د اإلنس��اني مجموع��ة م��ن أكث��ر المجموع��ات ش��موال للمع��اییر الدولی��ة لحق��وق       

                                      
  من االتفاقیة اإلطاریة لحمایة األقلیات القومیة) ١٧(راجع المادة )  ١(
یونیو /حزیران ٢٥لنواب الوزراء في  ٤٨٧اعتمد لجنة الوزراء المیثاق كاتفاقیة في االجتماع  ال )  ٢(

  اسبورغم، في ستر١٩٩٢تشرین الثاني نوفمبر  ٥م، وتم طرحة للتوقیع في ١٩٩٢
التدابیر المتخذة بموجب التعھدات الملتزم بھا في المادة  –لمزید من التفصیل راجع، الجزء الثالث )  ٣(
،بھدف تعزیز استخدام اللغات اإلقلیمیة أو األقلیة في الحیاة العامة من المیثاق األوروبي  ٢،الفقرة  ٢

  للغات اإلقلیمیة أو لغات األقلیات
راجع، تعلیق الفریق العامل المعني باألقلیات على إعالن األمم المتحدة بشأن لمزید من التفصیل )  ٤(

حقوق األشخاص المنتمین إلى أقلیـات قومیة أو إثنیة وإلى أقلیات دینیة ولغویة 
E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2)  ( ٥٣الفقرة  

دولة،  ٥٦فیھا، وعددھا منظمة األمن والتعاون في أوروبا ھیئة أمنیة یمتد نطاق الدول المشاركة )  ٥(
عبر المنطقة الجغرافیة من فانكوفر إلى فالدیفوستوك، ویتجسد النھج الذي تتبعھ منظمة األمن والتعاون 

الذي یعترف باألبعاد الثالثة " األمن الشامل،"في أوروبا فیما یتعلق باحترام حقوق اإلنسان في مفھوم 
ولذلك، فإن المنظمة تتناول . ي والبیئي، والبشريالعسكري، واالقتصاد - السیاسي : الرئیسیة لألمن

على سبیل المثال، تحدید األسلحة، وعدم االنتشار، وتدمیر (طائفة عریضة من الشواغل المتصلة باألمن 
والمسائل ) منظومات األسلحة، واإلصالحات العسكریة، ومكافحة اإلرھاب وتدابیر بناء الثقة واألمن،

بكات النقل، وإدارة المیاه، وحمایة األراضي والحوكمة في المسائل مثل ش(االقتصادیة والبیئیة 
حقوق اإلنسان، واألقلیات القومیة، والتحول إلى الدیمقراطیة، ومراقبة (والبعد اإلنساني ) االقتصادیة،

  .االنتخابات، وسیادة القانون، وحفظ النظام، والمسائل اإلنسانیة
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وما زالت ھذه الوثیقة تعد الصك التقنیني األساسي لمنظمة األم�ن والتع�اون ف�ي    ، األقلیات
أوروبا فیما یتعلق بحقوق اإلنسان وحقوق األقلیات، وتشمل وثیقة كوبنھ�اغن أیض�ًا قائم�ة    

  .طویلة من األحكام المتعلقة بالدیمقراطیة وبناء المؤسسات وسیادة القانون
م��ن وثیق��ة كوبنھ��اغن الت��ي تتخ��ذ م��ن حق��وق اإلنس��ان الفردی��ة نقط��ة    ٣٣والفق��رة 

ة العرقی�ة والثقافی�ة واللغوی�ة والدینی�ة لألقلی�ات      تحم�ي الھوی�  "انطالق لھا تل�زم ال�دول ب�أن    
   ."تمشیًا مع مبدأي المساواة وعدم التمییز... القومیة التي في أراضیھا 

وال . وتلتزم الدول أیضًا، عند االقتضاء، باتخاذ تدابیر خاصة لتكفل ھذه المساواة
ن إلى أقلیات تشكل ھذه الحقوق والتدابیر الخاصة معاملة تفضیلیة لألشخاص المنتمی

  .وإنما ھي ترمي باألحرى إلى تحقیق تمتع منصف وھادف بالحقوق فعال وقانونًا. قومیة
وتم�نح وثیق��ة كوبنھ�اغن جمی��ع األش�خاص المنتم��ین إل�ى أقلی��ات قومی�ة ع��ددًا م��ن      
الحقوق الخاصة التي یمكن ممارستھا على كل من المستوى الفردي وباالشتراك مع أفراد 

  :تشمل ھذه الحقوق الحق فیما یليو. الجماعة اآلخرین
دون أن یتعرضوا " الحفاظ علیھا وتطویرھا،"ھویتھم وثقافتھم و" التعبیر عن"• 

  )٣٢الفقرة (ألیة محاوالت لتحقیق اإلدماج القسري 
الفقرتان (استخدام لغتھم األم سرًا وعالنیة وتبادل المعلومات بلغتھم األم • 

٥)(١(٣٢  ((  
ة وثقافیة ودینیة خاصة باألقلیة والحفاظ علیھا والتماس إنشاء مؤسسات تعلیمی• 

  )) ٢(٣٢الفقرة " (وفقًا للتشریعات الوطنیة"التمویل لھا 
ممارسة دینھم بما في ذلك استخدام المواد الدینیة وإجراء األنشطة التعلیمیة • 

  ))٣(٣٢الفقرة (الدینیة بلغتھم األم 
ھم األصل أو التراث أو مع من یشاطرون" اتصاالت حرة"الحفاظ على • 

  ))٤( ٣٢الفقرة (المعتقدات الدینیة المشتركة داخل بلدھم وعبر الحدود 
المشاركة الفعلیة في الشؤون العامة بما في ذلك المشاركة في الشؤون المتصلة " 

  )٣٥الفقرة " (بحمایة وتعزیز ھویة ھذه األقلیات
) ٣٣الفق���رة "] (لی���اتاألق[ھوی���ة ... تھّی���ئ الظ���روف لتعزی���ز "وعل���ى ال���دول أن 

التمتع بفرص كافیة لتعلیم لغ�تھم األم أو للتعل�یم   "أن یتاح ألفراد األقلیات " تسعى لكفالة"و
الفق�رة  ( )١(" بلغتھم األم، والستخدامھا أمام الس�لطات العام�ة حیثم�ا أمك�ن وعن�د االقتض�اء      

٣٤.(  

                                      
وق األقلیات وحمایتھا، دلیل للمدافعین عنھا، األمم المتحدة لمزید من التفصیل راجع، النھوض بحق) ١(

  ١٣٤م، ص، ٢٠١٢جنیف ونیویورك 
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راب اطا  

ورود اا  

  ز والعنصریة وكراھیة األجانباإلطار القانوني لمكافحة التمیی
ال یتسق التمییز على أساس األصل العنصري أو العرق�ي، أو ال�دین أو المعتق�د،     

م��ع المب��ادئ األساس��یة الت��ي تأس��س علیھ��ا االتح��اد األوروب��ي وال ب��د م��ن مكافحت��ھ بتحدی��د  
م�ادة  من معاھدة االتحاد األوروبي وال) ٢(سیاسات االتحاد وأنشطتھ وتنفیذھا انظر المادة 

م�ن المعاھ�دة المنظم�ة لعم�ل االتح�اد األوروب�ي وم�ا فت�ئ االتح�اد یعم�ل جاھ�دًا ف��ي            ) ١٠(
  .السنوات األخیرة من أجل استكمال إطاره التشریعي الداخلي لمكافحة العنصریة والتمییز

ویوجب قانون االتحاد األوروبي لمكافحة التمییز على حكومات ال�دول األعض�اء   
تحظ��ر التمیی��ز عل��ى أس��اس العنص��ر أو األص��ل العرق��ي ف��ي    أنّ  تس��ن تش��ریعات وطنی��ة

مج��االت م��ن بینھ��ا ف��رص العم��ل والتعل��یم والحمای��ة االجتماعی��ة وإمكانی��ة الحص��ول عل��ى  
السلع والخ�دمات واإلم�داد بھ�ا وتنطب�ق الحمای�ة م�ن التمیی�ز عل�ى ك�ل ش�خص یع�یش ف�ي             

ھ لل��دول األعض��اء ویت��یح التوجی��. االتح��اد األوروب��ي، ول��یس فق��ط عل��ى م��واطني االتح��اد  
  .اعتماد تدابیر إیجابیة

  حمایة وتعزیز حقوق األقلیات
حمایة األشخاص المنتمین إلى أقلیات جزء أصیل من سیاسة االتحاد األوروبي 

الذي أعلن رسمیا في  )١(بشأن حقوق اإلنسان، فمیثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسیة
ویحظر ) ٢٠المادة ( )٢(مام القانونیؤكد على مساواة جمیع البشر أ ٢٠٠٠دیسمبر 

. ویطالب االتحاد بحمایة التنوع الثقافي والدیني واللغوي) ٢١المادة ( )٣(التمییز ألي سبب
ویوجھ إجراءات اللجنة األوروبیة في میدان العالقات الخارجیة االمتثال للحقوق 

  .والمبادئ الواردة في ھذا المیثاق

                                      
  ٢٠٠٠میثاق الحقوق األساسیة لالتحاد األوروبي، بدأ العمل بھ في دیسمبر ) ١(
یتساوى الجمیع أمام "من میثاق الحقوق األساسیة لالتحاد األوروبي، على ) ٢٠(نصت المادة ) ٢(

  "القانون
یحظر أي تمییز قائم  -١"من میثاق الحقوق األساسیة لالتحاد األوروبي، على ) ٢١(نصت المادة  )٣(

على أي سبب مثل الجنس أو العرق أو اللون أو األصل العرقي أو االجتماعي أو السمات األجنبیة أو 
قومیة أو بسبب اللغة أو الدین أو العقیدة أو الرأي السیاسي أو أي رأي آخر أو االنتساب إلى أقلیة 

  .الممتلكات أو المیالد أو اإلعاقة أو السن أو التوجھ الجنسي
في نطاق تطبیق المعاھدة التي تنشئ المجتمع األوروبي، والمعاھدة بشأن االتحاد األوروبي ودون  -٢

  ."یحظر أي تمییز على أساس الجنسیة –اإلخالل باألحكام الخاصة لتلك المعاھدات 



  
  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

   " األول الجزء" األصدار الثاني  م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             
 

- ٣٢٣  - 

 

تحاد األوروبي إلى االتفاقیة األوروبیة لحمایة من معاھدة اال) ٦(وتشیر المادة  
من االتفاقیة األوروبیة لحمایة ) ١٤(وتنص المادة . )١(حقوق اإلنسان والحریات األساسیة

یكفل التمتع بالحقوق والحریات المقررة في ھذه " حقوق اإلنسان والحریات األساسیة 
و اللون أو اللغة أو العقیدة أو كالجنس أو العرق أ: المعاھدة دون تمییز أیًا كان أساسھ

الرأي السیاسي أو غیره أو األصل القومي أو االجتماعي، أو االنتماء إلى أقلیة قومیة، أو 
  )٢(".الثروة، أو المیالد، أو أي وضع آخر 

  حقوق األقلیات وعملیة توسیع االتحاد األوروبي
ي یجریھا االتحاد یتم إیالء اھتمام خاص لألقلیات داخل سیاق عملیة التوسیع الت

م، للبلدان الراغبة في ١٩٩٣األوروبي وتسلط معاییر كوبنھاغن التي تم وضعھا عام 
وتنص ھذه . االنضمام إلى االتحاد األوروبي الضوء بصفة خاصة على حمایة األقلیات

العضویة تتطلب قیام الدولة المرشحة للعضویة بتحقیق االستقرار في "المعاییر على أن 
لتي تكفل الدیمقراطیة وحكم القانون وحقوق اإلنسان واحترام األقلیات المؤسسات ا

  .  وحمایتھا
ویقدم االتحاد األوروبي المعونة المالیة محددة الھدف قبل االنضمام لعضویتھ إلى 
البلدان المرشحة والمحتمل ترشحھا من أجل مساعدتھا على إدخال اإلصالحات السیاسیة 

ومن مجاالت التركیز الرئیسیة . زمة لالمتثال لمعاییر االتحادواالقتصادیة والمؤسسیة الال
ویقدم قدر . لھذه المساعدة حقوق اإلنسان، وحمایة األقلیات، وتطویر المجتمع َّ المدني

كبیر من المساعدة التقنیة والمالیة للفئات الضعیفة، بما في ذلك األقلیات، في إطار صك 
ي طائفة عریضة متنوعة من األنشطة في مجاالت المساعدة السابقة لالنضمام، التي تغط

  . من قبیل التعلیم، والحمایة االجتماعیة، وعدم التمییز، والمصالحة
ویتم تقییم سجالت الدول المرشحة فیما یتعلق بمعاملة األقلیات في تقاریر سنویة 

قاریر، واستنادا إلى تلك الت. تقدمھا اللجنة األوروبیة إلى البرلمان األوروبي والمجلس
  )٣( .توصي اللجنة بتدابیر یمكن للدول المرشحة أن تتخذھا لتحسین سجالتھا

                                      
یعترف االتحاد بالحقوق والحریات . ١"من معاھدة االتحاد األوروبي ، على ) ٦(نصت المادة ) ١(

/ كانون األول  ٧والمبادئ المنصوص علیھا في میثاق الحقوق األساسیة لالتحاد األوروبي المؤرخ 
، والتي ستكون ٢٠٠٧دیسمبر / كانون األول  ١٢، كما تم تعدیلھ في ستراسبورغ، في ٢٠٠٠دیسمبر 

  ."القانونیة للمعاھدات لھا نفس القیمة
نوفمبر  ٤من اتفاقیة حمایة حقوق اإلنسان في نطاق مجلس أوروبا روما في ) ١٤(راجع المادة ) ٢(

١٩٥٠  
لمزید من التفصیل راجع، ، نص إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص المنتمین إلى أقلیات ) ٣(

آانون ١٨المؤرخ  ١٣٥/٤٧جمعیة العامة في قرارھا  قومیة أو إثنیة وإلى أقلیات دینیة ولغویة اعتمدتھ ال
  .من دلیل األمم المتحدة بشأن األقلیات١٤م، الكتیب رقم  ١٩٩٢دیسمبر /األول
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  اطب اس

  ظم ادان ار وق ان

على جمیع الدول األعضاء  )١(ینطبق اإلعالن األمریكي لحقوق اإلنسان وواجباتھ
ن حق�وق اإلنس�ان الت�ي    في منظمة الدول األمریكی�ة، ویتن�اول اإلع�الن مجموع�ة كبی�رة م�      

  :یتمتع بھا الجمیع بما فیھا األقلیات وتتمثل الحقوق في اآلتي
دون تمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو "المساواة أمام القانون ) ٢(تضمن المادة 

الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي سیاسیا أو غیر سیاسي، أو األصل القومي أو 
وتنص ." ادي، أو المولد، أو أي وضع اجتماعي آخراالجتماعي، أو الوضع االقتص

  .دون تمییز"من االتفاقیة إجماال على المساواة في التمتع بحمایة القانون ) ٢٤(المادة 
م��ن االتفاقی��ة،  ١٢وت��نص الم��ادة . م��ن اإلع��الن حری��ة العقی��دة ٣وتض��من الم��ادة 

خالقی�ة ألطف�الھم وفق�ًا    باإلضافة إلى ذلك، عل�ى ح�ق اآلب�اء ف�ي ت�وفیر التربی�ة الدینی�ة واأل       
  .لقناعاتھم الخاصة

م��ن االتفاقی��ة  ١٣وتحظ��ر الم��ادة . م��ن اإلع��الن حری��ة التعبی��ر ٤وتض��من الم��ادة 
أیضًا أي دع�وة إل�ى الكراھی�ة القومی�ة أو العرقی�ة أو الدینی�ة تش�كل تحریض�ًا عل�ى العن�ف           

  .المخالف للقانون
ع بحمایة القانون م�ن  من اإلعالن لكل شخص الحق في أن یتمت ٥وتضمن المادة 

وَت�رد أحك�ام بحمای�ة مش�ابھة ف�ي      . الھجمات على شرفھ وسمعتھ وحیاتھ الخاصة والعائلیة
  .من االتفاقیة١٤و ١١المادتین 

. من اإلعالن حریة التنقل وحق الشخص في اختیار محل إقامتھ ٨وتحمي المادة 
  .من االتفاقیة على حمایة مشابھة ٢٢وتنص المادة 

من اإلعالن على الحق في التعلیم بما ف�ي ذل�ك التعل�یم االبت�دائي     ١٢وتنص المادة 
وال یوج�د ن�ص عل�ى ح�ق مش�ابھ ف�ي االتفاقی�ة ذاتھ�ا، غی�ر أن بروتوك�ول س�ان            . المج�اني 

التف�اھم والتس�امح   "سلفادور یدرج الحق في التعلیم وینص على أن التعلیم ینبغي أن یعزز 
)) ٢( ١٣المادة " (نصریة أو اإلثنیة أو الدینیةوالصداقة بین جمیع األمم وجمیع الفئات الع

ویؤكد البروتوكول أیضًا على حق األب�وین ف�ي اختی�ار ن�وع التعل�یم ال�ذي یتلق�اه أوالدھم�ا         
  .وحق الجمیع في إنشاء مؤسسات تعلیمیة وفقًا للقانون المحلي

من اإلع�الن ح�ق ك�ل ش�خص ف�ي المش�اركة ف�ي حی�اة المجتم�ع           ١٣وتعلن المادة 
من بروتوك�ول س�ان   ١٤وفي حمایة الملكیة الفكریة، وأدرج نص مماثل في المادة  الثقافیة

  .سلفادور

                                      
الذي اتخذه  ٣٠اإلعالن األمریكي لحقوق وواجبات اإلنسان، منظمة الدول األمریكیة، القرار رقم ) ١(

  )١٩٤٨(المؤتمر الدولي التاسع للدول األمریكیة 
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ویرد نف�س الض�مان ف�ي    . من اإلعالن الحق في محاكمة عادلة١٨وتضمن المادة 
من االتفاقیة وتنص على ح�ق الم�تھم ف�ي االس�تعانة بمت�رجم تحری�ري أو ش�فوي         ٨المادة 

  .عند الحاجة
عالن حق الشخص في التصویت والمش�اركة ف�ي حك�م    من اإل ٢٠وتضمن المادة 

من االتفاقیة تسمح ببعض التقیید لھذین الحقین على أساس أم�ور  ٢٣بالده، غیر أن المادة 
  .من بینھا اللغة

لتعزی���ز وممارس���ة وحمای���ة "م���ن اإلع���الن حری���ة التجم���ع   ٢٢وتض���من الم���ادة 
ي أو الدیني أو االجتماعي أو ذات الطابع السیاسي أو االقتصاد] للفرد[المصالح الشرعیة 

  .من االتفاقیة حكم مماثل ١٦وفي المادة ." الثقافي أو المھني أو النقابي أو غیر ذلك
مكتب المقرر المعني بحقوق المنحدرین من أصول أفریقیة ومكافحة التمییز 

  العنصري
أنشأت لجنة البل�دان األمریكی�ة لحق�وق اإلنس�ان منص�ب المق�رر        ٢٠٠٥وفي عام 

ي بحقوق المنحدرین من أصول أفریقیة ومكافحة التمیی�ز العنص�ري، وذل�ك لتش�جیع     المعن
ویعم�ل المق�رر م�ع ال�دول      )١(أعمال اللجنة في ھذا المجال وتنظیمھا وتعزیزھ�ا وتوحی�دھا  

  :األعضاء في منظمة الدول األمریكیة من أجل
 رفع مستوى الوعي بواجبات الدول فیما یتعلق بحقوق اإلنسان المكفولة• 

  للمنحدرین من أصول أفریقیة والقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري؛
تحلیل التحدیات الراھنة التي تواجھ بلدان المنطقة في ھذا المجال، وصیاغة • 

  التوصیات الرامیة إلى التصدي لتلك التحدیات، وتحدید وتبادل أفضل الممارسات؛
  ب دولة من الدول األعضاءالرصد وتقدیم المساعدة التقنیة، بناء على طل• 

ویسعى المق�رر، ف�ي نط�اق اللجن�ة، إل�ى ض�مان االمتث�ال للوالی�ات الص�ادرة ع�ن           
الجمعی��ة العام��ة لمنظم��ة ال��دول األمریكی��ة فیم��ا یتص��ل بالمنح��درین م��ن أص��ل أفریق��ي           

  :ویدعم المقرر أعمال اللجنة بما یلي. وبالعنصریة والتمییز العنصري
الخاصة عن حقوق المنحدرین من أصل أفریقي إعداد التقاریر والدراسات • 

  وعن المسائل المتعلقة بالقضاء على التمییز العنصري؛
استعراض وتحلیل الشكاوى التي تتلقاھا اللجنة بشأن العنصریة والتمییز • 

  العنصري وتقدیم اآلراء والتوصیات إلى اللجنة؛
ت عقد جلسات تقدیم توصیات إلى اللجنة فیما یتعلق بالموافقة على طلبا• 

  االستماع والمشاركة في ھذه الجلسات مع اللجنة؛

                                      
 Rights of Persons of African Descent and against"لمزید من التفصیل راجع، ) ١(

Racial Discrimination" 
تمت " descendants/default.asp-www.oas.org/en/iachr/afro"متوفر على الموقع 

  ٢٠٢١مارس / ١٦زیارتھ في 



  الحمایة الدولیة لحقوق األقلیات في القانون الدولي
  اإلویغور والروھینغا نموذجا 

  

- ٣٢٦  - 

 

  مساعدة األطراف على التوصل إلى تسویة؛• 
الشروع في مشاورات وتقدیم توصیات إلى الدول األعضاء فیما یتعلق بتعدیل • 

  التشریعات ذات الصلة بحقوق المنحدرین من أصول أفریقیة وبالتمییز العنصري؛
  زیاراتھا المیدانیة؛مرافقة اللجنة في • 

المساعدة على وضع قرارات المقبولیة وإعداد التقاریر بشأن األسس • 
الموضوعیة للبالغ في قضایا المنازعات، فضال عن التقاریر المواضیعیة والقطریة 

  والسنویة
ویعمل المقرر مع مقرري اللجنة اآلخ�رین بش�أن المس�ائل المتص�لة بوالیت�ھ، كم�ا       

لمدني من أجل إذكاء الوعي بالضمانات واآللیات التي یوفرھا نظام یتواصل مع المجتمع ا
ویحتفظ المقرر أیضًا بقاعدة بیانات بالمعلومات الحالیة . البلدان األمریكیة لحقوق اإلنسان

المتصلة بالوالیة، ویتع�اون م�ع ھیئ�ات األم�م المتح�دة ذات الص�لة، بم�ا ف�ي ذل�ك االتفاقی�ة           
ل التمیی��ز العنص��ري، وفری��ق الخب��راء العام��ل المعن��ي   الدولی��ة للقض��اء عل��ى جمی��ع أش��كا 

بالمنحدرین من أص�ل أفریق�ي، والمق�رر الخ�اص المعن�ي باألش�كال المعاص�رة للعنص�ریة         
  )١( .والتمییز العنصري وكراھیة األجانب وما یتصل بذلك من تعصب

                                      
لمزید من التفصیل راجع، النھوض بحقوق األقلیات وحمایتھا، دلیل للمدافعین عنھا، األمم المتحدة ) ١(

  ١٦٩م، ص، ٢٠١٢جنیف ونیویورك 
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  املبحث الثالث

املسؤولية الدولية عن ارتكاب اجلرائم حبق أقلية األويغور 

  هينغاوالرو

سوف نتناول في ھذا المبحث صور الجرائم المرتكبة بحق أقلیة األویغور 
والروھینغا مطلب أول، والمطلب الثاني موقف المنظمات الدولیة من االنتھاكات المرتكبة 

  بحق أقلیة األویغور والروھینغا
والمطلب الثالث مسئولیة الصین ومیانمار عن الجرائم المرتكبة بحق األویغور 

  روھینغاوال

  اطب اول

روور واوا ق أ رم اراور ا  

 :نتناول ھذا المطلب من خالل الفروع اآلتیة
  الفرع األول

  الحقوق المقررة لمسلمي األویغور والروھینغا
  الحقوق العامة لألقلیات: أوًال

األقلیات بوصفھم تشمل ھذه الطائفة كل الحقوق والحریات التي یستفید منھا أفراد 
من إع�الن األم�م المتح�دة الخ�اص بحق�وق      ) ٤(مواطنین داخل المجتمع، فنجد نص المادة 

عل��ى ال��دول أن تتخ��ذ، حیثم��ا دع��ت الح��ال، ت��دابیر  " ی��نص عل��ى )١(١٩٩٢األقلی��ات لس��نة 
تضمن أن یتسنى لألشخاص المنتمین إلى أقلیات ممارسة جمیع حقوق اإلنسان والحریات 

ة بھ��م ممارس��ة تام��ة وفعال��ة، دون أي تمیی��ز وف��ي مس��اواة تام��ة أم��ام        األساس��یة الخاص�� 
   )٢(".القانون

وم��ن ب��ین ھ��ذه الحق��وق العام��ة الت��ي رك��زت علیھ��ا معظ��م المواثی��ق واإلعالن��ات    
  :الدولیة منھا

یعتبر الحق في الحیاة من أول الحقوق الخاصة باإلنسان حیث : الحق في الحیاة
والسلطة الحاكمة ھي التي تقوم بتطبیق ھذا القانون  أوكلت مھمة حمایتھا إلى القانون

لكل فرد حق في " منھ بأنھ ) ٣(فنجد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ذكر في المادة 

                                      
إعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو إثنیة وإلى أقلیات دینیة ولغویة اعتمد ) ١(

كانون  ١٨المؤرخ في  ٤٧/١٣٥عیة العامة لألمم المتحدة ونشر علي المأل بموجب قرار الجم
  ١٩٩٢دیسمبر /األول

إعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو إثنیة وإلى أقلیات ) ١-٤(راجع المادة ) ٢(
  دینیة ولغویة 



  الحمایة الدولیة لحقوق األقلیات في القانون الدولي
  اإلویغور والروھینغا نموذجا 
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من العھد الدولي ) ٦(وھو ما أكدتھ المادة ، "الحیاة والحریة واألمان على شخصھ
. حق مالزم لكل إنسان الحق في الحیاة" الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على أن 

  )١("وال یجوز حرمان أحد من حیاتھ تعسفا. وعلى القانون أن یحمى ھذا الحق
ت�م تك�ریس ھ�ذا الح�ق ف�ي معظ�م االتفاقی�ات والمواثی�ق         : الحق في الحریة الدینیة

) ١٨(أورد في نص المادة  )٢(م،١٩٤٨الدولیة فنجد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 
شخص حق في حریة الفكر والوجدان والدین، ویشمل ھذا الحق حریتھ في لكل " منھ بان 

تغییر دینھ أو معتقده، وحریتھ في إظھار دینھ أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة 
) ١٨(وھ�و م�ا أكدت�ھ الم�ادة     ، " والتعلیم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الم�أل أو عل�ى ح�ده   

لك�ل إنس�ان ح�ق ف�ي     "وق المدنی�ة والسیاس�یة ب�النص عل�ى     من العھد الدولي الخ�اص ب�الحق  
ویش��مل ذل��ك حریت��ھ ف��ي أن ی��دین ب��دین م��ا، وحریت��ھ ف��ي  . حری��ة الفك��ر والوج��دان وال��دین

اعتناق أي دین أو معتقد یختاره، وحریتھ في إظھار دینھ أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر 
   )٣("أل أو على حدةوالممارسة والتعلیم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الم

من اإلعالن العالمي ) ٢١(لقد نصت المادة : الحق في التجمع وتكوین الجمعیات
لك�ل ش�خص ح�ق المش�اركة ف�ي إدارة الش�ؤون العام�ة        " لحقوق اإلنسان التي جاءت فیھ�ا  

لبل��ده إم��ا مباش��رة وإم��ا بواس��طة ممثل��ین یخت��ارون ف��ي حری��ة لك��ل ش��خص بالتس��اوي م��ع   
  .ظائف العامة في بعدهاألخریین حق تقلد الو

كما سجل ذلك العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنی�ة والسیاس�یة إذا نص�ت الم�ادة     
یكون لكل م�واطن دون أي وج�ھ م�ن وج�وه التمیی�ز الحق�وق التالی�ة        " منھ على انھ ) ٢٥(

التي أن تتاح لھ فرص�ة التمت�ع بھ�ا دون قی�ود غی�ر معقول�ة أن یش�ارك ف�ي إدارة الش�ؤون          
ا مباش��رة وإم��ا بواس��طة ممثل��ین یخت��ارون ف��ي حری��ة، أن تنتخ��ب وینتخ��ب ف��ي  العام��ة، إم��

انتخاب�ات نزیھ�ة، أن تت�اح ل�ھ عل�ى ق�دم المس�اواة عموم�ا م�ع س�واه فرص�ة تقل�د الوظ��ائف             
  ".العامة في بلده

لقد جاءت إعالن�ات الحق�وق واالتفاقی�ات الدولی�ة الخاص�ة      : الحق في الخصوصیة
ق الخصوصیة المتمثل في كل ما یتعلق بحرمة مس�كن  لحقوق اإلنسان وحریاتھ مؤكدة لح

وش��ؤون أس��رتھ وك��ل م��ا یتعل��ق بمراس��التھ، ف��اإلعالن الع��المي لحق��وق اإلنس��ان ن��ص ف��ي 
ال یوج�د تع�ریض أح�د لت�دخل تعس�في ف�ي حیات�ھ الخاص�ة أو ف�ي          " عل�ى ان�ھ   ) ١٢(مادتھ 

خص ح�ق  شؤون أسرتھ أو مسكنھ أو مراسالتھ وال لحمالت تمس شرفھ وسمعتھ ولكل ش
م�ن  ) ٩(في أن یحمیھ القانون من مث�ل ذل�ك الت�دخل أو تل�ك الحم�الت كم�ا تناول�ت الم�ادة         

                                      
ض للتوقیع من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، اعتمد وعر) ١-٦(راجع المادة ) ١(

 ١٦المؤرخ في ) ٢١-د(ألف  ٢٢٠٠والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 
  ٤٩، وفقا ألحكام المادة ١٩٧٦مارس /آذار ٢٣: م، تاریخ بدء النفاذ١٩٦٦دیسمبر/كانون

قرار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان اعتمد ونشر على المأل بموجب ) ١- ١٨(راجع المادة ) ٢(
  ١٩٤٨دیسمبر /كانون األول ١٠المؤرخ في ) ٣- د(ألف  ٢١٧الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

  . من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة) ١٨(راجع المادة ) ٣(
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لك�ل ف�رد الح�ق ف�ي     " العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ھذا الحق حیث نصت عل�ى  
  .الحریة وفي األمان على شخصھ

محددة ھذا الحق یخضع بطبیعة الحال إلى قواعد : الحق في إبداء الرأي والتعبیر
م�ن العھ�د ال�دولي للحق�وق المدنی�ة والسیاس�یة، وق�د ج�اء ف�ي          ) ١٩(وذلك ف�ي ن�ص الم�ادة    

لك�ل ش�خص الح�ق بحری�ة     " من االتفاقیة األوروبیة لحق�وق اإلنس�ان م�ا یل�ي     ) ١٠(المادة 
التعبیر ویتض�من ھ�ذا الح�ق حری�ة ال�رأي وتلق�ي أو إیص�ال معلوم�ات أو أفك�ار ب�دون أي           

  "لعامة وبغض النظر عن الحدود تدخل من جانب السلطات ا
م�ن اإلع�الن الع�المي لحق�وق     ) ١٣(لق�د نص�ت الم�ادة    : الحق ف�ي النق�ل واإلقام�ة   

اإلنسان في مضمونھا على انھ لكل فرد، الحق في حریة التنقل واختیار محل إقامتھ داخل 
ه حدود كل دولة وعلى حق كل فرد أیضا أن یغادر أیة بلد والع�ودة إلیھ�ا بم�ا ف�ي ذل�ك بل�د      

  .األصلي
  الحقوق الخاصة: ثانیًا

، ١٨/١٢/١٩٩٢في  ١٣٥/٤٧أصدرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة القرار رقم 
تح��ت مس��مى إع��الن بش��أن حق��وق األش��خاص المنتم��ین إل��ى أقلی��ات قومی��ة أو أثنی��ة وإل��ى   
أقلیات دینیة ولغویة، فقد نص اإلع�الن ع�ن مجموع�ة م�ن الحق�وق عل�ى ال�دول األعض�اء         

یك��ون لألش���خاص  " علیھ��ا تج��اه األقلی��ات الموج��ودة عل��ى أراض��یھا ومنھ��ا،        المحافظ��ة  
المنتم���ین إل���ى أقلی���ات الح���ق ف���ي المش���اركة ف���ي الحی���اة الثقافی���ة والدینی���ة واالجتماعی���ة     

ویكون لم أیضًا الحق في التمتع بثقافتھم الخاصة وإعالن ممارسة " واالقتصادیة والعامة 
سرًا وعالنی�ًة ، وذل�ك بحری�ة ودون ت�دخل أو أي      دینھم الخاص، واستخدام لغتھم الخاصة

أن یقیموا ویحافظوا على استمرا ر اتص�االت  " ویكون لھم أیضا" شكل من أشكال التمییز
ح��رة وس��لمیة، م��ع س��ائر أف��راد جم��اعتھم، وم��ع األش��خاص المنتم��ین إل��ى أقلی��ات أخ��رى،  

بھم صالت قومیة وكذلك اتصاالت عبر الحدود مع مواطني الدول األخرى الذین تربطھم 
   )١("أو أثنیة وصالت دینیة أو لغویة دون أي تمییز
م، بش�أن حق�وق   ١٣/٩/٢٠٠٧ف�ي   ٢٩٥/٦١وأصدرت األمم المتحدة القرار رق�م  

الشعوب األصلیة، ونصت فی�ھ عل�ى مجموع�ة م�ن الحق�وق یج�ب عل�ى ال�دول أن تمنحھ�ا          
للش�عوب األص�لیة   ) ٨(للشعوب األصلیة، ومن ھذه الحقوق ما ت�م ال�نص علی�ھ ف�ي الم�ادة      

وأفرادھا الحق في عدم التعرض للدمج القسري أو لتدمیر ثقافتھم، وعلى ال�دول أن تض�ع   
آلی��ات فعال��ة لمن��ع أي عم��ل یھ��دف أو ی��ؤدي إل��ى حرم��ان الش��عوب األص��لیة م��ن س��المتھا 
بوص��فھا ش��عوبً ا متمی��زة أو م��ن قیمتھ��ا الثقافی��ة أو ھویتھ��ا األثنی��ة، وأي عم��ل یھ��دف أو 

                                      
لمزید من التفصیل راجع نص إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص المنتمین إلى أقلیات ) ١(

 ١٨المؤرخ   ١٣٥/٤٧ة وإلى أقلیات دینیة ولغویة اعتمدتھ الجمعیة العامة في قرارھا  قومیة أو إثنی
  ١٩٩٢دیسمبر /كانون األول
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انتھ�اك أو تف�ویض أي ح�ق م�ن حق�وقھم، وأي ش�كل م�ن أش�كال االس�تیعاب أو          یؤدي إلى 
  )١("االدماج القسري

والج��دیر بال��ذكر أن��ھ ھن��اك أربع��ة التزام��ات عام��ة یج��ب أن تأخ��ذھا الدول��ة عل��ى    
  :عاتقھا من أجل احترام حقوق األقلیات وضمانھا

نیة ومنع حمایة وجود األقلیات، بما في ذلك من خالل حمایة سالمتھم البد. ١
  )٢(اإلبادة الجماعیة

حمایة وتعزیز الھویة الثقافیة واالجتماعیة، بما في ذلك حق األفراد في . ٢
اختیار أي من الجماعات العرقیة أو اللغویة أو الدینیة یرغبون أن یعّرفون بھا، وحق ھذه 

  )٣(الجماعات في تأكید ھویتھم الجماعیة وحمایتھا ورفض االستیعاب القسري
ن فعالیة عدم التمییز والمساواة، بما في ذلك وضع حٍد للتمییز المنھجي ضما. ٣
  )٤(أو الھیكلي
ضمان مشاركة أفراد األقلیات الفّعالة في الحیاة العامة، وال سیما فیما یخص . ٤

    )٥(القرارات التي تؤثر علیھم
ضمان توفیر الحریة الكاملة لكل أقلیة في تقریر مصیرھا وأن ُتمكن من . ٥

  .ارة شؤونھا بعیدا عن الوصایة التي یمكن أن تمارس علیھا من قبل أطراف خارجیةإد

                                      
القرار  ٢٠٠٧سبتمبر /أیلول ١٣من قرار اتخذتھ الجمعیة العامة في ) ٨(لمزید من التفصیل راجع  المادة ) ١(

  .م، بشأن حقوق الشعوب األصلیة١٣/٩/٢٠٠٧في  ٢٩٥/٦١رقم 
اإلبادة الجماعیة بقصد "تجسد ذلك من خالل نص المادة الثانیة والتي اقرت بأن اإلبادة الجماعیة تعني ) ٢(

من اتفاقیة منع جریمة اإلبادة ) ٢(المادة " التدمیر الكلي أو الجزئي لجماعة قومیة أو اثنیة أو عنصریة أو دینیة
والتوقیع واالنضمام بموجب قرار صادر من الجمعیة  الجماعیة والمعاقب علیھا التي تم اعتمادھا بعد المصادقة

سھیل حسین . راجع د) ٣_د(الف  ٢٦٠بموجب القرار المرقم  ١٩٤٨كانون األول  ٩العامة لألمم المتحدة في 
الفتالوي، األمم المتحدة اإلنجازات واالخفاقات، الجزء الثالث، دار الحامد للنشر والتوزیع الطبعة األولي، 

  .٢٧٨، صـ ٢٠١١
یكون "من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بالنص على ھذا الحق عندما ذكرت ) ١-٢٧(جاءت المادة ) ٣(

لألشخاص المنتمین إلى األقلیات قومیة أو اثنیة أو إلى أقلیات دینیة ولغویة الحق في التمتع بثقافتھم الخاصة 
بحریة ودون تدخل أو أي شكل من أشكال  وإعالن ممارستھم دینھم الخاص واستخدام لغتھم سرًا وعالنیة وذلك

  ".التمییز
لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجمیع الحقوق والحرِّیات " من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على ) ٢(أكدت المادة ) ٤(

و المذكورة في ھذا اإلعالن، دونما تمییز من أيِّ نوع، وال سیما التمییز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أ
اللغة، أو الدِّین، أو الرأي سیاسیًّا وغیر سیاسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ 

وفضًال عن ذلك ال یجوز التمییُز على أساس الوضع السیاسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو اإلقلیم . وضع آخر
و موضوًعا تحت الوصایة أو غیر متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضًعا الذي ینتمي إلیھ الشخص، سواء أكان مستقالًّ أ

  . " أليِّ قید آخر على سیادتھ
 ٦، E/CN.4/2006/74. راجع تقریر الخبیر المستقل المعني بقضایا األقلیات، وثیقة األمم المتحدة) ٥(

لكلِّ " لحقوق اإلنسان على من اإلعالن العالمي ) ٢١(، وأكدت المادة ٢٢، الفقرة ٢٠٠٦كانون الثاني /ینایر
  . " شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرًة وإمَّا بواسطة ممثِّلین ُیختارون في حرِّیة
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م، نص��ھ ص��راحة عل��ى   ٢٠٠٧ویالح��ظ عل��ى اع��الن حق��وق الش��عوب األص��لیة     
مصطلح اإلبادة الثقافیة، وإلزام الدول بضرورة اإلتیان بمجموعة من األفعال، أو االمتناع 

لقی�ام بھ�ا أو ع�دم االمتن�اع ع�ن القی�ام بھ�ا        عن القیام بمجموع�ة م�ن األفع�ال، یرت�ب عل�ى ا     
مس��ؤولیة أدبی��ة فق��ط، وھ��و م��ا یع��د تط��ورً ا ف��ي مس��ألة إدان��ة جریم��ة اإلب��ادة الثقافی��ة عل��ى  

  .المستوى الدولي، على أمل أن تصدر اتفاقیة تكون ملزمة بشكل مباشر للدول األعضاء
  الفرع الثاني

  )١(صور الجرائم المرتكبة في حق أقلیة األویغور
والتي تشمل التعقیم القسري للنساء،  - ن معاملة الحكومة الصینیة لألویغور إ

والقتل، والتعذیب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة، والعمل الجبري في معسكرات 
ھي مثال صارخ لمحاولة منھجیة لتدمیر وكسر اإلرادة  -" إعادة التأھیل"االعتقال و 

  )٢( .والھویة لمجموعة كاملة من الناس
   :تمثل صور الجرائم المرتكبة في حق أقلیة األویغور في اآلتيت

  االضطھاد على أساس الھویة
ُیمنع األویغور من ممارسة دینھم بحریة والتحدث بلغتھم والتعبیر عن العناصر 

تنطبق القیود على العدید من جوانب الحیاة، بما في ذلك . األساسیة األخرى لھویتھم
تراقب الحكومة الصینیة عن كثب المؤسسات . غذائي والتعلیماللباس واللغة والنظام ال

حتى األعمال العادیة مثل الصالة أو الذھاب إلى المسجد قد تكون . الدینیة األویغوریة
  )٣( .أساًسا لالعتقال أو االحتجاز
  االعتقال الجماعي

ب ھناك ما یقر. أنشأت الصین نظاًما كبیًرا لالعتقال التعسفي واالختفاء القسري
من ملیون إیغور مسجونون حالًیا في مراكز االحتجاز، ألسباب بسیطة مثل ممارسة 
. شعائرھم الدینیة، أو إجراء اتصاالت أو اتصاالت دولیة، أو االلتحاق بجامعة غربیة

تھدف إلى " مراكز تدریب مھني"دافعت الحكومة الصینیة عن المعسكرات باعتبارھا 
ئق حكومیة مسربة أن الدولة تستھدف في الواقع تكشف وثا. مكافحة التطرف العنیف

                                      
ملیون شخص یعیش معظمھم  ١١مجتمع األویغور ھو أقلیة تركیة مسلمة یبلغ عدد سكانھا حوالي ) ١(

تمتع األویغور بثقافة غنیة وفریدة من نوعھا یتم التعبیر عنھا ی. في مقاطعة شینجیانغ في غرب الصین
  .من خالل لغتھم وتقالیدھم الدینیة والرقص والموسیقى والفن

لمزید من التفصیل حول صور الجرائم المرتكبة ضد األویغور راجع، عطیة أحمد عطیة السویح، ) ٢(
اإلیغور أنموذجا، مجلة القانون الدولي للدراسات أقلیة  -النظام القانوني الدولي لجریمة اإلبادة الثقافیة

  ١٩، صـ ٢٠٢٠یولیو  - البحثیة، العدد الرابع
لمزید من التفصیل راجع، وثائق سریة تكشف عن ممارسات قمعیة بحق أقلیة األویغور المسلمة في ) ٣(

تاریخ الزیارة   https://www.france24.com/ar/20191126شینجیانغ تقریر منشور على  
٢٠٢١-٣-١٧  
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األشخاص على أساس الشعائر الدینیة، مثل الصالة أو إطالق اللحیة، فضًال عن الخلفیة 
  .  العائلیة

أفاد الباحثون أن األفراد في المعسكرات غالًبا ما یتعرضون لسوء المعاملة 
نھم أجبروا على التخلي عن دینھم أفاد األویغور الذین تم اعتقالھم أ. والتلقین العقائدي

أفاد . وُطلب منھم غناء األغاني واإلدالء ببیانات یقسمون على الوالء للحزب الشیوعي
غالًبا ما یكون المحتجزون غیر قادرین على . البعض بتعرضھم للتعذیب والعنف الجنسي

تجاز آباءھم یتم وضع األطفال الذین یتم اح. التواصل مع عائالتھم أو تلقي زیارات منھم
  .في مراكز التبني التي تدیرھا الحكومة، وأحیاًنا تكون بعیدة عن منازلھم وعائالتھم

في حین أن بعض األویغور متھمون بارتكاب جرائم یتم التحقیق فیھا من خالل 
في ھذه . اإلجراءات الجنائیة الرسمیة، فإن غالبیة االعتقاالت تحدث دون توجیھ أي تھم

ما یتعذر على أفراد األسرة، وال سیما أولئك الذین یعیشون في الخارج، الحاالت، غالًبا 
الحصول على معلومات عن أحبائھم المفقودین أو حتى تأكید احتجازھم، مما یتسبب في 

  )١( .مزید من الصدمة والخوف داخل المجتمع
  مراقبة

. الدتستخدم الحكومة الصینیة تقنیة متطورة لمراقبة الناس في جمیع أنحاء الب
الھدف ھو اكتشاف أي مخالفات متصورة، مثل العالقات مع أشخاص خارج الصین أو 

كما . أو االختفاء/ یمكن أن یؤدي القبض علیك إلى االحتجاز و . التعبیرات عن اإلیمان
في إطار . یتم مراقبة األویغور عن كثب من قبل جیرانھم ووكالء الدولة في مجتمعاتھم

، وضعت الحكومة الصینیة ما یقدر بملیون مواطن صیني "واحدةاتحدوا كعائلة "برنامج 
من الھان في أسر األویغور لإلقامة اإللزامیة لمراقبة أنشطتھم واإلبالغ عنھا والتأكد من 
أنھا تتوافق مع الممارسات الثقافیة الصینیة الھانیة بدًال من الممارسات الثقافیة 

  )٢( .ض ھذه المراقبة الشخصیةال یمكن لعائالت األویغور رف. األویغوریة
  التعقیم القسري واالغتصاب الجماعي

على . للصین تاریخ طویل في تأكید سیطرتھا على الخیارات اإلنجابیة لمواطنیھا
، اتبعت الصین نھًجا ٢٠١٦الرغم من تخفیف القیود على المستوى الوطني في عام 

ات قاسیة على انتھاكات حدود بدأت الدولة في فرض عقوب. مختلًفا تماًما في شینجیانغ
كما نفذت حملة شرسة للتعقیم الشامل وبرامج زرع وسائل منع الحمل داخل . الموالید
یبرر مسؤولو الحكومة الصینیة ذلك من خالل مساواة معدالت الموالید  IUD)(الرحم 

                                      
لمعسكر احتجاز "لمزید من التفصیل راجع، الصین حولت إقلیم شنجیانغ ذا األغلبیة المسلمة ) ١(

تاریخ الزیارة  https://www.france24.com/ar/20180811تقریر منشور على  " ضخم
٢٠٢١-٣-١٧  
تسریبات لوثائق رسمیة صینیة تكشف أسالیب تعقب السلطات ألقلیة  لمزید من التفصیل راجع،) ٢(

تاریخ الزیارة   https://www.france24.com/ar/20200218األویغور تقریر منشور على  
٢٠٢١-٣-١٧  
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جادل األكادیمیون الصینیون بأن النمو السكاني لألقلیات . المرتفعة بالتطرف الدیني
  . العرقیة یھدد االستقرار االجتماعي والھویة الوطنیة

تظھر الوثائق الحكومیة المسربة أن انتھاكات حدود الموالید ھي السبب األكثر 
شھدت النساء أنھن تم تعقیمھن دون . شیوًعا لوضع النساء األویغور في معسكر اعتقال

تھدید باالحتجاز إذا وشھدت نساء أخریات أنھن تعرضن لل. موافقتھن أثناء االحتجاز
في مثل ھذه البیئة القسریة، من غیر المحتمل . رفضن إجراءات التعقیم أو زرع اللولب

  )١( .أن یقال إن أي امرأة من األویغور وافقت طواعیة على ھذه اإلجراءات
كما أن النساء في المعسكرات التي تحتجز فیھا الصین األویغور وغیرھم من 

  .عرضن لالغتصاب واالعتداء الجنسي والتعذیبالمسلمین في شینجیانغ ت
عدة معتقالت سابقات وإحدى الحارسات أبلغن "إن ) سي.بي.بي(وقالت 

سي أنھن تعرضن أو شاھدن أدلة على نظام ممنھج لالغتصاب الجماعي .بي.بي
  )٢(".واالعتداء الجنسي والتعذیب

  سخرة
موجب برنامج ب. لطالما أجبرت الصین األویغور على العمل في شینجیانغ

حكومي معروف في األویغور باسم الحشار، أجبر األویغور في المناطق الریفیة على 
في اآلونة األخیرة، وثق الباحثون شبكة من المصانع . العمل في مشاریع األشغال العامة

باإلضافة إلى . التي یتم بناؤھا داخل معسكرات االحتجاز وبالقرب منھا في شینجیانغ
ثائق الحكومیة المسربة أن العمل في ھذه المصانع ھو شرط شائع ذلك، تكشف الو

لیس لدى األویغور خیار حقیقي سوى العمل في ھذه المصانع، غالًبا بأجور . لإلفراج
كما یتم نقل األویغور في مجموعات كبیرة للعمل في المصانع . منخفضة أو بدون أجر
اقترح األكادیمیون . تھم ومجتمعھمھذا یزید من عزلھم عن عائال. في جمیع أنحاء الصین

أن نظام العمل الجبري والفصل الذي یسببھ قد یكون جزًءا من جھود الحكومة الستیعاب 
  )٣( .األویغور بشكل كامل من خالل كسر روابطھم الثقافیة التقلیدیة

                                      
شھادات محتجزات عن االغتصاب الجماعي والتعذیب في : لمزید من التفصیل راجع، اإلیغور) ١(

متاح على  ٢٠٢١شباط / فبرایر ٥جویل غونتر، بي بي سي، & كامبانال دیفید & الصین، ماثیو ھیل 
  ٢٠٢١- ٣- ١٧تاریخ الزیارة  https://www.bbc.com/arabic/world-55918801الرابط 

یر تتحدث عن اغتصاب من تقار" منزعجة بشدة"لمزید من التفصیل راجع، الوالیات المتحدة ) ٢(
 https://www.france24.com/arممنھج للمسلمات بمعسكرات صینیة تقریر منشور على  

  ٢٠٢١-٣-١٧تاریخ الزیارة 
لمزید من التفصیل راجع، تقریر یكشف تورط شركات عالمیة في استغالل أقلیة األویغور المسلمة ) ٣(

  https://www.france24.com/ar/20200303تقریر منشور على  " لعمل القسريا"عبر 
  ٢٠٢١-٣-١٧تاریخ الزیارة 
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  االستیعاب القسري
ة تشیر تصرفات الحكومة الصینیة تجاه األویغور بقوة إلى أنھا تنفذ سیاس

الھدف ھو محو ثقافة األویغور وقدرتھم على التعبیر عن . االستیعاب القسري الجماعي
أبلغت نساء األویغور عن زیجات قسریة من الھان الصینیین، وبحسب ما . ھویتھم الفریدة

متحدون "الھان المعینین إلى منازل األویغور من خالل سیاسة " أقارب"ورد تم إرسال 
في حین أن ھذا یشار . ویغور والتفاعل معھا في مجالھم الخاصلمراقبة أسر األ" كواحد

، فإن االستیعاب القسري ال ُیعترف بھ كجریمة "اإلبادة الجماعیة الثقافیة"إلیھ عادة باسم 
بموجب القانون الدولي وال یندرج ضمن التعریف الحالي لإلبادة الجماعیة المنصوص 

لنظر عن تصنیفھا القانوني، فإن االستیعاب یھدد بغض ا. علیھ في اتفاقیة اإلبادة الجماعیة
   )١( .استمرار وجود الممارسات الثقافیة والدینیة األویغوریة

  الجرائم ضد اإلنسانیة واإلبادة الجماعیة
لألنباء أن السلطات الصینیة تقوم " أسوسیتد برس"كشف تحقیق أجرتھ وكالة 

" األویغور"ات، من بینھا أقلیة حیث تحث األقلی" شینجیانغ"بحملة عنیفة في منطقة 
ویشمل ھذا المشروع الصیني الذي یعتمد أساسا على تعقیم . المسلمة على تحدید النسل

  .ملیون نسمة ٢٥النساء وإخضاعھن لإلجھاض واختبارات الحمل، نحو 
ویرى مختصون أنھ باإلمكان تصنیف اإلجراءات التي اتخذتھا السلطات الصینیة 

وفقا لبعض اإلحصائیات التي كشفت عنھا " اإلبادة الدیموغرافیة"بـ" راألویغو"إزاء أقلیة 
الحكومة الصینیة وبعض الوثائق الرسمیة والمعلومات التي أفادت بھا بعض السجینات 

  ".األویغور"السابقات من أقلیة 
وتشیر ھذه المعلومات إلى أن الصین قد أخضعت بعض النساء من أقلیة 

الحمل وأرغمت بعضھن على وضع لولب في الرحم لمنع إلى اختبارات " األویغور"
  )٢( .اإلنجاب فضال عن القیام بعملیات اإلجھاض والتعقیم الجنسي

                                      
)1( Adrian Zenz in “New Evidence for China’s Political Re-Education 

Campaign in Xinjiang,” China Brief, vol. 18, issue 10, May  
https://jamestown.org/program/evidence-for-chinas-political-re-
education-campaign-in-xinjiang/ and Chinese Human Rights Defenders 
and Equal Rights Initiative, “China: Massive Numbers of Uyghurs & 
Other Ethnic Minorities Forced into Re-education Programs,” August 3, 
2018, https://www.nchrd.org/2018/08/china-massive-numbers-of-
uyghurs-other- . -minorities-forced-into-re-education-programs/ 

المسلمة؟ " ویغوراأل"لمزید من التفصیل راجع، كیف اتبعت الصین سیاسة تحدید النسل عند أقلیة ) ٢(
-٣-١٧تاریخ الزیارة  https://www.france24.com/ar/20200704تقریر منشور على 

٢٠٢١  



  
  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

   " األول الجزء" األصدار الثاني  م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             
 

- ٣٣٥  - 

 

  الفرع الثالث 
  صور الجرائم المرتكبة في حق أقلیة الروھینغا

وفقا لتقاریر منظَّمة األمم المتحدة فإنَّ الروھینغا من أكثر األقلی�ات اض�طھادا ف�ي    
ألف روھینغ�ي ف�ي والی�ة راخ�ین      ٨٠٠یوجد  ٢٠١٢للتقدیرات الرسمیة لعام العالم ووفقا 

ف�ال یس�مح لھ�م بالس�فر      ١٩٨٢قد جردوا من م�واطنھم من�ذ ق�انون الجنس�یة الب�ورمي لع�ام       
دون إذن رسمي ومنعوا من امتالك األراضي وطلب منھم التوقیع بااللتزام ب�أن ال یك�ون   

   )١( .لدیھم أكثر من طفلین
  )٢( :اجمال القوانین الجائرة التي تحكم المسلمین في میانمار بالنقاط االتیة ویمكننا     

، وج��رى بموجب��ھ تس��جیل ١٩٨٢ص��در ھ��ذا الق��انون ف��ي الع��ام   :ق��انون الجنس��یة
، ك�آخر موع�د   ١٨٢٤اغلب أبناء األقلیة االسالمیة كأجانب فقد حدد القانون عشوائیًا س�نة  

ي میانمار، وتتھم حكومة میانمار الروھینغا بأنھم الستقرار المجموعات العرقیة والدینیة ف
بب�نغالدیش وھ�و   "ش�یتا غون�غ   "ونزحوا الیھا من منطق�ة  " اراكان"لیسوا من اھالي منطقة 

  .افتراء یھدف الى تھجیر المسلمین بالقوة وتوطین البوذیین في مناطقھم
ل�زواج  اصدرت الحكوم�ة المیانماری�ة ق�رارًا بمن�ع المس�لمین م�ن ا      : قانون الزواج

فیما بینھم، وبقي ھذا الق�رار س�اریاً  م�دة ث�الث س�نوات حت�ى یق�ل نس�ل المس�لمین وكان�ت           
الحكومة قد فرضت شروطاً  قاسیة على زواج المسلمین منذ عشر س�نوات ل�دفع رش�اوي    
كبیرة للسماح لھم بالزواج، وفي العقد االخیر تكثفت برامج تحدید النسل بین المسلمین، إذ 

عل��ى ان الم��رأة المس��لمة ال یمكنھ��ا ان تت��زوج االبع��د ان تبل��غ        ص��درت ق��رارات ت��نص  
  .الخامسة والعشرین، بینما ال یسمح للرجل بالزواج اال إذا بلغ الثالثین من العمر

ومن�ع المس�لمین م�ن اداء     قانون إل�زام تالم�ذة الم�دارس المس�لمین ب�تعلم البوذی�ة      
المس��لمات عن��وة ال��ى مجتمع��ات    فریض��ة الح��ج واقام��ة الش��عائر الدینی��ة، وَ ْس��ُوق النس��اء   

  .التدرب على العمل

                                      
لمزید من التفصیل راجع، طارق شدید، الروھینغا في میانمار األقلیة األكثر اضطھادا في العالم، ) ١(

International Association International Gulf Organization  ،٢٥، ص ٢٠١٥  
لمزید من التفصیل راجع، أحمد الحسیني، المسلمون في بورما ضحایا التھجیر والمجازر واالبادة ) ٢(

آیار /نیسان ٣٧این المسلمون واالحرار في العالم، مجلة شعائر المركز االسالمي ،بیروت، العدد 
   ١٢صـ٢٠١٣
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  )١( :ان أبرز مظاھر العنف تجسدت في اآلتي

 االعتداء على االشخاص بالقتل والضرب والشتم واالھانة، والخطف من البیوت دون ترك
  .أي أثر، فال یعرف مصیر المخطوف ابدًا

االعتقال بدون سبب او تھمة  
یتم تعذیبھم بشتى انواع االیذاء الجسدي والمعنوي قتل العلماء والمعلمین خاصة، اذ  
 ھتك اعراض النساء ثم قتلھن وخطف بعضھن وتصفیتھن جسدیًا، او اخفاء بعضھن لمدة

  طویلة
قتل االطفال الصغار وایذاؤھم بالدھس والركل والرفس او بالقتل، وقتل الطاعنین بالسن  
حرق البیوت والمحالت التجاریة واالسواق بكاملھا  
ق وقتل مواشي المسلمین وال یسأل البوذي عن ذبح ماشیة المسلمین، كما یجبر بعض حر

  المسلمین على دفع جمیع محاصیلھ للبوذیین
االعتداء على المساجد والمدارس الدینیة  
 مصادرة االراضي والبیوت والغالت المخزنة في البیادر ومنع المسلمین من ارتیاد األسواق

  روا من تلك المنطقةحتى یموتوا جوعا أو یھاج

 ب اطا  

وف اظت ادو ن ات ار ق أ اوور 

رووا  

 :نتناول ھذا المطلب من خالل الفروع اآلتیة
  الفرع األول

  موقف المنظمات الدولیة من االنتھاكات المرتكبة بحق أقلیة األویغور 
  األمم المتحدة

الص��ین إل��ى الس��ماح بوص��ول ف��وري وھ��ادف وغی��ر مقی��د   تح��دةطالب��ت األم��م الم
للم��راقبین المس��تقلین بم��ن ف��یھم المفوض��ة الس��امیة لحق��وق اإلنس��ان الت��ابع لألم��م المتح��دة     
ومكتبھ��ا والمكلف��ین ب��اإلجراءات ذات الص��لة للت��دقیق ف��ي التق��اریر المتعلق��ة باالنتھاك��ات      

  ."المزعومة ضد األویغور واألقلیات الدینیة األخرى 
  :كما دعت األمم المتحدة الصین إلى

  .وقف عملیات االحتجاز دون تھمة قانونیة أو محاكمة أو إدانة -

                                      
االضطھاد ، مطبعة الحضري  راجع، أبو معاذ أحمد عبد الرحمن ،مسلمو أراكان وستون عاماً  من) ١(

، لمزید من التفصیل راجع، نادیة فاضل عباس فضلي، ٢٢٣،- ٢٢١م، صـ ٢٠١٢الجدید، الریاض، 
  ٢١٠ص  ٦٥-٦٤مشكلة االقلیة المسلمة  في میانمار، دراسات دولیة العددان، 
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  .اإلفراج الفوري عن األشخاص المحتجزین حالیًا -
  .اإلفصاح عن عدد األشخاص المحتجزین وأسباب احتجازھم -
  )١(" دینيتحقیقات نزیھة في جمیع مزاعم التنمیط العنصري والعرقي وال"إجراء  -

دولة في األمم المتحدة بمبادرة من ألمانیا، بیانًا مش�تركًا   ٤٠كما أصدرت حوالي 
مس�لمي األویغ�ور ف�ي إقلیم�ي ش�ینجیانغ والتیب�ت،       " احت�رام حق�وق  "دعت فیھ الص�ین إل�ى   

  .مبدیة أیضًا قلقھا بشأن تطّورات الوضع في ھونغ كونغ
وف ھیوسغن خالل اجتماع للجنة وقال السفیر األلماني لدى األمم المتحدة كریست

ندعو الصین إلى "الثالثة للجمعیة العامة لألمم المتحدة المتخّصصة بحقوق اإلنسان 
احترام حقوق اإلنسان، وبخاصة حقوق األشخاص من األقلّیات الدینیة والعرقیة، والسّیما 

  ".في شینجیانغ والتیبت
حدة وغالبیة الدول األوروبیة دولة من بینھا الوالیات المّت ٣٩ووّقعت على البیان 

  )٢( .بما في ذلك ألبانیا والبوسنة، وكندا وھایتي وھندوراس والیابان وأسترالیا ونیوزیلندا
  البرلمان األوروبي

تبنى البرلمان األوروبي بغالبیة ساحقة قرارًا یدین النظام الص�یني ال�ذي یف�رض     
یة والقیرغیزی��ة الت��ي تتع��رض   العم��ل القس��ري عل��ى األقلی��ات األویغوری��ة والكازاخس��تان    

، والقرار غیر الملزم الذي تم "ترتقي الى جرائم ضد اإلنسانیة"النتھاكات لحقوق االنسان 
ی�تھم الص�ین بممارس�ة    ) عن التص�ویت  ٥٧وامتناع  ٢٠معارضة (أصوات  ٦٠٤تبنیھ بـ 

ف�ي  تمس كرامتھم وتنتھ�ك ح�ریتھم   "اضطھاد متزاید على أبناء عدة أقلیات دینیة وعرقیة 
  ".التعبیر الثقافي والعقیدة الدینیة وحقھم في حریة التعبیر وحقوقھم في حریة التجمع سلمیا

لوضع حد فورا لالعتقاالت التعسفیة دون توجیھ "ودعا النواب األوروبیون بكین 
االتھام والمحاكمات واإلدانات الجنائیة بح�ق األویغ�ور وأف�راد األقلی�ات األخ�رى المس�لمة       

خیم��ات ومراك��ز االعتق��ال لألقلی��ات العرقی��ة ض��حایا الح��بس الجم��اعي       وإغ��الق ك��ل الم 
  )٣( "واإلفراج عن المعتقلین دون تأخیر أو شروط

                                      
في " ورملیون من مسلمي اإلیغ"لمزید من التفصیل راجع، قلق أممي بشأن تقاریر حول اعتقال ) ١(

  الصین، 
 https://www.bbc.com/arabic/world-45371782 ٢٠٢١-٣-١٨تاریخ الزیارة  ٠  
  وبكین ترد، .. احتراموا حقوق اإلیغور: دولة للصین ٤٠لمزید من التفصیل راجع) ٢(
 https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2020/10/07/40١٨تاریخ الزیارة  ٠ -
٢٠٢١-٣  
  تفصیل راجع، البرلمان األوروبي یدین انتھاك حقوق األویغور في الصین، لمزید من ال) ٣(
 https://elaph.com/Web/News/2020/12/1313885.html ٣-١٨تاریخ الزیارة  ٠ -

٢٠٢١  
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  منظمة التعاون اإلسالمي
أعرب المتحدث باسم منظمة التعاون اإلسالمي في بیان لھ عن قلقھ إزاء التقاریر 

المس�لمین وبالس�جن عل�ى     التي تشیر إلى إصدار حك�م باإلع�دام عل�ى اثن�ین م�ن األویغ�ور      
ثالثة آخرین بزعم تورطھم في اشتباكات وقع�ت ف�ي مدین�ة كاش�غر ف�ي منطق�ة ش�ینجیانج        

وبینم�ا أش��ار المتح�دث باس��م   . ٢٠١٣أبری�ل   ٢٣األویغوری�ة ذاتی�ة الحك��م ف�ي الص�ین ف��ي     
المنظم��ة إل��ى التع��اون الوثی��ق ب��ین المنظم��ة وحكوم��ة الص��ین، أك��د الحاج��ة إل��ى معالج��ة      

اء االحتجاج���ات أو االش���تباكات وح���ث حكوم���ة الص���ین لمعالج���ة األس���باب    األس���باب ور
الجذریة للوضع واحترام رغبة السكان األصلیین في التعبیر عن ھویتھم الثقافی�ة والدینی�ة   

  )١( .والعرقیة بحریة ودون قیود
  منظمة ھیومن رایتس ووتش 

تقریر قالت منظمة ھیومن رایتس ووتش ومنظمة ھیومن رایتس في الصین، في 
جدید أن الحكوم�ة الص�ینیة تق�ود حمل�ة ش�املة م�ن القم�ع ال�دیني ض�د المس�لمین األویغ�ور            

  .الصینیین، تحت ذریعة محاربة النزعة االنفصالیة واإلرھاب
للم��رة األول��ى التركیب��ة : ض��ربات م��دمرة"ویكش��ف التقری��ر ال��ذي ص��در بعن��وان  

تح��رم األویغ��ور م��ن الحری��ة   المعق��دة للق��انون والنظ��ام والسیاس��ات ف��ي كس��ینجیانغ الت��ي     
وف��ي الوق��ت ال��ذي تحاص��ر السیاس��ة  . الدینی��ة، وبالت��الي حری��ة التنظ��یم والتجم��ع والتعبی��ر  

الصینیة والقانون الصیني المعمول بھ النش�اط ال�دیني والفك�ر حت�ى ف�ي المدرس�ة والبی�ت،        
ال یج��وز لألھ�ل واألوص��یاء الش��رعیین الس��ماح للص��غار  : "تق�ول إح��دى الوث��ائق الرس��میة 

  ".بالمشاركة في النشاطات الدینیة
وتمتد الرقابة الدینیة والتدخل القسري لیط�ال تنظ�یم النش�اطات الدینی�ة وممارس�ي      
النش�اطات الدینی��ة والم��دارس والمؤسس��ات الثقافی��ة ودور النش��ر وحت��ى المظھ��ر والس��لوك  

س�یًا  وتقوم السلطات المركزی�ة بتقی�یم ك�ل األئم�ة سیا    . الشخصي ألفراد الشعب األویغوري
، وتف��رض رقاب��ة عل��ى المس��اجد، وتطّھ��ر     "نق��د ذات��ي "بش��كل من��تظم وتطال��ب بجلس��ات    

الم��دارس م��ن المعلم��ین والط��الب المت��دینین، وتراق��ب األدب والش��عر بحث��ًا ع��ن إش��ارات   
" نزوع انفص�الي "سیاسیة معادیة، وتعتبر كل تعبیر عن عدم الرضى إزاء سیاسات بكین 

  )٢( .یمة ضد أمن الدولة تصل عقوبتھا إلى اإلعداموھو یعتبر حسب القانون الصیني جر

                                      
لمزید من التفصیل راجع، منظمة التعاون اإلسالمي تعرب عن قلقھا إزاء إصدار أحكام باإلعدام ) ١(

-https://www.oicمنطقة شینجیانج ذاتیة الحكم في الصین،   على األویغور المسلمین في
oci.org/topic/?t_id=8341&ref=3360&lan=ar٢٠٢١- ٣- ١٨تاریخ الزیارة  ٠  

  القمع الدیني للمسلمین االیغور: لمزید من التفصیل راجع، الصین) ٢(
hrw.org/ar/news/2005/04/10/228743https://www.  ٢٠٢١-٣-١٨تاریخ الزیارة  
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  الفرع الثاني
  موقف المنظمات الدولیة من االنتھاكات المرتكبة بحق أقلیة الروھینغا

  األمم المتحدة
عبرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة عن قلقھا البالغ إزاء األزمة اإلنس�انیة ألقلی�ة   

 ٧ف�ي   ٦٨/٢٤٢ث بشكل أوسع ، كما في القرار  الروھینغا المسلمة في میانمار التي تحد
ال��ذي أع��رب ع��ن قل��ق الجمعی�ة العامَّ��ة إزاء م��ا تبقَّ��ى م��ن انتھاك��ات   ٢٠١٣ك�انون الث��اني  

حقوق اإلنسان في میانمار ومن بینھا اعتقال الناشطین السیاس�یین والم�دافعین ع�ن حق�وق     
ومص�ادرة األراض�ي   اإلنسان واحتجازھم بصورة تعسفیة والتشرید القسري واالغتصاب 

وغیر ذلك من أعمال العنف والمعاملة غیر اإلنسانیة وانتھاكات القانون ال�دولي اإلنس�اني   
      ووفقا للقرار حثَّت الجمعیة العامَّة ،حكومة میانمار ،عل�ى مض�اعفة جھودھ�ا، لوض�ع ح�د

  .)١( لتلك االنتھاكات
على القیام  ٦٩/٢٤٨وقد حثَّت الجمعیة العامة حكومة میانمار وفقا للقرار 

  : بجملة من األمور وھي
تح��ث الجمعی��ة العامَّ��ة حكوم��ة میانم��ار عل��ى التعجی��ل بب��ذل الجھ��ود للتص��دي لم��ا  
تعانیھ أقلیة الروھینغا وأقلیات عرقیة ودینیة أخرى م�ن تمیی�ز وعن�ف وانتھاك�ات لحق�وق      

تص�ادي  اإلنسان ومن تعرضھا للخطاب المفعم بالكراھیة والتشرید القسري والحرمان االق
ولالعتداءات الواقعة على األقلیات وغیرھم من األقلیات الدینیة وتھیب بالحكومة في ھ�ذا  
المجال دعم سیادة القانون وتكثیف الجھود من أجل النھ�وض بالتس�امح والتع�ایش الس�لمي     
ف�ي جمی��ع قطاع��ات المجتم��ع بس��بل منھ��ا تیس��یر التف��اھم والح��وار ب��ین األدی��ان والطوائ��ف  

  .ائف للسیر في ھذا االتجاهودعم قادة الطو
وخلصت لجنة تقصي حقائق مستقلة شكلتھا األمم المتحدة إلى أن جنودا اغتصبوا 
جماعی�ا نس��اء وأطف��اال وأش�علوا النی��ران ف��ي ق�رى وحرق��وا أشخاص��ا عل�ى قی��د الحی��اة ف��ي     
من��ازلھم أثن��اء الھج��وم ف��ي والی��ة راخ��ین الس��احلیة، وحمل��ت بعث��ة األم��م المتح��دة لتقص��ي   

حكومة میانمار مسؤولیة جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة واإلبادة الجماعیة  الحقائق
  )٢( .في البالد

                                      
 A/RES:األمم المتحدة، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامَّة ، الدورة الثامنة والستون ،رمز الوثیقة  ) ١(

/68/242/2013  
وق من جدول األعمال، حاالت حق ٤لمزید من التفصیل راجع، تقریر الدورة الخامسة والعشرون البند 

حالة حقوق  ٥/٢٦ ٢اإلنسان التي تتطلب اھتمام المجلس بھا، قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان، 
  April 2014 ١٥، A/HRC/RES/25/26اإلنسان في میانمار، 

 A/RESاألمم المتحدة، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامَّة ، الدورة التاسعة والستون، رمز الوثیقة) ٢(
/69/248/2014  
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  منظمة التعاون اإلسالمي
رحب��ت األمان��ة العام��ة لمنظم��ة التع��اون اإلس��المي بق��رار مجل��س حق��وق اإلنس��ان  

قلی�ات  التابع لمنظمة األم�م المتح�دة ال�ذي ی�دین اس�تمرار انتھاك�ات حق�وق الروھینجی�ا واأل        
للمجلس ) ٤٣(األخرى في میانمار، والذي تم اعتماده في اختتام الدورة الثالثة واألربعین 

  .في جنیف ٢٠٢٠یونیو  ٢٢المنعقدة یوم 
وجدد األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، الدكتور یوسف بن أحمد العثیم�ین،  

 ٤٦المس��توى لل��دورة ، أم��ام الج��زء رفی��ع  ٢٠٢١فبرای��ر  ٢٣ف��ي الكلم��ة الت��ي ألقاھ��ا ف��ي  
لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، التأكی�د عل�ى موق�ف المنظم�ة المب�دئي الثاب�ت       
وال��داعم للحق��وق المش��روعة لمجتم��ع الروھینجی��ا المس��لم ودعوتھ��ا إل��ى ض��مان س��المتھم    
وأمنھم واالعتراف بحقوقھم األساسیة بما فیھا حق المواطنة، مؤكدا على ضرورة مساءلة 

  )١( .بي االنتھاكات الجسیمة ضدھممرتك
وجدیر بالذكر أن مجلس وزراء خارجیة منظمة التعاون اإلسالمي قد رحب، في 

المنعقدة في شھر نوفمبر الماضي بنیامي بالنیجر، بالقرار  ٤٧قرار أصدره خالل الدورة 
ة في القضیة المرفوع ٢٠٢٠ینایر  ٢٣الذي أصدرتھ محكمة العدل الدولیة في الھاي یوم 

ضد جمھوریة اتحاد میانمار والتي فرضت المحكم�ة بموجب�ھ ت�دابیر تحفظی�ة لمن�ع وق�وع       
  .المزید من أعمال اإلبادة الجماعیة في حق الروھینجیا في میانمار

وت��دعو األمان��ة العام��ة لمنظم��ة التع��اون اإلس��المي مج��ددا المجتم��ع ال��دولي إل��ى      
  )٢( .الخاصة مضاعفة االھتمام بمسلمي الروھینجیا في ھذه الظروف

  دول االتحاد األوربي
اجمعت دول االتحاد األوربي على وجود قلق من التح�دیات الت�ي تواج�ھ میانم�ار     
الس��یما تل��ك المتعلق��ة بحق��وق االقلی��ات الدینی��ة والعرقی��ة مث��ل تحس��ین أوض��اعھا االنس��انیة  

م�ان  وإعادة المشردین وإطالق سراح السجناء السیاسیین ومعالجة سیاس�ة التھم�یش والحر  
بوذی��ة متطرف��ة ض��د  جماع��اتوق��د ادان��ت المفوض��یة االوروبی��ة المج��ازر الت��ي ترتكبھ��ا  "

                                                                                                   
من جدول األعمال، حاالت حقوق  ٤التفصیل راجع، تقریر الدورة الدورة األربعون البند  لمزید من

مارس /آذار٢٢اإلنسان التي تتطلب اھتمام المجلس بھا، قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في 
  April 2019 ١١، A/HRC/RES/40/29حالة حقوق اإلنسان في میانمار، ٢٠١٩

یزور بنغالدیش لالطالع على أوضاع " التعاون اإلسالمي"فد من لمزید من التفصیل راجع، و) ١(
  :الالجئین الروھینجیا والتنسیق في القضیة المرفوعة ضد میانمار، متوفر على موقع 

 https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=25887&t_ref=16288&lan=ar 
  ٢٠٢١- ٣-١٨تاریخ الزیارة  
لمزید من التفصیل راجع، األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ترحب بقرار مجلس حقوق ) ٢(

  :اإلنسان الذي یدین االنتھاكات ضد الروھینجیا، متوفر على موقع
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2101246 

  ٢٠٢١- ٣-١٩تاریخ الزیارة  
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الن���اطق باس���م " مایك���ل م���ان"واك���د " المس���لمین ف���ي میانم���ار والت���ي اودت بحی���اة اآلالف
المفوضیة السیاس�یة لش�ؤون السیاس�ة الخارجی�ة وال�دفاع ف�ي االتح�اد األورب�ي ان االتح�اد          

  )١(ث العنف التي تستھدف االقلیة المسلمة في میانمار األوربي یتابع عن كثب احدا
أن���ھ رغ���م اعت���راف األم���م المتح���دة والمنظم���ات الدولی���ة    باإلش���ارةم���ن الج���دیر 

باالنتھاكات التي تتع�رض لھ�ا أقلی�ة الروھینغ�ا المس�لمة ف�ي میانم�ار واألویغ�ور بالص�ین،          
، فق��د بقی��ت مواق��ف  واعتبارھ��ا م��ن أكث��ر األقلی��ات الت��ي تتع��رض للظل��م ف��ي الع��الم الی��وم    

المنظمة الدولیة اتج�اه المس�ؤولین ع�ن االنتھاك�ات والمظ�الم الت�ي یتع�رض لھ�ا الروھینغ�ا          
واألویغ���ور ف���ي المس���توى النظ���ري ول���م تتط���ور إل���ى إج���راءات تس���اھم ف���ي وق���ف تل���ك  

  .االنتھاكات
بل توقف�ت مواق�ف األم�م المتح�دة والمنظم�ات الدولی�ة اتج�اه م�ا تتع�رض ل�ھ أقلی�ة            

واألویغ��ور م��ن ج��رائم إب��ادة جماعی��ة وتطھی��ر عرق��ي ب��ین إدان��ة االنتھاك��ات        الروھینغ��ا
ومطالب��ة الص��ین ومیانم��ار بالح��د م��ن االنتھاك��ات، دون أن یس��فر ذل��ك ع��ن نت��ائج عملی��ة    

  .ملموسة حتى اآلن

  اطب اث

روور واوق ا رم اران ا رن وا و  

 :من خالل الفروع اآلتیة نتناول ھذا المطلب
  الفرع األول

مسؤولیة حكومة الصین عن الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانیة المرتكبة في حق 
  أقلیة األویغور

في الصین من  –األویغور  –تعتبر جریمة االعتداء على حقوق األقلیة المسلمة 
علیھ مسؤولیة ضمن جرائم اإلبادة الجماعیة لذلك فإن الطرف الذي یعتدي علیھا، تترتب 

دولیة، و لكي تقوم المسؤولیة الدولیة، ال بد من توافر ثالثة شروط، الفعل المخالف 
لقاعدة قانونیة دولیة، سواء أكانت مكتوبة أم عرفیة ، والبد أي أن ینتج عن ھذا الفعل 
ضرر لشخص دولي آخر، وأخیرًا البد من توافر رابطة تربط بین الفعل المخالف 

فعل المخالف اللتزام دولي ، یتمثل في المساس بحقوق أقلیة األویغور وال )٢( والضرر
المسلمة في الصین، كاالعتقال الجماعي لمالیین األشخاص وتعرضوا لالغتصاب 
واالعتداء الجنسي واإلجھاض والتعقییم القسري وحرمانھم من القیام بالعبادة الخاصة 

طفال عن ذویھم وتلقینھم أیدیولوجیاتھم بھم، أو تقیید حریاتھم في التنقل، وأیضا فصل األ

                                      
  ٢٣راجع، نادیة فاضل عیاس فضلي، مشكلة األقلیة المسلمة في میانمار، مرجع سابق، صـ ) ١(
ریة ، بدون سنة ، راجع، علي صادق أبو ھیف ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ، االسكند) ٢(

  ٣١٧صـ 
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الشیوعیة وأجبروا على التخلي عن ثقافتھم الدینیة ولغتھم واستبدال اإلیغور بأغلبیة الھان 
الصینیین یعتبر من قبیل التطھیر العرقي، وھو ما یعد مخالف لاللتزام الوارد في الفقرة 

 ١٩٤٨بشري والمعاقبة علیھا من اتفاقیة منع إبادة الجنس ال) ٦(األخیرة من المادة 
  .من نظام روما األساسي) ٢(والفقرة األخیرة من المادة 

ویعتبر الضرر الشرط الثاني، من شروط المسؤولیة الدولیة، وھو المساس بحق 
أو مصلحة مشروعة من حقوق أو مصالح أقلیة األویغور المسلمة، والضرر قد یكون 

خضعون للعقاب وغسیل أدمغتھم، وصوال مادًیا، مثل احتجازھم في معسكرات حیث ی
إلى إخفائھم وقتلھم، وھناك تقاریر تشیر إلى قیام الصین بببیع أعضائھم، وحتى إجراء 

وتدمیر المتاحف واألماكن التي لھا رمزیة خاصة عند أقلیة األویغور، . التجارب علیھم
رف واعتبار وتدمیر دور العبادة والمساجد، وقد یكون الضرر معنوي، وھو المساس بش

أقلیة األویغور المسلمة، ومثل ذلك تمزیق المصاحف وحرق الكتب التي تحافظ على 
   )١( .خصوصیة أقلیة األویغور المسلمة

ولكي نكون أمام مسؤولیة دولیة تقع على دولة الصین، تجاه األفعال التي تقوم 
رفیع، یجمع بین بھا في مواجھة أقلیة األویغور المسلمة، ال بد من أن یكون ھناك خیط 

الفعل المخالف، والضرر الحاصل، وھو ما یعرف باإلسناد، أي اسناد الضرر للفعل، 
وفي الحقیقة، ال نستطیع تحریك المسؤولیة الدولیة تجاه دولة الصین، إال في حالة اقامة 
عالقة أو رابطة سببیة بین فعلھ المخالف لقاعدة قانونیة سواء باإلیجاب أو السلب وبین 

    )٢(ر الحاصلالضر
  الفرع الثاني

  مسؤولیة حكومة میانمار وقیادة الجیش عن الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانیة
من الواضح أن الجرائم التي ارتكبتھا قوات أمن میانمار تصل إلى مصاف 

ویجیز القانون الدولي المالحقة الجنائیة بحق األفراد المدنیین أو . الجرائم ضد اإلنسانیة
وتجوز محاسبة . صرف النظر عن الرتبة، وھو ما ینبغي أن یحصل فعالالعسكریین ب

القادة العسكریین وفق أنماط مختلفة من المسؤولیة، بما في ذلك مسؤولیتھم كقادة للجیش، 
ساءلة الشخص بصفتھ قائدا عسكریا أو مسؤوال مدنیا بنفس الرتبة على حیث تجوز م

األفعال التي یرتكبھا من ھم تحت إمرتھ، أو إذا علم بھا، أو كان ینبغي أن یعلم بارتكاب 
  .تلك الجرائم وتقاعس عن منعھا أو وقف ارتكابھا أو معاقبة المسؤول عنھا

                                      
راجع، صالح السنوسي ، الوجیز في القانون الدولي العام ، المركز القومي للبحوث والدراسات ) ١(

  ١٧٧م، صـ ٢٠٠٠العلمیة ، طرابلس ، الطبعة األولى  
راجع، علي حمزة عسل لخفاجي ، الحمایة الجنائیة لآلثار والتراث ، دراسة في ضوء قانون اآلثار ) ٢(

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة ، العراق ، العدد  ٢٠٠٢لسنة  ٥٥تراث العراقي رقم  وال
  ٢٧الثاني ، السنة السادسة ، ص 



  
  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

   " األول الجزء" األصدار الثاني  م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             
 

- ٣٤٣  - 

 

لقائد األعلى أو وزارة الحربیة قد ویظھر أن قیادة جیش میانمار الممثلة بمكتب ا
كانت ضالعة بشكل فعال في اإلشراف على العملیات التي شھدت ارتكاب الجرائم ضد 

  .اإلنسانیة، والتي یورد التقریر الحالي وصفا تفصیلیا لھا
آب أن تنشر كتائب تابعة لأللویة القتالیة / وقررت وزارة الحربیة في أغسطس

ن البالد وإرسالھا إلى والیة أراكان الشمالیة على الرغم المتمركزة في مناطق أخرى م
وتوجھ . من التقاریر العامة التي ربطت تلك األلویة القتالیة بارتكاب جرائم حرب

 ٢٥مسؤولون رفیعو المستوى من وزارة الحربیة إلى والیة أراكان شخصیا قبیل یوم 
الفریق مین أونغ ھلینغ بذاتھ آب، وفي األسابیع التي تلت ذلك التاریخ، وبینھم / أغسطس

لالطالع  ٢٠١٧أیلول   / سبتمبر ٢١و ١٩الذي توجھ إلى المنطقة خالل الفترة ما بین 
وال بد أن أولئك المسؤولین ضالعین في السماح . على آخر مستجدات العملیات في حینھ

ارتكاب باستخدام المقدرات الجویة من قبیل الطائرات العمودیة التي یبدو أنھا مرتبطة ب
جرائم جسیمة، أو بالتغطیة على جرائم من ھذا النوع، وذلك مع انطالق العملیات السابقة 

/ أغسطس٢٥وفي العملیات التي بدأت بتاریخ  ٢٠١٦تشرین األول / أكتوبر   ٩بتاریخ 
  .أیضا ٢٠١٧آب 

وتشیر وثائق سریة متعلقة بجیش میانمار إلى أن القوات المیدانیة تعمل عادة  
رة صارمة من كبار قادة الجیش أثناء العملیات العسكریة على شاكلة تلك تحت سیط

وإن الوحدات التابعة لأللویة القتالیة تحدیدا، والتي . المنفذة في والیة أراكان شمال البالد
ارتكبت الغالبیة العظمى من الجرائم بحق الروھینغیا، تتقید بأوامر صارمة لإلبالغ عن 

ویوحي ھذا الضبط الصارم لھرم القیادة . استخداماتھا للسالحتحركاتھا واشتباكاتھا و
وأوامر اإلبالغ بأن كبار قادة الجیش كانوا على علم، أو ینبغي أن یكونوا كذلك، بھویة 

  .الوحدات في المیدان والمواقع التي تواجدوا فیھا في تواریخ معینة
عن تواریخ  ودأبت وسائل إعالم ومنظمات حقوقیة طوال األزمة على اإلبالغ

وقد برھنت السلطات العسكریة على إدراكھا لمثل تلك . وأماكن ارتكاب فظائع معینة
التغطیة اإلعالمیة، ولو بشكل عام، حیث حرصت على الرد علیھا علنا، ولكن من خالل 

وإن أوامر اإلبالغ المعمول بھا داخل وحدات الجیش . إنكارھا جملة وتفصیال بالطبع
إلعالمیة العامة المتعلقة بفظائع بعینھا لیوحي بأن كبار قادة الجیش مشفوعة بالتقاریر ا

كانوا على علم، أو ینبغي أن یكونوا كذلك، بھویة الوحدات المحددة التي كانت ضالعة في 
ارتكاب جرائم یعاقب القانون الدولي علیھا وارتكاب غیر ذلك من انتھاكات حقوق 

  .اإلنسان
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لجیش الفعلیة أو االستنتاجیة بتلك المعلومات، وبصرف النظر عن معرفة قادة ا
فال شك في أن كبار قادة الجیش قد تقاعسوا عن منع تلك الجرائم أو وقف ارتكابھا أو 

وطوال أسابیع وأشھر أعقبت نشر تقاریر موثوقة عن ارتكاب جرائم . معاقبة مرتكبیھا
جرائم القتل  جسیمة، استمر الجیش في ارتكاب جرائم ضد اإلنسانیة بما في ذلك

  )١( .واالغتصاب والترحیل أو التھجیر القسري، وغیر ذلك من األفعال الالإنسانیة

                                      
والیة أراكان، میانمار، منظمة  -راجع، تقریر مسؤولیة الجیش عن الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانیة) ١(

  ٢٢، صـ : ASA 16/8630/2018العفو الدولیة، رقم الوثیقة 
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  املبحث الرابع

  آليات القانون الدويل حلماية حقوق األقليات

سوف نتناول في ھذا المبحث اآللیات الدولیة لحمایة حقوق األقلیات مطلب أول، 
  والمطلب الثاني

حقوق األقلیات، والمطلب الثالث التدخل اإلنساني لحمایة  اآللیات اإلقلیمیة لحمایة
  حقوق األقلیات

  اطب اول

  ات ادو  وق ات

 :نتناول ھذا المطلب من خالل الفروع اآلتیة
  الفرع األول

  آلیات أجھزة األمم المتحدة الرئیسیة ذات العالقة لحمایة حقوق األقلیات
رئیس��یة لألم��م المتح��دة دورًا مھم��ا ف��ي اإلش��راف والرقاب��ة عل��ى ت��ؤدِّي األجھ��زة ال

حمایة حقوق اإلنسان بشكل عام وحق�وق األقلی�ات بش�كل خ�اص، وتس�تخدم لھ�ذا الغ�رض        
وھ��ي تتمث��ل ف��ي آلی��ات الجمعی��ة العام��ة وآلی��ات مجل��س . وس��ائل والی��ات متع��ددة ومتنوع��ة

  :األمن
  :الجمعیة العامَّة –

ي العدید من المجاالت لجذب انتباه العالم ألھمیة ساھمت الجمعیة العامَّة ف
موضوع احترام حقوق اإلنسان، فقد ساھمت في القضاء على جمیع أشكال التمییز 

  )١( .العنصري

                                      
من میثاق األمم المتحدة على  تنشئ الجمعیة العامة دراسات وتشیر بتوصیات ) ١٣(نصت المادة ) ١(

  :بقصد
إنماء التعاون الدولي في المیادین االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة والص�حیة، واإلعان�ة    -ب 

فة بال تمییز بی�نھم ف�ي الج�نس أو اللغ�ة أو ال�دین      على تحقیق حقوق اإلنسان والحریات األساسیة للناس كا
  .وال تفریق بین الرجال والنساء

لمزید من التفصیل راجع، وائل أحمد عالم، حمایة حقوق األقلیات في القانون الدولي العام، دار النھضة 
  . ٢ص١٩٩٤العربیة، القاھرة،
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الصادر في یوم  C (111) 217 وقد بیَّنت الجمعیة العامَّة وفقا لقرارھا المرقم
بأنَّ الجمعیة العامَّة، ال یمكنھا ، ١٩٤٨صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان نفسھ لسنة 

   )١( .أن تكون ال مبالیة تجاه مصیر األقلیات
وقد أفصحت الممارسة العملیة للجمعیة العامَّة عن اھتمامھا البالغ بمشكلة 
األقلیات التي غالبا ما تكون سببا في تأجیج النزاعات المسلَّحة، فقد أعربت الجمعیة 

لق البالغ إزاء كثرة تواتر وشدَّة النزاعات والمنازعات التي العامَّة في ھذا المجال عن الق
تتعلَّق باألشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة ودینیة واثنیة ولغویة، في بلدان كثیرة وإزاء 
نتائجھا المأساویة في كثیر من األحیان، وإزاء اآلثار الجائرة التي تلحقھا النزاعات 

مما یؤدِّي إلى انتھاك حقوق اإلنسان الخاصَّة بھم، بھؤالء األشخاص في أغلب األحیان، 
وإزاء تعرَّضھم على وجھ الخصوص ألخطار الترحیل عن طریق نقل السكان وتدفق 

  )٢( .الالجئین وإعادة التوطین قسرا، وغیر ذلك من الطرائق
لـم یقتصر دور الجمعیة العامة على المساھمة في تبني النصوص الدولیة فقط، 

اتھا إلى اتخاذ العدید من القرارات التي تدعو فیھا إلى عقد مؤتمرات بل وسعت نشاط
 ١٤المؤرخ  في  ٣٥/٣٣و من بینھا القرار رقـم   )٣( دولیة لمعالجة مسائل حقوق اإلنسان

م، بشأن عقد المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة العنصریة و التمییز ١٩٨٠نوفمبر 
  .العنصري

                                      
  :ولقد جاء نص القرار على النحو التالي) ١(

The General Assembly, 
Considering that the United Nations cannot remain indifferent to the fate 
of minorities, 
Considering that it is difficult to adopt a uniform solution of this complex 
and delicate question, which has special aspects in ·each State in which 
it arises, 
Consideríng the universal character 01 tne Declaration of Human 
Rights, Decides not to deal in a specitic provision with the question of 
minorities in the text of this Declaration; 

سان یستفید منھا اإلن نجحت الجمعیة العامة في اعتماد مجموعة من الوثائق الدولیة الخاصة بحقو) ٢(
االتفاقیة ) ١٩٤٨(اتفاقیة منع جریمة اإلبادة الجماعیة و المعاقبة علیھا : أفراد األقلیات، نذكر منھا

العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة ) ١٩٦٥(الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 
المتحدة بشأن األشخاص المنتمین إلى إعالن األمـم ) ١٩٨٩(اتفاقیة حقوق الطفل ) ١٩٦٦(والسیاسیة 

  )١٩٩٢(أقلیات قومیة أو إثنیة أو إلى أقلیات دینیة و لغویة 
اإلنسان، مذكرة تخرج لنیل شھادة  راجع، أونسیة داودي، إسھامات األمم المتحدة في حمایة حقو)  ٣(

، تیزي وزو، الماجستیر في الفانون الدولي لحقوق اإلنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري
  ٣٩م، صـ ٢٠٠١
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حدة في میدان حقوق اإلنسان، أنشأت الجمعیة وألجل توسیع نشاط األمـم المت
 )١(من المیثاق  ٢٢العامة منصب المحافظ السامي لحقوق اإلنسان استنادا إلى نص المادة 

ونظرا لالختصاصات الواسعة التي یتمتع بھا، یلعب المحافظ السامي دورا مھما في 
لمیدانیة التي یقوم بھا حمایة األقلیات، وذلك من خالل التقاریر التي یعدھا والزیارات ا

  )٢(.إلى مناطق وجودھم ـ للوقوف عند حقیقة الوضع
 ٢٠٠٦اإلنسان، تبنت الجمعیة العامة سنة  إلى جانب المحافظ السامي لحقو

القرار القاضي بإنشاء مجلس حقوق اإلنسان لیحل محل لجنة حقوق اإلنسان، كخطوة 
داقیتھا بسبب غیاب الموضوعیة إلصالح ھذه األخیرة بعد ما عانتھ من تشكیل في مص

  )٣( .في عملھا
  :مجلس األمن الدولي –

في حالة حدوث انتھاك لحقوق األقلیات على نحو خطیر یمكن أن یؤدِّي إلى 
تدخُّل مجلس األمن لحمایتھا عن طریق التدابیر التي یتخذھا وفقا للفصل السابع من 

. ن انتھاك حقوق اإلنسانالمیثاق على أساس وجود تھدید للسلم أو إخالل ناشئ ع
وانطالقا من ذلك فقد تدخَّل مجلس األمن وفقا لھذا المبدأ في العدید من القضایا الخاصَّة 
باألقلیات والتي عدَّھا وفقا لقراراتھ تشكِّل تھدیدا مباشرا للسلم واألمن الدولي كما في 

ي في منتصف ، نتیجة اندالع النزاع الداخل١٩٩٢/ ٧٥٧، والقرار ١٩٩١/ ٧٢١القرار 
في جمھوریة یوغسالفیا االتحادیة وكان سبب النزاع إعالن عدد جمھوریات  ١٩٩١عام 

االتحاد الیوغسالفي السابق استقاللھا عن ھذه الدولة فوقفت األخیرة ضد ھذا االستقالل 
بقوة لتعلن بذلك بدایة نزاع مسلَّح دموي ارتكبت فیھ أخطر جرائم اإلبادة والتطھیر 

  )٤(.العرقي

                                      
للجمعیة العامة أن تنشئ من الفروع الثانویة ما تراه "من المیثاق على ) ٢٢(نصت المادة )  ١(

  "ضروریا للقیام بوظائفھا
نصر الدین قلیل، الحمایة الدولیة لألقلیات، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدولي )  ٢(

  ٥٦م، صـ ٢٠٠١د الحقوق و العلوم اإلداریة، جامعة الجزائر، و العالقات الدولیة، معھ
اإلنسان، دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة،  عبد الكریـم عوض خلیفة، القانون الدولي لحقو)  ٣(

  ١٠٦م، صـ٢٠٠٩
وإذ یعرب عن استیائھ كذلك من عدم مراعاة طلبھ الوقف الفوري لعملیات "نص في القرار على )  ٤(
طرد بالقوة ومحاوالت تغییر التكوین اإلثني للسكان، وإذ یؤكد من جدید في ھذا السیاق الحاجة إلى ال

  "توفیر الحمابة الفعالة لحقوق واإلنسان والحریات األساسیة بما فیھا حقوق األقلیات اإلثنیة 
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  الفرع الثاني
  آلیات األجھزة الفرعیة لألمم المتحدة ذات العالقة لحمایة حقوق األقلیات

قامت منظَّمة األمم المتحدة بإنشاء أجھزة فرعیة أخر بھدف تعزیز حقوق 
  .اإلنسان وحمایتھا وذلك وفقا ألحكام المیثاق

  :وتتمثل آلیات األجھزة الفرعیة لألمم المتحدة في
  )١( :حدة لحقوق اإلنسانمجلس األمم المت* 

تتنوَّع آلیات مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان لحمایة حقوق األقلیات، فھناك 
العدید من الطرق التي یمكن إتباعھا للحفاظ على حقوق األقلیات وتصحیح أوضاع قد 

  :تشكِّل انتھاكًا لحقوق األقلیات وذلك على النحو اآلتي
  :ق اإلنساناالستعراض الدوري الشامل لحقو –

آلیة االستعراض الدوري الشامل  التي ھي إحدى آلیات مجلس حقوق اإلنسان 
التابع لألمم المتحدة، تتضمن قیام كل دولة عضو في األمم المتحدة بتقدیم تقریر دوري 
مختصر لمجلس حقوق اإلنسان عن حالة حقوق اإلنسان فیھا وفقًا ألسس وإجراءات 

بتجمیع تقریرین   -في كل مرة  -یة لحقوق اإلنسان محددة، وقیام المفوضیة السام
مختصرین یشتمالن على مالحظات ھیئات آلیات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ووكاالتھا 

والمؤسسات الوطنیة  (NGOs)المتخصصة، ومالحظات المنظمات غیر الحكومیة 
تقریر (الثالث عن الدولة المعنیة، وتتم مناقشة ھذه الوثائق ) (NHRIsلحقوق اإلنسان 

في جلسة عامة من جلسات مجلس ) الدولة، وتقریري المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان
تخلص إلى جملة من التوصیات ) الفریق العامل المعني باالستعراض(حقوق اإلنسان 

التي قد تشمل معلومات عن حالة حقوق  المقدمة للدولة المعنیة من قبل الدول األخرى،
  .ص المنتمین إلى أقلیاتاإلنسان لألشخا

  :المقرر الخاص المعني بشؤون األقلیات –
مدد مجلس حقوق اإلنسان والیة المقررة الخاصة المعنیة بقضایا األقلیات لمدة 

  :ثالثة أعوام وطلب إلى المكلفة بالوالیة القیام بما یلي
وإلى  تعزیز تنفیذ إعالن حقوق األشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أو إثنیة) أ(

أقلیات دینیة ولغویة، بوسائل منھا عقد مشاورات مع الحكومات، مع مراعاة المعاییر 
  الدولیة والتشریعات الوطنیة الساریة المتعلقة باألقلیات؛

دراسة أفضل السبل والوسائل لتخطي العقبات التي تعیق إعمال حقوق ) ب(
  المنتمین إلى األقلیات إعماًال تامًا وفعاًال؛

                                      
دولة  ٤٧ویتألف من مجلس حقوق اإلنسان ھو ھیئة حكومیَّة دولیَّة تابعة لمنظومة األمم المتحدة، )  ١(

  .مسؤولة عن تعزیز جمیع حقوق اإلنسان وحمایتھا في كافة أنحاء العالم
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فاة مجلس حقوق اإلنسان والجمعیة العامة بتقریر سنوي عن أنشطتھا موا) ج( 
یتضّمن توصیات تتعلق بوضع استراتیجیات فعالة لتحسین إنفاذ حقوق األشخاص 

  )١( المنتمین إلى أقلیات قومیة أو إثنیة وإلى أقلیات دینیة ولغویة؛
  : الشكاوى المقدَّمة من األفراد والجماعات –

نسان لتقدیم الشكاوى ھو اإلجراء العالمي الوحید لتقدیم إجراء مجلس حقوق اإل
الشكاوى، الذي یشمل جمیع حقوق اإلنسان والحریات األساسیة، في جمیع الدول 

وال ترتبط البالغات المقدَّمة وفقا لھذا اإلجراء بقبول الدولة . األعضاء في األمم المتحدة
  .ر اإلجراءات الخاصَّةالمعنیة التزامات المعاھدة أو وجود والیة في إطا

ونالحظ إنَّ كلَّ القرارات التي اتخذھا مجلس حقوق اإلنسان لم تكن بالمستوى 
المطلوب منھا لحمایة األقلیات وحقوقھا فلم تلتزم الدول بھذه القرارات على الرغم من 

وبعضھا لم . مطالبة المجلس ھذه الدول بالكف مرارا وتكرارا عن ھذه االنتھاكات
قرار  ٢٠١٣رارات المجلس بتاتا وأوضح مثال لذلك رفض حكومة إیران عام تستجیب لق

  .مجلس حقوق اإلنسان القاضي بتعیین المقرر الخاص لتفقُّد أوضاع حقوق اإلنسان
  )٢( :لجنة األمم المتحدة الفرعیة لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان* 

، في )حالیامجلس حقوق اإلنسان (قامت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 
، بإنشاء اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة األقلیات، وفقا ١٩٤٧دورتھا األولى عام 

للحق الممنوح لھا من المجلس االقتصادي واالجتماعي والمتعلَّق بإنشاء األجھزة الفرعیة 
لمساعدتھا في مجال حقوق اإلنسان إلعداد الدراسات وخاصَّة في ضوء اإلعالن العالمي 

ق اإلنسان لحمایة األشخاص الذین ینتمون إلى أقلیات عرقیة ودینیة ولغویة ، ومن لحقو
ثم إصدار توصیات إلى لجنة حقوق اإلنسان ، فیما یتعلَّق بمنع التمییز من أي نوع 

                                      
تعیین مقرر : في ھذا الصدد  عینت لجنة حقوق اإلنسان عددا من المقررین الخواص، نذكر منھا)  ١(

ریره م، لدراسة وضع األقلیات العرقیة و الدینیة في دولة میانمار، حیث أشار في تق١٩٩٦خاص سنة 
إلى حاالت اإلعدام الفوري و النقل القسري ألفراد األقلیات، كما خلص إلى ضرورة احترام حكومة 
میانمار اللتزاماتھا الدولیة المنبثقة عن مواد میثاق األمـم المتحدة، ووضع حد لكل اإلجراءات التمییزیة 

  .دون تعویض التي تمارسھا ضد ھذه األقلیة، خاصة ما یتعلق بتجریدھا من ممتلكاتھا
حسام أحمد محم ھنداوي، القانون الدولي العام وحمایة حقوق األقلیات، دار : لمزید من التفصیل راجع

  ٣٣٣-٣٣٠م، صـ ١٩٩٧النھضة العربیة، القاھرة، سنة 
اللجنة الفرعیة لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة ھي الھیئة الفرعـیة الرئیسـیة )  ٢(

حیث أنھا " وكانت ُتدعى في األصل لفرعـیة لمـنع التمییز وحمایة األقلیات. للجنة حقوق اإلنسان التابعة
وھي تتألف . ١٩٩٩عضوًا وُأعیدت، تسمیتھا في عام  ١٢وكان عدد أعضـائھا  ١٩٤٧ُأنشئت في عام 

العتبار الواجب خـبیرًا في مـیدان حقـوق اإلنسان تنتخبھم لجنة حقوق اإلنسان مع إیالء ا ٢٦الیوم من 
ویجري انتخاب نصف األعضاء كل سنتین لمدة . للتوزیع الجغرافي العادل، ویعملون بصفتھم الشخصیة

  . أربع سنوات
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بخصوص حقوق اإلنسان والحریات األساسیة وحمایة األقلیات العرقیة والقومیة والدینیة 
  .واللغویة

التي استبدل اسمھا الحقا لیصبح اللجنة الفرعیة لتعزیز  وقد اختصت اللجنة
وحمایة حقوق اإلنسان، لیكون معبرًا عن اتساع نطاق اختصاصھا، بدراسة قضایا 

، من العھد )٢٧المادة (األقلیات بما ینسجم مع النصوص الخاصَّة بذلك ومنھا تطبیق 
في الشكاوى المقدمة من ، وكذلك النظر ١٩٦٦الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 

أفراد األقلیات التي تعبِّر عن حالة انتھاك حقٍّ من الحقوق الممنوحة لھا وفقا للعھد الدولي 
  )١( .للحقوق المدنیة والسیاسیة

فریق عمل بین الدورات ولمدة ثالث  ١٩٩٥كما أنشأت اللجنة الفرعیة منذ عام 
، ١٩٩٢منتمین لألقلیات لسنة سنوات مھمتھ تعزیز وتطبیق إعالن حقوق األشخاص ال

لثالث سنوات أخرى ویقدِّم تقریره إلى اللجنة  ١٩٩٨كما مددت مدَّة فریق العمل عام 
الفرعیة نفسھا للتأكد من وجود انتھاكات خطیرة لحقوق اإلنسان واللجنة بدورھا تحیلھا 

فضال عن تضمین جدول األعمال السنوي للجنة بندا عن . إلى مجلس حقوق اإلنسان
حمایة األقلیات، وتتلَّقى التقاریر السنویة من فریقھا العامل المعني باألقلیات وتجتمع عادة 

  )٢( .مرَّة كل عام من شھر ابریل
  الفرع الثالث

  اآللیات االجرائیة القانونیة التابعة لألمم المتحدة لحمایة حقوق األقلیات
  وتتنوع وتتعدد آلیاتھا وأسالیبھا المختلفة ونجد منھا

یھدف إجراء رفع التقاریر باألساس إلي تسھیل اإلشراف علي : قرارات الدولیةال
أداء دولة ما اللتزاماتھا بمقتضي میثاق األمم المتحدة، وھناك العدید من االتفاقیات الدولیة 

لجنة (التي تلزم الدول على رفع ھذه التقاریر كالعھد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة 
لجنة الحقوق (العھد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  )٣( ؛)حقوق اإلنسان

االتفاقیة الدولیة إلزالة كافة أشكال التمییز العنصري ) االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة
لجنة إزالة (؛ اتفاقیة إزالة كافة أشكال التمییز ضد المرأة )لجنة إزالة التمییز العنصري(

؛ اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من أشكال المعاملة القاسیة أو غیر )ةالتمییز ضد المرأ
؛ اتفاقیة حقوق الطفل ) لجنة مكافحة التعذیب(اإلنسانیة أو الحاطة من كرامة اإلنسان 

تضطلع أجھزة الرقابة المنشأة بموجب المعاھدات بدور رئیسي في ) لجنة حقوق الطفل(

                                      
  من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة) ٢٧(راجع،  المادة )  ١(
ز العنصري ولمزید من التمیی من  االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكا) ١-٩(راجع، المادة )  ٢(

، المجلة "حمایة األقلیات في ظل التنظیـم الدولي المعاصر"التفصیل راجع،  السید عزت سعد، 
، أبو الخیر أحمد عطیة عمر، الضمانات القانونیة ٤٦، صـ  ١٩٨٦، ٤٢. المصریة للقانون الدولي، ع

  ٨٩، صـ ٢٠٠٤ھرة، الدولیة والوطنیة لحمایة حقوق اإلنسان، دار النھضة العربیة، القا
)3( GILLE Leberton, libertés publiques et droit de l'homme, Edition Dalloz 

Armond collin, paris, 6° édition, 2003, p.237. 
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فال تكتفي بمراقبة أداء االلتزامات التي قبلتھا الدول  إطار القانون الدولي لحقوق اإلنسان،
األطراف في المعاھدة فقط، وإنما تھتم أیضًا بالنتائج التي تصل إلیھا في تنفیذ قواعد 
حقوق اإلنسان ومناقشة مثل ھذه التقاریر وتتحقق من قیام الدولة بعملیة مراجعة شاملة 

إلداریة واإلجراءات والممارسات  للمجلس في ما یتعلق بتشریعاتھا الوطنیة، والقواعد ا
أن یتفق مع الوكاالت المتخصصة علي أن تتضمن تقاریرھا إلیھ بیانًا عن التقدم الذي تم 
إحرازه في تطبیق العھد، وتفصیالت للمقترحات والتوصیات التي اتخذتھا األجھزة 

  .)١(المعنیة من الوكاالت المتخصصة في ھذا الشأن 
اتفاقیات لحقوق اإلنسان علي إجراء بمقتضاه تعترف  تنص ثالث: الشكاوي

الدول األطراف باختصاص األجھزة اإلشرافیة بتلقي أیھ شكاوي من دولة طرف تدعي 
فیھا أن دولة أخري طرف لم تؤد التزاماتھا بمقتضي اتفاقیة دولیة لحقوق اإلنسان ولقد 

؛ االتفاقیة الدولیة )٢(سیة والمدنیةالعھد الدولي للحقوق السیا: ورد ذلك في االتفاقیات اآلتیة
؛ اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من أشكال )٣(إلزالة كافة أشكال التمییز العنصري

المعاملة القاسیة أو غیر اإلنسانیة، وحتى إن لم تكن الدولة الطالبة أو أحد مواطنیھا 
طرف في  ضحایا مباشرین لالنتھاكات المشار لھا، ففي الواقع، یسمح حق كل دولة

الطعن وتقدیم الشكوى بتوفیر الضمانات الجماعیة للحقوق والحریات الواردة في مختلف 
  )٤( .االتفاقیات السالفة الذكر وغیرھا

نصت االتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان على إمكانیة بحث : البالغات الفردیة
ختیاري للعھد الدولي البروتوكول اال: شكاوى األفراد من االنتھاكات، ومن ھذه االتفاقیات

للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة؛ اتفاقیة مكافحة التعذیب؛ االتفاقیة الدولیة إلزالة 
؛ االتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق العمالة المھاجرة )٥(كافة أشكال التفرقة العنصریة

للحقوق السیاسیة ،  كذلك، یعالج ھذا النوع من الرقابة االتفاقیة الدولیة )٦(وعائالتھم
وبموجب ھذا البروتوكول، فإنھ یجوز ) البروتوكول االختیاري الملحق بھا(والمدنیة 

أن تتسلم وتبحث تعلیقات األفراد الذین یدلون بأنھم ضحایا " للجنة حقوق اإلنسان"

                                      
  من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة) ٤٠(راجع،  المادة )  ١(
  ة والسیاسیةمن العھد الدولي للحقوق المدنی) ٤١(راجع،  المادة )  ٢(
  من االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري) ١٣- ١٢-١١(راجع،  المواد )  ٣(
من اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة ) ٢١- ٢٠-١٩(راجع،  المواد )  ٤(

مم المتحدة الخاص باألقلیات، القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة لمزید من التفصیل راجع، دلیل األ
: ، منشور على الموقع التالي٤، ص ٦، الكتیب رقم )األقلیات واألمم المتحدة واآللیات اإلقلیمیة(

WWW.Ohr.org/Documents/publications/guide.minnoritiesar.pdf. 
   ٢٠٢١-٣-١٩تاریخ زیارة الموقع 

  ضاء على جمیع أشكال التمییز العنصريمن االتفاقیة الدولیة للق) ١٤(راجع،  المواد )  ٥(
من االتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم ) ٧٧(راجع،  المواد )  ٦(

  ١٩٩٠دیسمبر / كانون األول  ١٨المؤرخ في  ٤٥اعتمدت بقرار الجمعیة العامة / ١٥٨
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انتھاكات أحد الحقوق المعنیة في العھد، كما مكنت المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان 
لتظلم أمام ھیئة قضائیة دولیة، لقد أصبح الفرد في النھایة یتمتع بحمایة مباشرة األفراد ا

  .من القانون الدولي، وأحد أشخاصھ
تنص اتفاقیة مناھضة التعذیب ،وغیره من أشكال المعاملة : تقصي الحقائق

تنص علي أن لجنة مكافحة ) ٢٠(القاسیة أو غیر اإلنسانیة علي إجراء التحقیق فالمادة 
عذیب تملك سلطة تلقي معلومات تتعلق بادعاءات التعذیب، فإذا رأت اللجنة المعلومات الت

التي تلقتھا تشتمل علي أدلة ترتكز علي أساس صحیح، كارتكاب التعذیب بشكل منظم في 
إقلیم دولة طرف، فإنھا تدعو الدولة المعنیة إلي التعاون في بحث المعلومات وأن ترفع 

وبعد بحث ھذه المعلومات وغیرھا من .بشأن تلك المعلومات لھذا الغرض مالحظاتھا 
األدلة المتاحة، قد تقرر اللجنة تسمیة واحد أو أكثر من أعضائھا إلجراء تحقیق سري 

فإذا ما قررت ذلك، فإن اللجنة تدعو الدولة المعنیة إلي التعاون إلكمال التحقیق، . عاجل
حقوق اإلنسان وحتى ال تنتھك سیادة الدول  وتوفر ھذه االتفاقیة آلیة إشرافیھ على تطبیق

فإنھا تقوم بإجراء التحقیقات اعتمادا على موافقة اللجنة الدولیة، وللدول أن تصدر إعالنا 
   )١( .بوقف االنضمام لالتفاقیة إذا ما رغبت عن نظام التحقیقات وتقصي الحقائق

تائج التي یخلص وترفع الن. كما تشمل أیضًا زیارة األعضاء المعنیین لإلقلیم 
إلیھا األعضاء إلي الدولة، و تتم عملیة إجراءات التحقیق في سریة ولكن التقریر السنوي 
الذي ترفعھ اللجنة إلي الجمعیة العامة یشتمل علي ملخص لتلك النتائج، كما یمكن لجمعیة 
العامة لھیئة األمم المتحدة أن ترسل بعثات لتقصي الحقائق في مناطق االنتھاكات 

طالبة الدول بوقف االنتھاكات، ویمكن أن تطلب من مجلس األمن التدخل لوقفھا، وم
وزیادة على ھذا تقوم الجمعیة بإجراءات أخرى تتمثل في اتخاذ القرارات كالقرار بتعلیم 

بعد أن اتخذ القرار  ٢٠٠٤الى غایة نھایة  ١٩٩٥حقوق اإلنسان لعشریة كاملة ممتدة من 
ما تعتبر توصیاتھا ذات بعد إلزامي رغم أنھا لیست كذلك؛ م، ك١٩٩٤في العام  ٤٩/١٨٤

إال أن معظم توصیاتھا تلقى استجابة من طرف الدول وھو ما یعطیھا قوة ومصداقیة ال 
  . تقل عن قوة اإللزام

                                      
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو  من اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره) ٢٠(راجع، المواد )  ١(

 .الالإنسانیة أو المھینة
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ب اطا  

  ات ا  وق ات

 :نتناول ھذا المطلب من خالل الفروع اآلتیة
  لالفرع األو

  معاھدات حقوق اإلنسان األفریقیة وتنفیذھا
  ١٩٨١المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب، 

  :تختص اللجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب بوجھ خاص بما یلي
تعزیز حقوق اإلنسان عن طریق جمع الوثائق واالضطالع بدراسات ونشر • 

  دئ والتعاون مع سائر المؤسسات؛المعلومات والتقدم بتوصیات وصیاغة قواعد ومبا
الرسائل المتبادلة فیما ) أ(تأمین حمایة حقوق اإلنسان والشعوب من خالل تلقي • 

التقاریر الدوریة ) ج(الرسائل الواردة من جھات غیر الدول األطراف؛ ) ب(بین الدول؛ 
  الواردة من الدول األطراف

  ١٩٩٠المیثاق األفریقي لحقوق ورفاه الطفل 
میثاق األفریقي لحقوق ورفاه الطفل حقوقا متعددة یجب أن تفسر وتطبق یحمي ال

  .وفقا لما یحقق المصالح الفضلى للطفل
ینبغي للجنة األفریقیة من الخبراء المعنیة بحقوق ورفاه الطفل أن تعزز وتحمي 

  .حقوق الطفل
  )١(وىإجراء لتقدیم الشكا) ب(إجراء لتقدیم التقاریر و) أ(تتألف آلیة التنفیذ من 

  الفرع الثاني
  المعاھدات األمریكیة لحقوق اإلنسان وتنفیذھا

 ١٩٨٨وبروتوكـوال االتفاقیـة لعامي ١٩٦٩االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان،
  . ١٩٩٠و

تتمتع لجنة البلدان األمریكیة لحقوق اإلنسان باختصاص تلقي االلتماسات المتعلقة 
  :باالنتھاكات المزعومة لحقوق اإلنسان

من أي شخص أو مجموعة من األشخاص أو أي كیان غیر حكومي معترف • 
    )٢( بھ قانونا، وھذا االختصاص إلزامي

                                      
األقلیات واألمم المتحدة واآللیات (لمزید من التفصیل راجع، دلیل األمم المتحدة الخاص باألقلیات، )  ١(

  :، منشور على الموقع التالي٩، ص ٦، الكتیب رقم )اإلقلیمیة
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من دولة طرف ضد دولة طرف أخرى إذا كان ذلك االختصاص قد تم • 
    )١( االعتراف بھ

تتمتع محكمة البلدان األمریكیة لحقوق اإلنسان باختصاص النظر في القضایا 
ھا الدول األطراف واللجنة شرط أن تكون ھذه القضایا قد جرى النظر التي ترفعھا إلی

    )٢( فیھا أوال من قبل اللجنة
  ١٩٨٥اتفاقیة البلدان األمریكیة لمنع التعذیب والمعاقبة علیھ 

خالفا التفاقیة األمم المتحدة واالتفاقیة األوروبیة المتعلقتین بالتعذیب ال تنص 
من ) ١٧(على أي آلیة محددة للتنفیذ، غیر أنھ استنادا للمادة اتفاقیـة البلـدان األمریكیة 

تقوم الدول األطـراف بإبالغ لجنة البلدان األمریكیة لحقوق اإلنسان بأي "ھذه االتفاقیة 
تدابیر تشریعیة أو قضائیة أو إداریة أو غیر ذلك مـن التدابیر التي تعتمدھا تطبیقا لھذه 

لكي تسعى في تقریرھا السنوي لتحلیل الحالة "ك للجنة ؛ واألمر متروك بعد ذل"االتفاقیة
  .)٣(" الراھنة في الدول األعضاء في منظمة الدول األمریكیة لمنع التعذیب والقضاء علیھ

وعلى ھذا النحو ال ترتئي االتفاقیة أي إمكانیة بالنسبة للجنة للقیام بأي تحقیقات 
بید أن بإمكان اللجنة . ب یمارس فیھموضوعیة في بلد توجد أسباب تحملھا على أن التعذی

أن تقوم بزیارات باالتفـاق مـع الدولة المعنیة متذرعة في ذلك بمیدان اختصاصھا العام 
  .المحدد بمقتضى میثاق منظمة الدول األمریكیة

  ١٩٩٦اتفاقیة البلدان األمریكیة بشأن االختفاء القسري لألشخاص 
االلتزامات أو الرسائل المقدمة إلى  تخضع عملیة تجھیز"تنص االتفاقیة على أن 

لجنة البلـدان األمریكیة لحقوق اإلنسان والتي یدعى فیھا اختفاء أشخاص قسرا 
لإلجـراءات المقـررة فـي االتفاقیـة األمریكیة لحقوق اإلنسان وللنظام األساسي واللوائح 

مریكیة لحقوق الخاصة باللجنة وللنظام األساسي والنظام الـداخلي لمحكمة البلدان األ
وھناك أیضًا إجراء عاجل  )٤("اإلنسان بما في ذلك األحكام المتعلقة بالتدابیر االحتیاطیة

منصوص علیھ بالنسبة للحاالت التي تتلقى فیھا لجنة البلدان األمریكیة لحقوق اإلنسان 
التماسا أو رسالة یتعلقان باختفاء قسري مزعوم تتطلب من أمانتھا التنفیذیة القیام 

تزویدھا بمعلومات تتعلق " بصورة عاجلة وسریة بتوجیھ طلب إلى الحكومة المعنیة"
  .)٥(بمكان وجود الشخص المعني

                                      
  .من االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان) ٤٥(راجع، المواد )  ١(
  من االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان) ٦١(راجع، المواد )  ٢(
  من االتفاقیة األمریكیة لمنع التعذیب والعقاب علیھ) ١٧(راجع، المواد )  ٣(
من االتفاقیة األمریكیة بشأن االختفاء القسري لألشخاص دخلت حیز التنفیذ ) ١٣(راجع، المواد )  ٤(

  ١٩٩٦مارس  ٢٨في 
من االتفاقیة األمریكیة بشأن االختفاء القسري لألشخاص دخلت حیز التنفیذ ) ١٤(راجع، المواد )  ٥(

  ١٩٩٦مارس  ٢٨في 
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اتفاقیة البلدان األمریكیة بشأن العنف ضـد المــرأة والمعاقبــة علیـھ 
  ١٩٩٤واستئصالھ 

إن اتفاقیة البلدان األمریكیة بشأن منع العنف ضد المرأة والمعاقبة علیھ 
ستئصالھ ھي المعاھدة الدولیة الوحیدة التي تستھدف حصرا استئصال العنف القائم على وا

  .أساس الجنس
تغطي االتفاقیة العنف الذي یحدث في كافة مجاالت المجتمع سواء كان في العلن 

  .أو في الحیاة الخاصة
  :تشتمل آلیة التنفیذ المتوخاة في االتفاقیة على جوانب ثالثة ھي

تقوم الدول األطراف، في المقام األول، بتضمین  :التقاریرإجراءات رفع 
معلومات بشأن "تقاریرھا الوطنیة المقدمة إلى لجنة البلدان األمریكیة للمرأة أمورًا منھا 

وأیة صعوبات واجھتھا في تطبیق " التدابیر التي اتخذتھا لمنـع وحظـر العنف ضد المرأة
   )١(تلك التدابیر

األطراف وللجنة البلدان األمریكیة للمرأة أن تطلب فتوى  یجوز للدول :الفتـاوى
من محكمة البلدان األمریكیة لحقوق اإلنسان فیما یتعلق بتفسیر اتفاقیة منع العنف ضد 

  )٢(المرأة والمعاقبة علیھ واستئصالھ
ألي فرد أو مجموعة من األفراد أو أي كیان غیر حكومي  :االلتماسات الفردیة

أن "في دولة أو أكثر من الدول األعضاء في منظمة الدول األمریكیة معترف بھ قانونـا 
  یرفع التماسا إلى لجنة البلدان

من االتفاقیة ) ٧(األمریكیة لحقوق اإلنسان یتضمن التبلیغ من انتھاكات المادة 
من قبل دولة طرف أو شكاوى بشأن ھذه االنتھاكات ویوعي تلك الدولة بواجباتھا المتمثلة 

  عنـف ضـد المـرأةفي منع ال
   )٣( ).١٢(والمعاقبة علیھ واستئصالھ على النحو الموصوف في المادة 

                                      
من االتفاقیة األمریكیة بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب علیھ ) ١٠(راجع، المواد )  ١(

١٩٩٤  
من االتفاقیة األمریكیة بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب علیھ ) ١١(راجع، المواد )  ٢(

١٩٩٤  
أن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب علیھ من االتفاقیة األمریكیة بش) ١٢(راجع، المواد )  ٣(

األقلیات واألمم المتحدة (لمزید من التفصیل راجع، دلیل األمم المتحدة الخاص باألقلیات،  ١٩٩٤
  : ، منشور على الموقع التالي٩، ص ٥، الكتیب رقم )واآللیات اإلقلیمیة

WWW.Ohr.org/Documents/publications/guide.minnoritiesar.pdf. 
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  الفرع الثالث
  معاھدات حقوق اإلنسان األوروبیة وتنفیذھا

  ٧و٦و٤و١، وبروتوكوالتھا رقم ١٩٥٠االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان لعام 
فاذ التنظیم الجدید آللیة م، عندما بدأ ن١٩٩٨نوفمبر /تشرین الثاني ١حتى تاریخ 

الرصد المنشأة بمقتضى االتفاقیة ُتحال جمیع االنتھاكات المزعومـة للحقـوق والحریـات 
التـي تضـمنھا االتفاقیـة وبروتوكوالتھا مباشرة إلى المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان 

" لسامیة على عاتقھابكفالة التقید بالتعھـدات التـي تأخذھا األطراف المتعاقدة ا"التي تقوم 
وتعقد المحكمة جلساتھا بصورة دائمة وھي تتألف من عدد من القضاة ). ١٩المادة (

 ٢٠٠٢) أبریل/ نیسان  ٣٠قاضیا حتى تاریخ  ٤٣مساو لعدد األطراف المتعاقدة أي 
ویمكن للمحكمة أن تنعقد في شكل لجان قوام كل لجنة ثالثة قضاة، أو فـي ) ٢٠(المادة 

) كون من سبعة قضاة أو في شكل غرفة كبرى قوامھا سبعة عشر قاضیاشـكل غرف تت
  ))١(٢٧(المادة 

وإلى جانب االختصاص الذي تتمتع بھ المحكمة والمتمثل في تلقي وبحث 
أن تتلقى طلبات من أي شخص أو "یجوز لھا ) ٣٣المادة (الشكاوى فیما بـین الدول 

أنھم ضحایا النتھاك طرف من  منظمة غیر حكومیة أو مجموعة مـن األشخاص یدعون
األطراف المتعاقدة السامیة للحقوق المنصوص علیھـا في االتفاقیة أو في البروتوكوالت 

وتتعھد األطراف المتعاقـدة السـامیة بـأال تعرقل بأي شكل من ) "٣٤(المادة " الملحقة بھا
فـي رفـع الشكاوى  والحق) حتى نھایتھا ٣٤المادة " (األشكال الممارسة الفعلیة لھذا الحق

  .فیما بین الدول وشكاوى األفراد إلى المحكمة ال یعتمد على أي إجراء محدد بالقبول
بید أنھ ال یجوز للمحكمة أن تعالج طلبا أیا كان نوعھ ما لم تكن سبل االنتصاف 
الوطنیة قـد استنفدت وما لم یكن الطلب قد قدم في غضون ستة أشھر من التاریخ الذي 

وھناك معاییر إضافیة بشأن القبول تتوفر فیما )) ١(٣٥(القرار النھائي المادة اتخذ فیھ 
في "یتعلق بالطلبات الفردیة التي ال ینبغي أن یكـون صاحبھا مجھول الھویة وال أن تكون 

جوھرھا ھي نفس المسألة التي سبق للمحكمة أن نظرت فیھـا أو قدمت لیبحث فیھا 
ویة الدولیین وال تتضمن أي معلومات جدیدة ذات بموجب إجراء لالستقصاء أو التس

  ))٢(٣٥(المادة ) عالقة بالموضوع
وتقوم المحكمة بالبت في مقبولیة القضیة وأسسھا الموضوعیة وتضطلع عند 

تحت "وبعد ًاإلعالن عن جواز قبول القضیة تضع نفسھا أیضا . الضرورة بعملیة التحري
ودیة للمسألة على أساس احترام حقوق  تصرف األطراف المعنیة بغیـة تأمین تسویة

المادة " (اإلنسان على النحو المحـدد فـي االتفاقیـة وفـي البروتوكوالت الملحقة بھا
في "وتعقد المحكمة جلساتھا بصورة علنیة ما لم تقرر خالف ذلك )). ب) (١(٣٨

  ).٤٠المادة " (الظروف االستثنائیة
ثالثة أشھر من تاریخ صدور ویجوز ألي طرف في القضیة، في غضون فترة 

. الحكـم عـن الغرفة، أن یطلب في الظروف االستثنائیة إحالة القضیة إلى الغرفة الكبرى
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وإن حظي الطلب بـالقبول، تقوم عندئذ الغرفة الكبرى بالبت في القضیة بواسطة حكم 
 وفـي غیـر ذلك من الحاالت یكون الحكم الصادر عن) ٤٤و٣٤المادتان (یكون نھائیا 

الغرفة نھائیا حین ُتعلن األطراف أنھا ال تعتزم طلـب إحالـة األمر إلى الغرفة الكبرى؛ أو 
بعد مرور ثالثة أشھر على الحكم في غیاب مثل ذلك الطلب، وأخیرًا عندما یقابل طلب 

  ) ٤٤المادة (اإلحالة بالرفض 
ائي الصادر أن تتعھد بالتقید بالحكم النھ"ویجب على األطراف المتعاقدة السامیة 

؛ وتشرف على تنفیذ الحكم النھائي لجنة "عن المحكمة في أي قضیة تكون أطرافًا فیھا
  )١( ).٤٦المادة (الوزراء التابعة لمجلس أوروبـا 

م بروتوكوالتھ لألعـوام ١٩٦١المیثاق االجتماعي األوروبي لعـام 
  ١٩٩٥و١٩٩١و١٩٨٨

  :آلتيتشتمل آلیة التنفیذ المتوخاة في االتفاقیة على ا
یقضي القسم الرابع من المیثاق االجتماعي األوروبي  :إجراءات رفع التقاریر

م، بأنھ یجب على الدول األطراف تقدیم تقاریر بصورة دوریة ١٩٩١وبروتوكول عام 
ویجوز طلب . إلى األمین العام للمجلس األوروبي عن تطبیق أحكام المیثاق التي قبلتھا

   .بلھا الدول من وقت آلخر حسبما ترى لجنة الوزراءتقاریر عن األحكام التي لم تق
ویجب أن تقدم الحكومات نسخًا من تقاریرھا إلى المنظمات الوطنیة ألصحاب 

ویجوز لھذه التنظیمات أن ترسل أیة تعلیقات إلى األمین العام للمجلس . األعمال والعمال
. األطراف المعنیةاألوروبي، الذي یرسل بدوره نسخة من ھذه التعلیقات إلى الدول 

واعتبارًا من دخول ھذا المیثاق حیز النفاذ تتلقى المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، التي 
لھا وضع استشاري لدى المجلس األوروبي ولھا اھتمامات ذات صلة، نسخًا من تقاریر 

وھذه التقاریر علنیة ویمكن للجمھور طلب . الدول األطراف یرسلھا إلیھا األمین العام
   .حصول على نسخ منھاال

ویتولى األمین العام للمجلس األوروبي إبالغ النتائج التي تخلص إلیھا لجنة 
الخبراء إلى اللجنة الحكومیة المؤلفة من ممثلي كافة الدول المتعاقدة ومراقبي الشركاء 
األوروبیین في المجال االجتماعي، ویجوز أن تستشیر ھذه اللجنة ممثلي المنظمات 

وتدرس اللجنة الحكومیة قرارات اللجنة الوزاریة، وتختار . یر الحكومیةالدولیة غ
األوضاع التي ینبغي من وجھة نظرھا أن تكون موضوعًا للتوصیات المقدمة إلى كل 
دولة من الدول المتعاقدة، وتحدد أسباب اختیارھا على أساس االعتبارات االجتماعیة 

                                      
األقلیات واألمم المتحدة واآللیات (لمزید من التفصیل راجع، دلیل األمم المتحدة الخاص باألقلیات، )  ١(

  :، منشور على الموقع التالي٧ص  7، الكتیب رقم )اإلقلیمیة
 WWW.Ohr.org/Documents/publications/guide.minnoritiesar.pdf. 

   ٢٠٢١-٣-١٩زیارة الموقع تاریخ 
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- ٣٥٨  - 

 

وتأخذ نتیجة ھذا الجھد صورة . ة بالسیاساتواالقتصادیة وغیرھا من االعتبارات المتعلق
  )١(تقریر یقدم للجنة الوزاریة وُیطرح أیضًا للتداول العام

  :إجراءات تقدیم الشكاوى
ترد األحكام المتعلقة بإجراءات تقدیم الشكاوى الجماعیة في بروتوكول عام 

ي م ، والغرض منھا ھو تحسین آلیة اإلشراف على تنفیذ المیثاق االجتماع١٩٩٥
األوروبي مما یتیح الفرصة للتعامل مع الشكاوى الجماعیة التي تدعي وقوع انتھاكات 
للحقوق واألحكام الواردة في المیثاق؛ وذلك بجانب اإلجراء الحالي والخاص بفحص 

  .تقاریر الدول األطراف
  :ویمكن تلخیص إجراءات تقدیم ھذه الشكاوى فیما یلي

مجلس األوروبي، الذي یحیلھا بدوره إلى لجنة ُترسل الشكاوى إلى األمین العام لل
  .الخبراء المستقلین

وتقوم ھذه اللجنة أوًال ببحث ما إذا كانت الشكوى مقبولة شكًال أم ال، فتطلب من 
الحكومة المعنیة ومقدم الشكوى تقدیم معلومات ومالحظات كتابیة عن مسألة قبول 

بولة شكال، فإن اللجنة تطالب فإذا كانت الشكوى مق. الشكوى من الناحیة الشكلیة
األطراف المعنیة بتقدیم آل المعلومات أو اإلیضاحات المتعلقة بھا في صیغة كتابیة، آما 

وشركاءھا في المجال ١٩٩٥تدعو الدول األخرى األطراف في بروتوكول عام 
ومن حق اللجنة قبل أن تضع تقریرھا أن تعقد جلسًة . االجتماعي لتقدیم تعلیقاتھم

  .ممثلون عن األطراف المعنیة، ولكن ھذا اإلجراء لیس إلزامیًا یحضرھا
وعلى أساس المعلومات التي تجمعت تضع لجنة الخبراء تقریرًا للجنة الوزاریة 
یتضمن النتائج التي خلصت إلیھا بشأن ما إذا كانت الدولة الطرف المقدم في حقھا 

یثاق وقواعده المتعلقة الشكوى قد عملت بصورة مرضیة على ضمان تطبیق أحكام الم
  .بموضوع الشكوى المقدمة أم ال

فإذا انتھت لجنة . ثم یأتي بعد ذلك دور اللجنة الوزاریة التخاذ القرار النھائي
الخبراء إلى أن التطبیق لم یكن مرضیاً، فإن اللجنة الوزاریة توجھ توصیة إلى الحكومة 

تقوم باعتماد قرار لجنة الخبراء في  أما إذا اعتبر التطبیق مرضیاً، فإن اللجنة. المعنیة
  .ھذا الصدد

والتوصیات في حد ذاتھا لیست ملزمًة قانوناً، وھو األمر الذي یختلف عن 
إجراءات الشكاوى الفردیة في إطار االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان وحریاتھ 

 )٢(األساسیة

                                      
وصادقت علیھ  ١٩٦٥عام  ، ودخل حیز النفاذ في١٩٦١اعُتمد المیثاق االجتماعي األوروبي في عام  ،) ١(

  .دولة٢٦
النظام األوروبي لحمایة حقوق اإلنسان والحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة،  ٢٩راجع، الوحدة رقم ) ٢(

   ٥صـ 
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  ١٩٩٥االتفاقیة اإلطاریة لحمایة األقلیات الوطنیة 
تفاقیة اإلطاریة لحمایة األقلیات الوطنیة أول معاھدة دولیة ملزمة قانونا تعتبر اال

  .تستھدف حمایة األقلیات الوطنیة
تتضمن ھذه االتفاقیة تعھدًا إزاء األقلیات الوطنیة في مجاالت منھا على سبیل 
المثال الحق في المساواة أمام القانون وحریة التعبیر وحریة الدین وحریة تكوین 

ات والتجمع والحریات اللغویة والتعلیم والنھوض بالثقافة والھویة الوطنیة وتشجیع الجمعی
  .التسامح والحوار فیما بین الثقافات

وتضطلع لجنة وزراء مجلس أوروبا بمھام رصد تنفیذ االتفاقیة اإلطاریة مـن 
ھمة، وتحظى لجنة الوزراء، في اضطالعھا بھذه الم) ٢٤المادة (جانـب الـدول المتعاقدة 

بمساعدة من لجنة استشاریة یتمتع أعضاؤھا بخبرة مشھود بھا لھم في میدان حمایة "
ویقوم الرصد على أساس إجراءات للتبلیغ، بموجبھا )  ٢٦المادة " (األقلیات الوطنیة

تطالب الدولة المتعاقدة بأن تقدم، في غضون سنة تالیة لبدء نفاذ االتفاقیة فیما یخصھا، 
ن التدابیر التشریعیة وغیرھا من التدابیر التي اتخذت إلعمـال معلومات كاملة ع"

أي "في االتفاقیة ومتى طلبت منھا اللجنة، بعد ذلك، " المبـادئ المنصوص علیھا
  )١() ٢٥المادة " (معلومات إضافیة ذات عالقة بالتنفیذ

  اطب اث

  ادل ا  وق ات

دولي في تحدید مفھوم التدخل الدولي اإلنساني إلى قسمین، انقسم فقھاء القانون ال
أولھما یعطي معنى ضیق لھ، وثانیھما یعطي معنى واسعا لھ، وسنتطرق إلى ھذین 

، والمعنى الواسع )الفرع األول(المعنیین على التوالي، المعنى الضیق للتدخل اإلنساني 
  ).الفرع الثاني(للتدخل اإلنساني 

  الفرع األول
  الضیق للتدخل اإلنساني المعنى

یدافع أنصار ھذا الرأي عن المفھوم الضیق للتدخل الدولي اإلنساني، فھم یرون 
أن التدخل اإلنساني ال یمكن أن یحدث إال من خالل العمل العسكري واستخدام القوة 

  .المسلحة من اجل وقف االنتھاكات الخطیرة التي تمس بحقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة

                                      
األقلیات واألمم المتحدة واآللیات (اجع، دلیل األمم المتحدة الخاص باألقلیات، لمزید من التفصیل ر)  ١(

  :، منشور على الموقع التالي٤، ص 8، الكتیب رقم )اإلقلیمیة
 WWW.Ohr.org/Documents/publications/guide.minnoritiesar.pdf. 

   ٢٠٢١-٣-١٩تاریخ زیارة الموقع 
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اللجوء إلى القوة بغرض حمایة السكان من " (stwell) ا الشأن عرفھوفي ھذ
المعاملة التحكمیة والمسیئة دوما والتي تتجاوز حدود السلطة المفترض ممارستھا من 

   )١( "صاحب السیادة
یعتبر البعض التدخل العسكري لحمایة : "وكتب األستاذ الدكتور محمد حافظ غانم

ھم عمال مشروعا یطلق علیھ وصف التدخل اإلنساني أرواح الرعایا من خطر محدق ب
  )٢( ".وھناك سوابق متعددة في ھذا الشأن

وصف التدخل الدولي اإلنساني على كل  (BAXTER)كما أطلق األستاذ 
استخدام للقوة من جانب إحدى الدول ضد دولة أخرى لحمایة رعایا ھذه األخیرة مما "

یمكن أن یستھدف فعل التدخل حمایة رعایا یتعرضون لھ من موت أو أخطار جسیمة كما 
الدولة التي تقوم بتنفیذھا، عن طریق ترحیلھم من الدولة التي یتعرضون على إقلیمھا 

  )٣( ."لخطر الموت
وربما یعود السبب في اعتماد ھؤالء الفقھاء القوة المسلحة كوسیلة أساسیة لتنفیذ 

سكریة كالوسائل السیاسیة أو التدخل اإلنساني، إلي تقدیرھم أن الوسائل غیر الع
الخ، دائما ما تحتاج إلى وقت طویل لكي تحقق أھدافھا ...االقتصادیة أو الدبلوماسیة

الخاصة بإنقاذ حیاة اإلفراد الذین یتعرضون في بلدان أخرى لخطر الموت، وال یستقیم 
اعدة ھذا الوضع وما یستوجبھ إزالة الخطر من المبادرة واإلسراع بتقدیم العون والمس

لھؤالء األفراد، من ناحیة أخرى فان ھذه الوسائل كثیرا ما تعجز عن تحقیق أھدافھا 
المنشودة، بسبب اختالف سیاسات الدول المعنیة بمصیر ھؤالء األفراد، وتضارب 
مصالحھا السیاسیة واالقتصادیة ،األمر الذي یحد كثیرا من جدوى اللجوء إلیھا، ویجعل 

  .لعسكریة أمرا ال مناص عنھ إلنقاذ حیاة ھؤالء األفرادمن اللجوء إلى التدابیر ا
  الفرع الثاني

  .المعنى الواسع للتدخل اإلنساني
بحسب ھذا الرأي، فان التدخل اإلنساني ال یعني بالضرورة استخدام القوة 
المسلحة، فھذا النوع من التدخل یمكن أن یتم بوسائل أخرى غیر اللجوء إلى القوة 

غط السیاسي أو االقتصادي أو الدبلوماسي، فكلما كان الھدف من كاستخدام وسائل الض

                                      
نساني بین حمایة حقوق اإلنسان  ومبدأ السیادة في عالم ما بعد التدخل اإل(راجع، احمد ھلتالي،)  ١(

،مذكرة ماجستیر في قانون المنظمات الدولیة وقانون العالقات الدولیة، كلیة الحقوق، )الحرب الباردة
  ٦٣ص ٢٠٠٨/٢٠٠٩جامعة  منتوري  قسنطینة،

، ١٩٧٩ضة العربیة ،القاھرة ،راجع، محمد حافظ غانم ،الوجیز في القانون الدولي العام ،دار النھ)  ٢(
  ١٧٣ص 

،مذكرة ماجستیر في القانون )مجلس األمن الدولي والتدخل اإلنساني(راجع، الدراجي بدیار،)  ٣(
  ٣٥،ص ٢٠١٠/٢٠١١الدولي والعالقات الدولیة، بن عكنون الجزائر،
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استخدام أي من الوسائل السالف ذكرھا، ھو حمل إحدى الدول على الكف عن االنتھاكات 
   )١( .المتكررة لحقوق اإلنسان، كلما أمكن اعتباره تدخال دولیا إنسانیا

) (Aliver corten et pierre Kleinومن أنصار ھذا االتجاه االساتاذان
وذلك واضح من خالل إدراجھما للعدید من الوسائل التي یمكن أن یتم بھا ھذا النوع من 

تنظیم الحمالت الصحفیة، وتوقیع الجزاءات االقتصادیة، وفرض : التدخل، لعل أھمھا
القیود على بیع األسلحة، ومنع إرسال مواد اإلغاثة للسكان، التدخل المسلح من طرف 

   )٢( .لى تدابیر القمع التي یتخذھا مجلس األمنواحد، اللجوء إ
ویرى الدكتور حسام احمد ھنداوي بأن المعنى الواسع للتدخل الدولي اإلنساني 
یتالءم والظروف الدولیة المعاصرة، حیث لم یعد للدول الحق في اللجوء للقوة إال في 

  ).حالة الدفاع الشرعي، التدابیر الجماعیة القمعیة(حاالت محددة 
لجوء شخص أو أكثر من األشخاص :(قد عرف التدخل الدولي اإلنساني بأنھو

الخ ضد الدولة ...القانون الدولي إلى وسائل اإلكراه السیاسیة أو االقتصادیة أو العسكریة
أو الدول التي ینسب إلیھا االنتھاك الجسیم والمتكرر لحقوق اإلنسان، بھدف حملھا على 

   )٣()وضع نھایة لمثل ھذه الممارسات
ونتفق مع المعنى الواسع للتدخل (في حین یقول األستاذ عاطف علي الصالحي 

الدولي اإلنساني نظرا للتطور الذي لحق مفھوم الشخصیة القانونیة فأصبح من المتصور 
  ).قیام األمم المتحدة بالتدخل لحمایة حقوق اإلنسان

ق إنسانیة، فأن ومن ناحیة األشخاص الذین یجوز التدخل لحمایة مالھم من حقو
بعض الفقھاء یرون قصر ھذا الحق على األشخاص الذین تربطھم بالدولة المتدخلة 
خصائص مشتركة أو عالقات قربى، ویذھب البعض األخر على قصره على حمایة 
أرواح مواطني الدولة التي یتم ضدھا فعل التدخل، أما اتجاه إحدى الدول إلى حمایة 

  )٤( .ال یندرج تحت إطار التدخل الدولي اإلنسانيرعایاھا في دولة أخرى فانھ 
ویرى البعض األخر امتداد إجراءات التدخل الدولي اإلنساني لتشمل كل فرد 
بوصفھ إنسانا وبغض النظر عن أي اعتبارات تعود إلى العرق أو الجنس أو الدین أو 

من إجراءات الخ ، فرعایا الدولة المتدخل في شؤونھا یستطیعون االستفادة .. الثقافة

                                      
یقیة معاصرة في راجع، ماھر جمیل أبو خوات، المساعدات اإلنسانیة الدولیة، دراسة تحلیلیة وتطب)  ١(

  ٢٢،ص٢٠٠٩ضوء قواعد القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة،القاھرة،
راجع، عاطف على على الصالح، مشروعیة التدخل الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام، دار )  ٢(

  ٤٦٧، مصر، ص ٢٠٠٩النھضة العربیة، الطبعة األولى 
التدخل الدولي اإلنساني، دراسة فقھیة وتطبیقیة في ضوء راجع، حسام احمد محمد ھنداوي، )  ٣(

  ٥٢، ص ١٩٩٦/١٩٩٧قواعد القانون الدولي، دار النھضة العربیة، طبعة 
راجع، عاطف على على الصالح، مشروعیة التدخل الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام، )  ٤(

  ٤٦٨مرجع سابق، ص 



  الحمایة الدولیة لحقوق األقلیات في القانون الدولي
  اإلویغور والروھینغا نموذجا 

  

- ٣٦٢  - 

 

الحمایة التي یتیحھا ھذا النوع من التدخل، تماما كما ھو الحال بالنسبة لمواطني الدولة 
  )١( .المتدخلة

إن جمیع حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة، والتي تتضمنھا الوثائق الدولیة 
الخاصة بحقوق اإلنسان، تستحق من حیث األصل أن تحمى بواسطة التدخل الدولي 

غیر أن أھمیة التمییز بین حق وأخر تتجلى في اختیار الوسیلة المناسبة التي  اإلنساني،
یتم تنفیذ التدخل اإلنساني من خاللھا، فال یتصور استخدام القوة المسلحة لتنفیذ تدخل 
إنساني دولي، إال في حالة االعتداء الجسیم أو التھدید باالعتداء على حق مجموعة بشریة 

إذا لم یكن ھناك مثل ھذا االعتداء فان الدولة المتدخلة تستطیع معینة في الحیاة، أما 
التدرج بتدابیرھا غیر المسلحة من مجرد إصدار تصریحات اإلدانة العلنیة وحتى اتخاذ 

  . الجزاءات االقتصادیة أو السیاسیة، كل ذلك تبعا لدرجة أھمیة الحق المعتدى علیھ
  الفرع الثالث

  أسالیب التدخل اإلنساني
تدخل الدولي اإلنساني یتم عن طریق استخدام القوة أو ما تسمى بوسائل إن ال

اإلكراه أو وسائل القھر، كما أن ھذا المصطلح لم یعد یعني القوة العسكریة أو المسلحة 
فقط، وإنما یعني وسائل أخرى كالضغوط السیاسیة أو االقتصادیة باإلضافة إلى شمولھ 

المصطلح ال یعني االستخدام الحقیقي للوسیلة فقط، استخدام القوة العسكریة، وأیضا أن 
وإنما یعني التھدید باستخدامھا أیضا، كما وان الجھة التي تملك حق التدخل انحصرت في 
األمم المتحدة أو بتفویض منھا لجھة دولیة أو لدولة ما للقیام بھ، أما بشأن الدول فان 

  .جدال حول شرعیتھ تدخلھا أصبح محصورا في نطاق ضیق ومحدود جدا ویثیر
  :لھذا یمكننا تقسیم أسالیب التدخل اإلنساني بشكل عام إلى

  .األسلوب السیاسي للتدخل اإلنساني: أوال
ویتم ھذا النوع من التدخل من قبل الجھة الدولیة بإتباع الوسائل السیاسیة 

كات والدبلوماسیة كمحاولة منھا للتأثیر في إرادة الجھة المسئولة عن خروقات وانتھا
حقوق اإلنسان، والتي تم التدخل اإلنساني ضدھا، والضغط علیھا لحملھا وإجبارھا على 

ویتبع في . الكف عن ممارسة تلك االنتھاكات والخروقات وإیقافھا على االستمرار فیھا
ھذا األسلوب من التدخل عدة طرق، كان یكون عن طریق قیام الجھة المتدخلة بتقدیم 

ھ أو مذكرات رسمیة إلى الجھة التي تقوم بانتھاك حقوق طلبات تحریریة أو شفاھ
اإلنسان، تتضمن ھذه الطلبات أو المذكرات الطلب من تلك الجھة القیام بعمل معین أو 
أكثر أو االمتناع عن القیام بعمل معین أو عدة أعمال، كما ویمكن أن یتضمن الطلب منھا 

   )٢( .السیر وفق خطة معینة أو سیاق معین

                                      
  ٥٥-٥٤تدخل الدولي اإلنساني، مرجع سابق، ص راجع، حسام احمد محمد ھنداوي، ال)  ١(
راجع، عثمان علي الرواندوزي، مبدأ عدم التدخل والتدخل في الشؤون الداخلیة للدول في ظل )  ٢(

  ٤٠٩- ٤٠٨، مصر ، ص ٢٠١٠القانون الدولي العام، دار الكتب القانونیة، طبعة 
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توجیھ دعوة لعقد مؤتمر یتقرر فیھ ما یحاول الجھة المتدخلة تحقیقھ، ویعتبر 
أسلوبا سیاسیا أخر للتدخل الدولي اإلنساني، فضال عن إمكانیة أن یأخذ األسلوب السیاسي 
للتدخل اإلنساني شكل االحتجاج الدبلوماسي تقدمھ بعثة الجھة المتدخلة الدبلوماسیة إلى 

یكون التدخل اإلنساني السیاسي أكثر شدة خاصة حینما  الجھة المتدخل في شؤونھا، وقد
یكون من جانب المنظمات الدولیة كاألمم المتحدة، كقرارات اإلدانة والشجب التي تتمتع 
بفاعلیة أكثر من غیرھا من الطرق السیاسیة للتدخل اإلنساني، وقد شھد القرن التاسع 

ني حینما تدخلت بعض الدول عشر بعض النماذج من األسلوب السیاسي للتدخل اإلنسا
األوربیة في بلغاریا وأرمینیا في مواجھة الدولة العثمانیة، وكذلك تدخل عدد من الدول 
األوربیة للدفاع عن حقوق الیھود في روسیا، ویعتبر تدخل األمم المتحدة على شكل إدانة 

شرین سیاسة الفصل والتمییز العنصري في جنوب إفریقیا في الستینات من القرن الع
  .ضمن ھذا األسلوب للتدخل اإلنساني

  .األسلوب االقتصادي للتدخل اإلنساني: ثانیا
بموجب ھذا األسلوب تقوم الجھة المتدخلة باستخدام بعض التدابیر االقتصادیة 
التي تستھدف من وراءھا التأثیر في سیاسة الدولة المراد التدخل في شؤونھا لحملھا على 

   .ن فیھاوقف انتھاكات حقوق اإلنسا
والمراد بالتدابیر االقتصادیة ھنا ھو جمیع وسائل الضغط واإلكراه االقتصادیین 
أو ذات الطابع االقتصادي، یستخدمھا الطرف المتدخل ضد الطرف الذي یقوم بخرق 
وانتھاك حقوق اإلنسان للتأثیر في إرادتھ، ومن ھذه الوسائل على سبیل المثال، إتباع 

دیة ضده، ومنع االستیراد والتصدیر معھ، أو فرض الحصار سیاسة المقاطعة االقتصا
االقتصادي علیھ، أو منع مرور البضائع في إقلیمھ، أو تجمید األموال والممتلكات 
والبضائع العائدة لذلك الطرف والموجودة في الخارج، كذلك االمتناع عن منح القروض 

عامالت االقتصادیة معھ، أو المنح، أو فرض بعض الشروط االقتصادیة علیھ خالل الت
وغیرھا من الوسائل واألسالیب، وال یختلف ھذا األسلوب عن األسلوب السابق فیما 
یخص القصد من التدخل، إذ تقوم الجھة المتدخلة باستخدام وسائل الضغط واإلكراه 
االقتصادیة المختلفة بغیة التأثیر في قرار وإرادة الطرف المتدخل في شؤونھا، لحملھا 

لقیام بأداء عمل معین أو االمتناع عن القیام بعمل، وفي كلتا الحالتین فإنھا تبغي على ا
  .)١( وقف الخروقات واالنتھاكات الخطیرة لحقوق اإلنسان

وقد ورد ذكر لھذا األسلوب في میثاق األمم المتحدة ،إذ منح مجلس األمن 
الت تھدید السلم من المیثاق في حا ٤١صالحیة فرض عقوبات اقتصادیة بموجب المادة 

لمجلس األمن أن یقرر ما (على ٤١واإلخالل بھ ووقوع العدوان، حیث نصت المادة 

                                      
في الشؤون الداخلیة للدول في ظل راجع، عثمان علي الرواندوزي، مبدأ عدم التدخل والتدخل )  ١(

  ٤١٠القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص
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یجب اتخاذه من التدابیر التي ال تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفیذ قراراتھ، ولھ أن 
یطلب إلى أعضاء األمم المتحدة تطبیق ھذه التدابیر، ویجوز أن یكون من بینھا وقف 

قتصادیة والمواصالت الحدیدیة والبحریة والجویة والبریدیة والبرقیة الصالت اال
والالسلكیة وغیرھا من وسائل المواصالت وقفا جزئیا أو كلیا وقطع العالقات 

  ).الدبلوماسیة
  .األسلوب العسكري للتدخل اإلنساني: ثالثا

، یحصل ھذا التدخل اإلنساني بھذا األسلوب عن طریق استخدام القوات المسلحة
سواء كانت ھذه القوات بریة أو بحریة أو جویة أو مختلطة من القوات الثالث المذكورة، 
أو التھدید باستخدامھا، ویعتبر ھذا األسلوب للتدخل اإلنساني من أكثر األسالیب استعماال 
على صعید العالقات الدولیة نتیجة لما یتمتع بھ ھذا األسلوب من القدرة الكبیرة في 

لحسم والتأثیر لتحقیق الغایة والھدف من التدخل، فضال عن إمكانیة سرعة الغالب على ا
اتخاذه وتنفیذه، إلى جانب سرعة تحقیق النتائج بواسطتھ، ومن األمثلة على ھذا األسلوب 

، وتدخل بلجیكا في ١٩٦٥من التدخل التدخل العسكري األمریكي في الدومینكان عام
، وكذلك التدخل ١٩٩٩طلس في كوسوفو عام ، وتدخل حلف شمال األ١٩٦٠الكونغو عام

باسم األمم المتحدة في اندونیسیا بشان تیمور الشرقیة وغیرھا من األمثلة كما كان الحال 
   )١( .الخ...في الصومال والبوسنة والھرسك

  الفرع الرابع
  شروط التدخل اإلنساني

مات الدولیة یالحظ أنھ في اآلونة األخیرة أعطت األمم المتحدة وغیرھا من المنظ
والتكتالت اإلقلیمیة لنفسھا الحق في التدخل في مسائل كان یعتبرھا الفقھ الكالسیكي 

    )٢( مسائل داخلیة، األمر الذي دفع ببعض الفقھاء وضع شروط لھذا التدخل
  .ضرورة االلتزام بقواعد القانون الدولي: أوال

لیة، التي أبرمتھا الدول وھذا االلتزام یتولد نتیجة للمعاھدات واالتفاقیات الدو
بإرادتھا الحرة، ویقع على تلك الدول تنفیذ تلك االلتزامات بموجب ھذه االتفاقیات 
والمعاھدات، فھذا االلتزام التعاقدي الذي نشا بین الدول یتم بھدف المحافظة على امن 

ب المجتمع واستقراره وكذلك بھدف حمایة اإلنسان والبشریة من االنتھاكات التي ترتك

                                      
راجع، عثمان علي الرواندوزي، مبدأ عدم التدخل والتدخل في الشؤون الداخلیة للدول في ظل )  ١(

  ٤١١القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص
قوق اإلنسان، دار النھضة راجع، حسین حنفي عمر، التدخل في شؤون الدول بذریعة حمایة ح)  ٢(

  ٢٢، ص٢٠٠٤/٢٠٠٥العربیة القاھرة، الطبعة االولى
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ونتیجة لذلك تتنازل الدول المنضمة لھذه االتفاقیات ضمنیا عن بعض اختصاصاتھا 
   )١( .الداخلیة

واحترام الدولة للقانون الدولي والتزاماتھا الدولیة ال ینتقص بال شك من سیادتھا 
واختصاصھا الداخلي، وال یؤثر على استقاللھا، وذلك الن الدول جمیعھا تلتزم على قدم 

أداء ھذه االلتزامات والتي یعتبر تنفیذھا شرطا ضروریا لتحقیق السلم واألمن المساواة ب
  .الدولي ورفاھیة اإلنسان وصون كرامتھ وأدمیتھ

وعلى ھذا فانھ ال یعد اعتداءا على الشؤون الداخلیة للدول أو تدخال في     
في  اختصاصھا وال ینتقص من استقاللھا مطالبة للدول باحترام تعھداتھا الواردة

االتفاقیات الدولیة أو احترام االلتزامات التي یقرھا القانون الدولي العام بل أن أداء ھذه 
  .االلتزامات مظھر من مظاھر السیادة وال ینتقص منھا

وال ینتقص من ھذه السیادة أداء االلتزامات التي تقررھا منظمة األمم المتحدة  
الواردة في االتفاقیات الدولیة الصادرة عن األمم تنفیذا لمبادئھا الواردة في المیثاق أو تلك 

المتحدة وذلك كاتفاقیات األمم المتحدة للحقوق المدنیة والسیاسیة، واتفاقیات الحقوق 
  .أي االتفاقیات المتعلقة بحقوق اإلنسان ١٩٦٦االقتصادیة واالجتماعیة عام

نسان في على ذلك فان تدخل منظمة األمم المتحدة، ومناقشة أوضاع حقوق اإل
دول معینة بواسطة أجھزتھا كالجمعیة العامة أو مجلس األمن ال یعد تدخال في الشؤون 

من میثاق األمم المتحدة، الن  ٧/ ٢الداخلیة وال یدخل في إطار الحظر الوارد في المادة 
حقوق اإلنسان خرجت من نطاق المسائل الداخلیة وأصبحت تدخل في صمیم عمل 

  .جب علیھ أن یسھر على كفالتھا وحمایتھاالمجتمع الدولي الذي ی
ومن أمثلة الحاالت التي تدخلت فیھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة من اجل العمل 
على تنفیذ المواثیق واالتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق اإلنسان قرارھا الصادر 

انیا حیث المتعلق بانتھاكات حقوق اإلنسان في المجر وبلغاریا وروم ٢٢/١٠/١٩٤٩في
من المیثاق تلزم األمم المتحدة بالعمل على  ٥٥لما كانت المادة (جاء في ھذا القرار

ضمان االحترام العالمي والفعال لحقوق اإلنسان والحریات األساسیة دون تمییز أساسھ 
،كما أن الجمعیة العامة خالل النصف األول من )األصل أو الجنس أو اللغة أو الدین

العادیة قد قامت بدراسة احترام حقوق اإلنسان والحریات األساسیة في الدورة الثالثة 
 ٣١/٧٢القرار رقم ١٩٤٩ابریل ٣٠بلغاریا والمجر، وقد أصدرت في ھذا الصدد بتاریخ 

الذي یتضمن اإلشارة للقلق الذي استشعرتھ من االتھامات ا لخطیرة  الموجھة إلى 

                                      
راجع، منال محمود صالح، مفھوم سیادة الدولة في ضوء التطورات الدولیة المعاصرة، دار )  ١(

  ١١٧،ص٢٠١١النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة االولى



  الحمایة الدولیة لحقوق األقلیات في القانون الدولي
  اإلویغور والروھینغا نموذجا 

  

- ٣٦٦  - 

 

ن مصادرة لحقوق اإلنسان والحریات حكومتي بلغاریا والمجر لما ھو منسوب إلیھما م
   )١( .األساسیة
  .أن یتم التدخل بقرارات من المنظمات الدولیة: ثانیا 

فیجب أن یصدر قرار التدخل من منظمة األمم المتحدة، والھیئات الدولیة المخولة 
بموجب االتفاقیات الدولیة، كون المنظمة الدولیة مكلفة بموجب المواثیق واالتفاقیات 

ویجوز لھذه الجھات أن تستخدم  )٢(یة بحمایة حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة،الدول
الدول في تنفیذ اإلجراءات التي اتخذتھا، ولكن ال یجوز للدول أن تقوم بإجراءات انفرادیة 

  .ألنھ قد یترتب علیھا التدابیر المضادة أو نشوب نزاعات مسلحة
في مجال حمایة حقوق اإلنسان وال شك أن تدخل المنظمات والھیئات الدولیة 

مقید باحترام الشرط األول السابق ذكره وھو أن یكون تدخلھا مستند إلى القانون الدولي، 
وألجل تطبیق االتفاقیات والمواثیق الدولیة وإال وقعت تحت طائلة الحظر الوارد في 

ة مثلھا في من المیثاق والتي تخاطب بالنھي الوارد فیھا منظمة األمم المتحد٢/٧المادة 
  .ذلك مثل الدول األخرى تقدیسا لمبدأ سیادة الدول ومبدأ احترام االختصاص الداخلي

وتدخل المنظمات والھیئات الدولیة من اجل السھر على حمایة حقوق اإلنسان ھو 
واجب علیھا ألنھا مكلفة بموجب المواثیق واالتفاقیات الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان 

لذلك فان تقاعسھا عن أداء ھذا الدور یترتب علیھ مخالفة االلتزامات بأداء ھذا الدور و
  .الدولیة كما أن ذلك یدخل في نطاق االختصاصات والسلطات المخولة بھا تلك المنظمات

  .أن یكون التدخل في الحدود المقبولة طبقا للقانون الدولي: ثالثا
ة األمم المتحدة یجب على المنظمات الدولیة بكافة أنواعھا بما فیھا منظم

باعتبارھا من أشخاص القانون الدولي االمتثال لھذا القانون فھي كالدول مخاطبة بأحكام 
ھذا القانون وعلیھا االلتزام بقواعده فھي لیست فوق القانون، وإنما تخضع إلحكامھ والتي 

ین من أھمھا مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة ومبدأ احترام سیادتھا والمساواة ب
الدول في تطبیق المعاییر الدولیة وان ال یتم استخدام سلطاتھا واختصاصاتھا من اجل 

  )٣( .أھداف استعماریة لبعض الدول
كما  یجب على المنظمات الدولیة الخضوع لقواعد القانون الدولي والتقید بما 
 ورد في االتفاقیات الدولیة، وان یكون التدخل الدولي، والغرض منھ ضمن الحدود
المشروعة بعیدا عن التحیز، والتمییز بین األفراد واألطراف، فالعملیة اإلنسانیة من 
مساعدة وحمایة ال یجب أن یتمتع بھا فرد أو طرف دون أخر، لذلك یكون التقید بالحیاد 

                                      
حمایة حقوق اإلنسان، مرجع سابق، راجع، حسین حنفي عمر، التدخل في شؤون الدول بذریعة )  ١(

  ٣٢٦- ٣٢٥ص 
راجع، منال محمود صالح، مفھوم سیادة الدولة في ضوء التطورات الدولیة المعاصرة، مرجع )  ٢(

  ١١٩سابق، ص 
راجع، حسین حنفي عمر، التدخل في شؤون الدول بذریعة حمایة حقوق اإلنسان، مرجع سابق، )  ٣(

  ٣٣٧ص 
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والنزاھة والعدالة والموضوعیة، ویعد تجاوزھا بھدف تسییس حقوق اإلنسان خارج عن 
قوم الدولة أو مجموعة الدول التي تتدخل في شؤون دولة ما المشروعیة، وكثیرا ما ت

بتقدیم احد األطراف على األخر في المناصرة، فتصبح تصرفاتھا تلك مدانة من بل 
الشعوب أو الدول أو حتى من منظمة األمم المتحدة نفسھا، الن تدخل تلك الدول على تلك 

خضع العتبارات سیاسیة، كما أن الشاكلة ال تتم وفق اعتبارات الحاجة اإلنسانیة بل ت
مقتضیات حدود التدخل المشروع یجب أن یتناسب مع حجم الخرق القانوني، فال یعقل 
اللجوء إلى التدخل العسكري ردا على اختطاف دبلوماسي، فیجب أن تكون القیمة 

ع اإلنسانیة ھي الدافع للتدخل بغیة حمایة حقوق اإلنسان أیا كان وأینما كان، وبالتوازي م
ذلك فان ھناك حقوق آخرین تستدعي االھتمام، وتظھر الحجة إلى اللجوء إلى التدخل 
غیر العسكري، ویكو ن التدخل حینھا ھو المالذ األخیر في حال فشل الوسائل غیر 

   )١( .العسكریة
ونلخص أن ظاھرة التدخل اإلنساني ذات بعد تاریخي، إال أن مالمحھا أصبحت  

الباردة، وتحول النظام الدولي من القطبیة الثنائیة إلى القطبیة  واضحة بعد انتھاء الحرب
األحادیة والذي ترأسھ الوالیات المتحدة األمریكیة، وقد أدى ھذا التغییر في النظام الدولي 
وكثرة حاالت التدخل اإلنساني، مدخال لمؤیدي التدخل اإلنساني للمطالبة بتغییر القواعد 

  .لة القطبیة الثنائیةالقانونیة التي أفرزتھا مرح
  :وفي الختام یري الباحث أن قیام الحكومات سواء بالصین أو میانمار باآلتي

 رفض االعتراف بتنوع الھویات اإلثنیة والعرقیة والدینیة ألقلیة األیغور والروھینغا  
 سن قوانین وسیاسات تمییزیة تجاه األشخاص المنتمین إلى ھذه األقلیات، مقترنة

  .صائیة التي تمارسھا بحقھابالنظرة اإلق
 انعدام الجنسیة في صفوف األقلیة الروھینغا ورفض منحھا الجنسیة أو حرمانھا

منھا، رغـم إقامة أجیال من ھذه األقلیات في اإلقلیم الحالي للدولة، األمر الذي 
  تسبب في حرمان ھذه األقلیات من الحقـوق والخدمات األساسیة

قلیات األیغور والروھینغا من أوضاع الحرمان، اإلصرار على زیادة معاناة األ
كالفقر وعدم المـشاركة واإلقصاء والتھمیش وانعدام المشاركة والتمثیل الفعلیین 
في جمیع مراحل عملیة اتخاذ القرار یشكل سببًا ألوضـاع الحرمان ھذه وأثرھا 

  في آن معًا
ت الالئي یعانین من استمرار الوضع الخطیر الذي تواجھھ العدید من نساء األقلیا

أشكال التمییز المتعدد المظاھر، وعدم مراعاة شواغل النساء واألطفال في 

                                      
، مفھوم سیادة الدولة في ضوء التطورات الدولیة المعاصرة، مرجع راجع، منال محمود صالح)  ١(

  ١٢٣سابق، ص 
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القوانین والمؤسسات الوطنیة والدولیة التي تـسعى إلى تسویة قضایا األقلیات 
  والشعوب األصلیة

كل ھذه األمور داعیة إلى ضرورة تدخل مجلس األمن التخاذ اإلجراءات الكفیلة 
حقوق األقلیات سواء بتوقیع العقوبات على الصین ومیانمار أو حتى بالتدخل نحو إقرار 

  .الدولي إلجبارھما على االمتثال للمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان
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  الخاتمة
ال تزال األقلیات تحتل مكانة متمیزة في بؤرة اھتمام الجماعة الدولیة المعاصرة 

اك ما لھا من حقوق وحریات من اإلخالل ویعود ذلك إلى ما یمكن أن یترتب على انتھ
  :لذا سوف نتطرق إلى أھم النتائج والتوصیات. بحالة السلم واألمن الدولیین

  أھم النتائج

 لم یتفق فقھاء القانون الدولي العام على تعریف مانع وجامع لمصطلح األقلیة والسبب
  یففي ذلك یعود إلى اختالف المعیار الذي یعتمد في تحدید ھذا التعر

 أن الحقوق التي یتمتع بھا أبناء األقلیة ینطوي معظمھا تحت لواء الحقوق العامة
لإلنسان وھذه الحقوق یتمتع بھا أبناء األقلیة بوصفھم أفرادا والى جانب ذلك تتمتع 

  األقلیات بحقوق إلضافیة یضمنھا لھم المركز القانوني الخاص
قلیة في مختلف دول العالم أساسھا في تجد الحقوق والحریات التي یتمتع بھا أبناء األ

المعاھدات والمواثیق التي تتبناھا الدولة التي ینتمون إلیھا وبالتالي البد لھا أن تلتزم بما 
تقرره تلك المعاھدات والمواثیق من أحكام، وتتولى المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة 

قلیات وضمان احترامھا مھمة إشراف على تطبیق النصوص الخاصة بضمان حقوق األ
 والبد من وجود ضمانات داخلیة

 لقد اجتھد القانون الدولي منذ زمن إلیجاد الحلول المناسبة لحمایة حقوق األقلیات من
خالل إنشاء اآللیات والنص على التدابیر الجماعیة الكفیلة بوضع ھذه الحقوق موضع 

 .التي تستدعي التدخل اإلنسانيالتطبیق وكذا اعتبارھا من القضایا ذات البعد الدولي 
 قیام الصین باالعتقال التعسفي واالختفاء القسري لما یقرب من ملیون إیغور مسجونون

حالًیا في مراكز االحتجاز، ألسباب بسیطة مثل ممارسة شعائرھم الدینیة، أو إجراء 
تل اتصاالت أو اتصاالت دولیة، أو االلتحاق بجامعة غربیة وما یستتبعھ من عملیة ق

خارج القانون واالغتصاب والتعقیم القسري یشكل جریمة ضد اإلنسانیة وجریمة إبادة 
 جماعیة

 قیام حكومة مینامار من حرمان الروھینغا من الحق في الجنسیة والتعلیم والزواج للحد
من نسلھم والتقلیل من أعدادھم ودفعھم للھجرة البالد باإلضافة إلى القتل واالعتقال تشكل 

 بادة جماعیة وجرائم ضد اإلنسانیة بما یستوجب محاسبتھا دولیًاجریمة إ
  أھم التوصیات

 الحاجة إلى توفیر نظام حمایة خاص باألقلیات في القانون الّدولي یستجیب لمطالب ھذه
الفئة، كحقھا في الحفاظ على ثقافتھا، وممارسة عقائدھا واعمال لغاتھا، مع الحرص على 

 .اس بوحدة الدول أو تھدید سالمتھاعدم استعمالیا كوسیمة للمس
 ضرورة تعزیز الجھـود مـن أجـل تحقیـق ھـدف اإلعمـال التـام لحقـوق األشخاص

المنتمین إلى أقلیات قومیة أو عرقیة وإلى أقلیات دینیـة ولغویـة بطـرق، منـھا لمعالجـة 
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لجمیــع أنــواع الظــروف االقتــصادیة واالجتماعیــة والتــھمیش، وكــذلك وضــع حــد 
 .التمییــز ضدھم

 التـزام الـدول بـضمان أن یمـارس األشـخاص المنتمــون إلى أقلیات قومیة أو عرقیة
وإلى أقلیات دینیة ولغویـة علـى نحـو تـام وفعـال جمیـع حقـوق اإلنـسان والحریــات 

ــى النحــو الــوارد في الــسیاسیة دون أي تمییــز وفي مــساواة تامــة أمــام القــانون، عل
اإلعـالن المتعلـق بحقــوق األشـخاص المنــتمین إلى أقلیـات قومیـة أو عرقیــة وإلى 

 .أقلیـات دینیــة ولغویة
 یجب على الــدول أن تتخــذ، حــسب االقتــضاء، جمیــع التــدابیر الدســتوریة

عزیـز وحمایـة حقـوق األشـخاص والتشریعیة واإلداریة وغیرھا من التـدابیر الالزمـة لت
 .المنـتمین إلى أقلیات قومیة أو عرقیة وإلى أقلیات دینیة ولغویة

 ضرورة تفعیل اآللیات الدولیة لحمایة حقوق األقلیات من خالل إقرانھا بجزاءات
رداعھ، وعدم االكتفاء بكتابة التقاریر وشجب واستنكار الممارسات المخالفة لقواعد 

 القانون الدولي
 إعادة النظر في منظومة األمم المتحدة خصوصا ما تعلق بالعضویة ھذا من جھة، ومن

جھة أخرى ضرورة أن تستند قرارات المجلس على الشرعیة الدولیة بعیدا عن 
 االعتبارات السیاسیة

 ضرورة تقدیم المسؤولین عن الجرائم المرتكبة بحق مسلمي األویغور والروھینغا إلى
 لدولیة  المحكمة الجنائیة ا
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  أھم المراجع

  :الكتب

 أحمد بن الطاھر، حمایة األقلیات في ظل النزاعات المسلحة، بین الفقھ الجنائي
واإلسالمي، مذكرة الماجیستیر في الشریعة والقانون، كلیة العلوم االجتماعیة 

   ٢٠١٠-٢٠٠٩والعلوم السیاسیة، جامعة لخضر باتنھ 
 ،ایة حقوق اإلنسان ومبدأ السیادة في عالم ما بعد التدخل اإلنساني بین حم(احمد ھلتالي

، مذكرة ماجستیر في قانون المنظمات الدولیة وقانون العالقات )الحرب الباردة
  ٢٠٠٨/٢٠٠٩الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة،

 ،مذكرة ماجستیر في القانون )مجلس األمن الدولي والتدخل اإلنساني(الدراجي بدیار ،
  ،٢٠١٠/٢٠١١والعالقات الدولیة، بن عكنون الجزائر،  الدولي

اإلنسان، مذكرة تخرج لنیل  أونسیة داودي، إسھامات األمم المتحدة في حمایة حقو
شھادة الماجستیر في الفانون الدولي لحقوق اإلنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود 

  م، ٢٠٠١معمري، تیزي وزو، 
د لألقلیات، دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع جمال الدین عطیة محمد، نحو فقھ جدی

  ، الطبعة األولي، ٢٠٠٣والترجمة، القاھرة، 
 حسام أحمد محم ھنداوي، القانون الدولي العام وحمایة حقوق األقلیات، دار النھضة

  م، ١٩٩٧العربیة، القاھرة، سنة 
واعد القانون الدولي، التدخل الدولي اإلنساني، دراسة فقھیة وتطبیقیة في ضوء ق         

  ، ١٩٩٦/١٩٩٧دار النھضة العربیة، طبعة 
 حسین حنفي عمر، التدخل في شؤون الدول بذریعة حمایة حقوق اإلنسان، دار النھضة

  ، ٢٠٠٤/٢٠٠٥العربیة القاھرة، الطبعة األولى 
 سلیم معروق، حمایة الالجئین زمن النزاعات المسلحة الدولیة، مذكرة مقدمة لنیل

لماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي اإلنساني، كلیة شھادة ا
  ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨الحقوق جامعة الحاج خضر لبانتھ، قسم العلوم القانونیة، الجزائر، 

 سھیل حسین الفتالوي، األمم المتحدة اإلنجازات واالخفاقات، الجزء الثالث، دار الحامد
  ، ٢٠١١للنشر والتوزیع الطبعة األولي، 

 صالح سعید إبراھیم الدین، حمایة حقوق األقلیات في القانون الدولي المعاصر، رسالة
  م، ١٩٩٦دكتوراه، جامعة القاھرة، 

  ،طالب عبد اهللا فھد العلواني، حقوق األقلیات في القانون الدولي العام، الطبعة االولى
  م، ٢٠١٤دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، 

روعیة التدخل الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام، عاطف على على الصالح، مش
  ، مصر، ٢٠٠٩دار النھضة العربیة، الطبعة األولى 
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اإلنسان، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  عبد الكریـم عوض خلیفة، القانون الدولي لحقو
  م، ٢٠٠٩اإلسكندریة، 

 بیروت، دار ٣ـ ، ط١عبد الوھاب الكیالي وآخرون، الموسوعة السیاسیة، الجزء ،
  م،١٩٨٦النعمة للطباعة، 

  عثمان علي الرواندوزي، مبدأ عدم التدخل والتدخل في الشؤون الداخلیة للدول في
  ، مصر، ٢٠١٠ظل القانون الدولي العام، دار الكتب القانونیة، طبعة 

 ،علي صادق أبو ھیف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، االسكندریة، بدون سنة  
اھر جمیل أبو خوات، المساعدات اإلنسانیة الدولیة، دراسة تحلیلیة وتطبیقیة معاصرة م

  ،٢٠٠٩في ضوء قواعد القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، القاھرة،
 محمد حافظ غانم، الوجیز في القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، القاھرة

،١٩٧٩ ،  
ادة الدولة في ضوء التطورات الدولیة المعاصرة، دار منال محمود صالح، مفھوم سی

  ،٢٠١١النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة األولى 
 نذیر بوبعالي ، حمایة حقوق األقلیات بین اإلسالم والقانون الدولي العام ، أطروحة

لنیل درجة الدكتوراه في العلوم اإلسالمیة ، تخصص عقیدة ، جامعة الجزائر ، كلیة 
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  أھم االتفاقیات

 االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان، اتفاقیة حمایة حقوق اإلنسان في نطاق مجلس
  ١٩٥٠نوفمبر  ٤أوروبا، روما في 

قلیات قومیة، أو إثنیة وإلى اعالن األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص المنتمین إلى أ
 ١٨المؤرخ  ٤٧/١٣٥أقلیات دینیة ولغویة، اعتمدتھ الجمعیة العامة في قرارھا 

  ١٩٩٢دیسمبر /كانون األول
 ١١/١٩٦٩/ ٢٢االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان سان خوسیھ في  
 مؤتمر األمم  ١٩٥١یولیھ /تموز ٢٨االتفاقیة الخاصة بوضع الالجئین اعتمدھا یوم

لمتحدة للمفوضین بشأن الالجئین وعدیمي الجنسیة، الذي دعتھ الجمعیة العامة ا
كانون  ١٤المؤرخ في ) ٥-د( ٤٢٩لألمم المتحدة إلى االنعقاد بمقتضى قرارھا رقم 

، وفقا ألحكام المادة ١٩٥٤أبریل /نیسان ٢٢: تاریخ بدء النفاذ ١٩٥٠دیسمبر /األول
٤٣  

ع أشكال التمییز العنصري، اعتمدت وفتح باب االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمی
/  ٢١المؤرخ ) -ألف د( ٢١٠٦التوقیع والتصدیق علیھا بقرار الجمعیة العامة 

 ١٩٦٥كانون األول دیسمبر 
 العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق

) ٢١-د(ألف  ٢٢٠٠حدة واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة، لألمم المت
، ١٩٧٦مارس /آذار ٢٣: تاریخ بدء النفاذ ١٩٦٦دیسمبر /كانون ١٦المؤرخ في 

  .٤٩وفقا ألحكام المادة 

  
  
  




