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 كلمة شكر وتقدير
ماعالا “ ضااااااااايااااااء  ما   وكاااااانااااا   إال  حماااااااااااااار   أي  الا اون  فاي  أشااااااااارقااااا    ”ماااااا 

 
الذي قدم الكثير وال   منارة العقول و  كل الشكر والتقدير واالحترام إلى أستاذي الفاضل ومعلم األجيال

المعلم  شاااراف على بحهي هذاالذي شااارفني بقبولل الالدكتور ماجد الحموي   :ستتتتتتمر هع ا  ميزال يقدم و 
خير   كنت   ،ة والنصتتتتتتتص، هكل تتتتتتتتدر واهتمام و تتتتتتتت روقدم العلم والمعرف ،الع اءالذي أع ى وأجزل في 

 .القدير أستاذي، كل الشكر واالحترام ومعلمموج  ومرشد  

 

  نسااانيماجسااتير القانون الدولي ال   للدكتور ياساار كلزي مدير نرنام كما أتوج  هالشتتكر واالمتنان  
نجاح هذا ال رنامج، و الذي فتص آفار جديدة لنشتتتتتتتتتتتتتر  قافة  الكثير من الوقت والعلم والصتتتتتتتتتتتتت ر إالذي يقدم  

همزيد من التقدم  لكم    التمنيات كل االحترام والتقدير و  القانون الدولي اإنساني وبناء كادر متخصص بذلك،  
 النجاح. و

 

العلم الكثير من  المحترمين الذين قدموا  ستتتتتتاتذة الماجستتتتتتتير  جميع أالشتتتتتتكر والتقدير لوال يفوتني تقديم  
وكانوا خير عون و منارة لنا، نفخر هكم وبع ا كم الدا م أساتذتي الكرام ومربي األجيال الفاضلين،  لمعرفة وا

 ماني الجميلة لكم. واألواالحترام كل المحبة 
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 الهداء 
 إلى مصدر القوة واألمان .....

 سندنا...السند والدعم والج ل الذي  

 وال ريق الذي أوتلنا ....

 الراحل الباقي في قل ي.. 

 الحبيبوالدي 

 ...الع اءومصدر   المحب لى القلب إ

 ..... من تشاركنا أفراحنا وأحزاننا

 المرأة العظيمة ...

 والدتي الغالية

 لى من يمنحوني الحب والع اء .....إ

 العز والعزوة والسند ....  

 والقلب المحب....الرفقة الل يفة 

 أخواتي وأخوتي األعزاء 

 لى ملجأي و أماني....إ

 ...وتغيرتيمالكي وقوتي 

 القلب النقي و الحب غير المشروط ..

 عة أختي وصديقتي بار 
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 ص البحث ملخَّ 
  صتتتتفات هاألفراد يتميزون  األقليات مجموعة من  تشتتتتكل  ال تخلو دولة من وجود األقليات على إقليمها 

تتمثتل في الحق في الحيتاة  ،  همجموعتة من الحقور   لهمالقتانون التدولي    ويعترفوعرقيتة   وا نيت   ولغويتةدينيتة 
وكذلك الحق في تقرير المصتتتتتتير والحق في التدخل اإنستتتتتتاني، إلى جانب    ،في الستتتتتتالمة الجستتتتتتدية والحق

الحق في إقامة الشتعا ر  ذه الفئات له  القانون  قرأكما   .حمايتها من اإهادة الجماعية والجرا م ضتد اإنستانية
 .ممتلكاتها الثقافية خالل النزاعات المسلحة وحماية الدينية

هغية    هذه النزاعات القوانين التي وضعت ضواهط تحكم خوض   همأ من    نسانيد القانون الدولي اإع  ي   
نتهتك من ق تل  متا ت    ن هتذه القواعتد كثيرا  أمكتان على حقور االنستتتتتتتتتتتتتتتان في فترة النزا . غير  الحفتا  قتدر اإ

تستتتفيد من    لفئة األقليات، إال أنهاحماية خاتتتة  لم يقرر  القانون الدولي اإنستتانيو رغم أن    ,طراف النزا أ
كما وضتتتتتتع القانون الدولي آليات وقا ية تعمل تحت رقاهة  ،  الحماية ضتتتتتتمن الفئات المحمية في هذا القانون 

األمم المتحدة، وأخرى مستتتتتتتحد ة هموجب االتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية بهدف منع كل أعمال    منظمة
الالإنستتتتتتتتتتتتتتتتانية، مع تقديم مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعدات   التميز العنصري ومنع التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية و

 .من طتتتتتتترف اللجنة الدوليتتتتتة للصليب األحمتتتتر والهالل األحمر ميدانيتتتة

قضاء جنا ي دولي يهدف إلى معاقبة ومحاكمة مرتك ي الجرا م    استتتتتتتتتتحدا    إلتتتتتتتتتتتتى هاإضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافةهذا 
كافية لضتتتتتتتتتتتتمان    لم تكنهذه اآلليات   جميع نَّ أال إولي اإنستتتتتتتتتتتتاني،  الدولية واالنتهاكات الخ يرة للقانون الد 

للقيود الواردة على تفعيل اللجان المستتتتتتتتتتتتتتحد ة لهذا   حماية فعالة لألقليات خالل النزاعات المستتتتتتتتتتتتتلحة، نظرا  
، وما وكذلك توقف تحريك اختصتتتتتتتتاة المحكمة الجنا ية الدولية على إرادة الدول و مجل  األمن  ,الغرض 
نتهاكات ضتتتد األقليات أ ناء النزاعات المستتتلحة في العرار وستتتورية خير دليل على ذلك، حيث  من ا نشتتتهده

 ترتكب الجماعات المسلحة أهشع الجرا م واالنتهاكات الجسيمة ضد األقلية األيزيدية. 
أ ناء  بيان الحماية الدولية لألقليات من االنتهاكات الواستتتتتتتتتتتتعة لحقور اإنستتتتتتتتتتتتان  الى هذا البحث  يهدف    

هشتتكل   تحليل وضتتع األقليات هموجب القانون الدولي  ستتوف يتمذلك    تحقيق  في ستت يل  النزاعات المستتلحة، و
شتتتتتتتتتتتتكلت اإطار   بيان أهم الصتتتتتتتتتتتتكوت التي تناولت حقور األقليات و و  ،من خالل التعريف هاألقليات   عام

، قور اإنستتتتان هشتتتتكل خاة قانون ح  القانون الدولي اإنستتتتاني وو وضتتتتع األقليات في ،  القانوني لحمايتهم
 .وقت السلم والحرب  ي  ق الثانيأوقات النزاعات المسلحة و  هاعتبار األول هو القانون الم  ق

في يتم إنفاذها    ،جدير هالذكر أن حماية األقليات هي قضتتتتتتتتتتتتية ال تزال تت ور من الناحية القانونية و      
على    في اآلونتة األخيرة، و حصتتتتتتتتتتتتتتلتت  المتعتددة األطرافلثنتا يتة أو  اات التدوليتة  يتمن خالل االتفتاقالغتالتب  

في   مستتألة األقليات ال تزال تتستتم هالغموض و التعقيد   نَّ أال إ. على األقل من الناحية النظرية ،اهتمام دولي
القتانون التدولي  حيتث أن   ، ختاتتتتتتتتتتتتتتتة فيمتا يتعلق هقواعتد الحمتايتة أ نتاء النزاعتات المستتتتتتتتتتتتتتلحتة،هعض الجوانتب 
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إنما اعتمد هشكل أساسي على م دأ عدم التمييز    و ،واعد خاتة لحماية األقليات تحديدا  لم يحدد ق  نياإنسا
 للفئات المعني هحمايتهم. هقواعد الحماية

  لغة وقانونأ  ونظريا  عاما  يتعلق همفهوم األقليات   تضمن الفصل األول من هحثنا إطارا   و لهذا الغرض      
اإنتهاكات ضتتتتتتد  تتتتتتتور  تضتتتتتتمنفقد أما النصتتتتتتف الثاني  .  األستتتتتتان القانوني لحقوقهم في القانون الدولي 

  تحليل  . وقد تمت ور هذه الحمايةو  حمايتهم في القانون الدولي    ون اراألقليات أ ناء النزاعات المستتتتتتتتتتتتلحة 
ت رر البحتث الى لهم، كمتا  الحمتايتة التدوليتة    الصتتتتتتتتتتتتتتكوت التدوليتة المعنيتة هحقور األقليتات و الموا يق و أهم

االستتتتتتتتتتتفادة من   فمن الضتتتتتتتتتتروري معرفة وستتتتتتتتتتا ل ت  يق هذه الحماية و  ,آليات ت  يق هذه الحماية  شتتتتتتتتتترح
حيث ان أ ر النزاعات المستتتتتلحة على األقليات ال يقتصتتتتتر على فترة النزا  إنما   النصتتتتتوة القانونية الدولية

األيزيدية في العرار   ةالفصل الثاني دراسة حالة ت  يقية على األقلي  و تضمن  يمتد إلى ما هعد ذلك هفترات.
الوطنية و  كم تم هحث دور التشتتتريعات ، أ ناء النزاعات المستتتلحة ااالنتهاكات التي تعرضتتتوا له  و و ستتتورية

النتتا ج  في الختتام تضتتتتتتتتتتتتتتمن البحتث أهم  و   التدوليتة و المنظمتات التدوليتة في حمتايتة األيزيتديين ومستتتتتتتتتتتتتتاعتدتهم،
 والتوتيات.
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International protection of minorities during armed conflicts 

Case study: the Yazidi minority in Iraq and Syria 

 

Research Summary 

Minorities constitute a group of individuals with   religious, linguistic, ethnic 

and ethnic characteristics and are recognized by international law with a range of 

rights, namely the right to life, physical integrity, as well as the right to self-

determination and the right to humanitarian intervention, as well as protection 

from genocide and crimes against humanity.   The   law also established that these 

groups have the right to conduct religious rites and protect their cultural property 

during armed conflicts. And no country is free of the presence of minorities on its 

territory, 

     International humanitarian law is one of the most important laws that have put 

in place controls governing the fight against these conflicts, in order to preserve 

as much place as human rights in a period of conflict. However, these rules are 

often violated by the parties to the conflict, and although international 

humanitarian law has not decided on special protection for the minority group, it 

benefits from protection within protected groups in this law, and international law 

has put in place preventive mechanisms that operate under the control of the 

United Nations, and others developed under international conventions and 

national laws with the aim of preventing all acts of racial discrimination, 

preventing torture and all forms of cruel and inhuman treatment, with field 

assistance fromthe International Committee of the Red Cross and Red Crescent. 

In addition to the existence of an international criminal courts aimed at 

punishing and prosecuting perpetrators of international crimes and serious 

violations of international humanitarian law, all  these mechanisms  have not been 

sufficient to ensure the effective protection of minorities during armed conflicts, 

given   the restrictions on the activation of the commissions created for 

thispurpose, as well as the suspension of the icc's jurisdiction over the will of 

states and the Security Council, andthe violations wewitness  against minorities 

during armed conflicts in Iraq and Syria, where armed groups commit the most 

heinous crimes and serious violations against the Yazidi  minority. 

       This research  aims to demonstrate the international protection of minorities 

from widespread violations of human rights during armed conflicts, and in order 
to  achieve  this, the status of minorities will  be analysed  under international law 

in general by introducing minorities, the most important instruments dealing with 
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the rights of minorities and the legal framework for their protection, and the status 

of minorities in international humanitarian and human rights law in particular,as 

the first is thelaw applicable in times of armed conflict and the second  applies  in 

peacetime and war. 

       It should be noted that the protection of minorities is an issue that continues 

to evolvelegally, often enforced through theInternational Bilateralor Multilateral 

Agreement, and has recently received international attention, at least in theory. 

However, the issue of minorities remains vague and complex in some respects, 

particularly with regard to the rules of protection during armed conflicts, as 

international law has not specified special rules for the protection of minorities 

specifically, but has relied primarily on the principle of non-discrimination by the 

protection rules of the groups concerned with their protection. 

      For this purpose, chapter one of our research included a general theoretical 

framework relating to the concept of minorities as language and law and the legal 

basis for their rights in international law. The second half       included and 

developed   violations against minorities during armed conflicts during armed 

conflicts.  

      The most important international charters and instruments on the rights of 

minorities and internationalprotection have been analyzed, and the research also 

discussed the explanation of the mechanisms for applying this protection, it is 

necessary to know the means of applying this protection and to recoverfrom 

international legal texts as the impact of armed conflicts on minorities is not 

limited to the period of conflict but extends beyond periods. Chapter two included 

a case study of the yazidi minority in Iraq and Syria and the violations they 

sufferedduring armed conflicts, how much the role of national and international 

legislation and international organizations in protecting and assisting Yazidis was 

discussed, and in conclusion the research included the most important findings 

and recommendations. 
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 المقدمة:

البشتتتتتتتتتر تحت رحمة األشتتتتتتتتتكال   وتجعلوالعنف    تزال النزاعات المستتتتتتتتتلحة تخلف الكثير من الدمارال
 لجميع الحقور  خ يرةتتستتتتت ب هانتهاكات  و  ،البشتتتتترلتشتتتتتمل آ ارها جميع فئات   لالنتهاكات والجرا مالم روِّ عة 
  الجزء األك ر من األضتتترار واالنتهاكات التي تخلفها هذه النزاعات   المستتتتضتتتعفةتنال الفئات  حيث   .البشتتترية

 .حقور اإنسان زمن النزاعات المسلحة أهم التحديات التي تواجهها قواعد القانون الدولي ات انتهاك عد تو 
ضافة  إ ،عاقة وكبار السنوذوي اإطفال والنساء  األ  همالقانون الدولي   التي ركز عليهاالمستضعفة    والفئات 

  تتلقىحيث    .دينية أو غيرهافئة مستهدفة في النزاعات المسلحة ألسباب عرقية أو    التي تشكل  لى األقليات إ
  االنتهاكات الجستتتتتيمةو أهشتتتتتع أنوا  الجرا م   األقليات   إضتتتتتافة إلى الرجال من  نستتتتتاء وكبار الستتتتتنالطفال و األ

التدوليتة منهتا وغير    ،المستتتتتتتتتتتتتتلحتة  في النزاعتات الحرب المتدمرة    تارآلالثمن مضتتتتتتتتتتتتتتاعف   األقليتات  تتدفع وبتذلتك
 ما يستتتتتتتمى بتنظيم داع  معاأليزيديين في العرار وستتتتتتتوريا خالل النزاعات المستتتتتتتلحة   تمثل حالةو . الدولية

  .االنتهاكات  دليال حيا  على هذه

ال أن  إت  قلياقوانين والستياستات المال مة الضتامنة لحقور األإلى ال غال ية ال لدان تفتقرأن  على الرغم من و  
وموا يق    إقراره لصتتتتتتتتكوتمن خالل   قليات لحماية األ  ناظمةدا ما الى وضتتتتتتتتع قواعد  يستتتتتتتتعى  القانون الدولي

القانون    ويأتي  .ستتتتتتتقف من الحقور الفردية والجماعية  هذه الصتتتتتتتكوت  حقور األقليات وتضتتتتتتتمين  ت يندولية 
وحماية المدنيين هجميع فئاتهم،    الحد من آ ار النزاعات المستلحة على اإنستانليعمل على    الدولي اإنستاني

وقات أنستتان في لحماية حقور اإيستتعى دا ما  قانون حقور االنستتان فما أ  الحروب.  وأستتاليب وستتا ل    وتقييد 
المستتتتتتتتاواة وعدم  اإنستتتتتتتتان هو   حقور  لقانون  األستتتتتتتتان حجر ي عد  لذيا الم دأكان   ول الما  .الستتتتتتتتلم والحرب 

لحماية حقور األقليات ووضتتتتتتتتع القواعد لمنع االنتهاكات ضتتتتتتتتد حقور  القانون الدولي وعلي  ستتتتتتتتعى التمييز  
 األقليات.
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 البحث: إشكالية

، وانتشتتتتتتتتتتتار النزاعات المستتتتتتتتتتتلحة وغيرهااللغة  اختالف العرر والدين و إن تصتتتتتتتتتتتعيد التوتر الناتج عن  
 ض أمن المجتمع للخ رعر  قد    من ق ل أطراف النزا هم  ضتتتتتتتتد   لجرا ماأفظع    وارتكاب استتتتتتتتتهداف األقليات  و 

إشتتتتتتتتكالية    تجلىت  هنا  ومن .في ظل النزاعات المستتتتتتتتلحة  ات األقليحقور لحماية    أكثر  اهتمام دولي  واستتتتتتتتتلزم
الجرا م و  ارتكاب و  هشتتتتتتتتتتتتدة على المستتتتتتتتتتتتتوى الدولي   واستتتتتتتتتتتتتهدافهم  مشتتتتتتتتتتتتكلة األقليات   ، حيث عادت البحث 

القانون الدولي  دور جاء، و األقليات أ ناء النزاعات المستتتلحةاالنتهاكات الدولية المتكررة الواقعة على حقور  
نستتتتاني وقانون حقور اإنستتتتان في إرستتتتاء قواعد دولية لحماية األقليات وفي مناهضتتتتة األفعال التي تهدد اإ

، و  وبعتدهتا يق هتذه القواعتد وتفعيلهتا أ نتاء النزاعتات متدى ت   ل وقليتات ومعتاقبتة مرتك ي هتذه األفعتاوجود األ
يزيديين كأقلية عرقية أ ناء  هذا ما ستتتتتتنتناول  في هحثنا وستتتتتتن رح مثال ت  يقي يضتتتتتتيء على ما أتتتتتتتاب األ

 .النزاعات المسلحة في دولتي العرار وسورية، ودور القوانين الدولية في حماية هذه األقليات ومدى فعاليتها

 أسئلة البحث:
 ما هو مفهوم األقليات؟ و ما األسان القانوني لحقور األقليات في القواعد الدولية؟ -
 االنتهاكات التي تتعرض لها األقليات أ ناء النزاعات الدولية؟هم أ ما هي  -
 ؟وخاتة في القانون الدولي اإنساني اإطار القانوني لحماية األقليات دوليا  هو ما  -
اآلليات المتبعة   الصتتتكوت و  وماهي ،ء النزاعات المستتتلحةيف يتم تفعيل هذه الحماية أ ناك -

 لتنقيذ الحماية؟
ومتا هي االنتهتاكتات المرتكبتة في حقهم أ نتاء النزاعتات المستتتتتتتتتتتتتتلحتة في   ،يزيتديينمن هم األ -

 العرار وسورية؟
يزيديين أ ناء النزاعات  األماذا كان موقف التشتتتتتتريعات الوطنية والدولية حول الجرا م ضتتتتتتد   -
 ؟المسلحة

 ف البحث:أهدا

  وأ ناءعموما  ألقليات ل هالحماية الدولية  النصتتتتتتتتتتتتوة القانونية الدولية التي ت عن ى إلقاء الضتتتتتتتتتتتتوء على
، واالنتهاكات الواقعة على هذه الحماية والقوانين التي أكد عليها  وآليات تفعيلهاخصتوتتا   المستلحة النزاعات  

، ودراستتتتتتتة حالة واق ية على االنتهاكات المرتكبة  نستتتتتتتاننستتتتتتتاني وقانون حقور اإكل من القانون الدولي اإ
 .وسوريةهحق األقليات األيزيديين أ ناء النزاعات المسلحة في العرار 
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 أهمية البحث:

من ضتتتتتتتتتترورة التصتتتتتتتتتتدي الحفا  على الهوية القومية لإلنستتتتتتتتتتان، و    ضتتتتتتتتتترورةمن   تأتي أهمية البحث 
و خ ورة آ ار النزاعات المستتتتتلحة على األقليات    األقليات من ق ل أطراف النزا  المستتتتتلص حقور   الضتتتتت هاد 

لتذا كتان البتد من التعريف هتاإطتار   .والتي ال تنتهي هتانتهتا هتا، وتمتتد ألجيتال هعتدهتا وتهتدد قوميتات هتأكملهتا
  ني لتحقيق هذه الحمايةالقانوني الذي تناول حماية األقليات والدور الذي يضتتت لع ه  القانون الدولي اإنستتتا

يالء المزيتد من العنتايتة لت  يق الحمتايتة التدوليتة عليهم والتتأكيتد على عتدم التمييز، وبتالتتالي البد  ضتتتتتتتتتتتتتترورة او 
كدر  هشتتتتري ألطراف    التي تستتتتتخدممن تكري  القوانين الدولية لحماية هذه الفئة من الفئات المستتتتتضتتتتعفة، 

بهدف محو هويتهم   لحقوقهمفظع االنتهاكات  أهادة الجماعية و لإل وتتعرض   ناء النزاعات المستتتتتتتتتتتتتتلحةأالنزا   
 وقوميتهم.

 حدود البحث:

هي ف، أمتا عن الحتدود المكتانيتة 2020وعتام    2014حتدود هتذا البحتث الزمنيتة هي الفترة متا بين عتام  
 العرار وسورية. ضمن دولتي

 منه  البحث:

من خالل التعرف على أستتتتتتتان الحالة هذا البحث على المنهج التحليلي الت  يقي  في ستتتتتتتوف نعتمد  
النظرية لموضتتتتتتو  الدراستتتتتتة و لن ين مفهوم األقليات وحقوقهم، إضتتتتتتافة للوضتتتتتتع الدولي القانوني لهم وقواعد 

 حث.حمايتهم وتحليلها استنادا  إلى وتف وت  يق هذه القواعد على الحالة الواق ية المذكورة في هذا الب

 خطة البحث:

مفهوم األقليات  أ ناء النزاعات المستتتتتتتتتتتتلحةلألقليات الدولية الحماية  يتناول هذا البحث دراستتتتتتتتتتتتة حول 
قليات  وتناولنا مثال ت  يقي على األ والصتكوت والموا يق الدولية التي نصتت على حماية األقليات،وحقوقهم  

طار الخ ة إ  وفقا  ، واالنتهاكات التي تعرضتتتتتتتتوا لها أ ناء النزاعات المستتتتتتتتلحة  يزيدية في العرار وستتتتتتتتوريةاأل
 التالية:
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 القانون الدولي  في ته لحماي   الطار القانونياألقليات و  الفصل األول:
 في القانون الدولي المقرر  له   والحقوق األقليات  مفهوم  المبحث األول:

 األقليات لغة وقانونا  تعريف  الم لب األول:

 القانون الدولي  حقور األقليات فيلاألسان القانوني  الم لب الثاني:

ضد األقليات أثناء النزاعات المسلحة و نطاق  المرت بة نتهاكات المبحث الهاني: ال 
 حمايته  

 الم لب األول: أ ر النزاعات المسلحة على األقليات 

 والحرب  السلم زمن الثاني: الحماية الدولية لحقور األقليات وآليات تنفيذهاالم لب 

 وسورية  األيزيدية في العراق  األقليةأثر النزاعات المسلحة على  الفصل الهاني:
 النزاعات المسلحة  أثناء ضد األيزيدي   ت بةالمر  االنتهاكات المبحث األول:

 في ظل النزاعات المسلحة ةاأليزيدية األقلي الم لب األول:

 االنتهاكات المرتكبة ضد األيزيديين أ ناء النزاعات المسلحة  الم لب الثاني:

 األيزيديي   م  االنتهاكات ضدوالتشريعات الوطنية  القانون الدولي  موقف المبحث الهاني:

 القوانين المحلية من االنتهاكات ضد االيزيديين موقف  الم لب األول:

ن ي لمرتكبة هحق االيزيدياالنتهاكات ا منموقف القانون الدولي  الثاني: الم لب 
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 الفصل األول 

 في القانون الدولي حمايته  ل األقليات والطار القانوني
 :وتقسي  هيدتم

في كتل في جميع المجتاالت الثقتافيتة والتدينيتة والعرقيتة   المجتمعتات  يثري  األقليتات   وجود  ال شتتتتتتتتتتتتتتك أن
المعقدة والتي تشتتغل الكثيرين  و   األقليات من أكثر القضتتايا الشتتا كةحماية حقور قضتتية  إال أن بلدان العالم،  

 المسلحة، وذلك، وخاتة في العالم العربي وفي ظل الصراعات والنزاعات  والقانونيينمن الخ راء الحقوقيين  
للقانون    مخالفة ك يرة  نتهاكات اال  وتعت ر هذه  .األقليات من انتهاكات جسيمة لحقور اإنسانلما تشهده هذه 

حماية الستتتتتتتكان  والتي تمثل اإطار العام ل  1949و التفاقيات جنيف األربع المؤرخة في   الدولي اإنستتتتتتتاني
تعت ر   و التي  ،جرا م حرب  تصتتل لحد ارتكاب   المدنيين من وطأة النزاعات المستتلحة الدولية وغير الدولية و

الخاتتتتتتتتتتتة هالمحكمة    1998عليها ال حة نظام روما األستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتي لعام   وتعاقب خ ر الجرا م الدولية، أمن  
  .الجنا ية الدولية

 من خالل األقليات مفهوم  لى قستتتتمين نتناول في القستتتتم األول إ الفصتتتتلهذا   قستتتتمنستتتتوف  وفي هذا الصتتتتدد  
األقليات في القانون  لحقور األستتتتان القانوني  و   ،من وجهة نظر القانون الدولي  وقانونا  لغة األقليات تعريف  
طار  اإو أ ناء النزاعات المستتتتتلحة  أما في القستتتتتم الثاني فستتتتتن ين تتتتتتور االنتهاكات ضتتتتتد األقليات    ،الدولي

 وفي القانون الدولي اإنساني هشكل خاة. عموما  في القانون الدولي القانوني لحمايتهم 

  في القانون الدولي  والحقوق المقرر  له  األقليات مفهوم :المبحث األول
استتتتتعمل همعناه   و،  عشتتتتر األقليات في أواخر القرن الثامن عشتتتتر وم لع القرن التاستتتتع  مفهوم ظهر

استتتتتتتتتتعملت  األخيرة بدعوى   حيث   ،الحديث في القانون الدولي في تتتتتتتتتترا  الدولة العثمانية مع القوى الغربية
تقستتتتتتتتتتتيمها وا ارة االضتتتتتتتتتتت راهات   بهدف ،حماية األقليات التي ت ي  داخل الدولة العثمانية من أرمن ويهود 

  وات،  رستتتتتتاء بنية قانونية قوية تكفل حماية األقليإكانت هنالك محاوالت دولية عديدة وفيما هعد   .(1)داخلها
تخلل  ت ني العديد من   األقليات   األمم المتحدة هخصتتتتتتتتوة شتتتتتتتتهدت العقود الماضتتتتتتتتية نشتتتتتتتتاطا  ملحوظا  من 

تهدف لتعزيز وحماية حقور   الصتتكوت الدولية ذات الصتتلة الو يقة هحقور األقليات والستتيما الدينية واأل نية،

 

، راه ة العالم اإستتتتالمي، 13ع د الحي يوستتتتف ع د الرحيم، األقليات غير المستتتتلمة في المجتمع المستتتتلم، مؤتمر مكة   - 1
 .15، ة 2012السعودية، سنة 



 

 

6 
 

، فما المقصتتتتتتتتود هاألقليات لغة  وقانونا  وما هي حقوقهم في القانون الدولي األشتتتتتتتتخاة المنتمين إلى أقليات 
 هذا ما سن ين  فيما يلي.

 لغًة وقانوناً األقليات    عريفتالمطلب األول:  

مصتتتتتتت لص األقلية من أكثر ، و مفهوم األقلية وتعريفها هشتتتتتتتكل دقيق من أكثر المستتتتتتتا ل تعقيدا  يعت ر  
التي ت عتمد لتحديد هذا المصتتتتتت لحات التي اختلف حولها فقهاء القانون الدولي وذلك هستتتتتت ب تعدد المعايير  

 م  ستتنحاول بداية عرض ما ورد من محاوالت لتعريف األقلية في اللغة و االتتت الح الفقهي،  لذا ، المفهوم
القانون الدولي، مما يمكِّ ن نا من التمييز بين  وبين جملة المصتتت لحات ضتتتمن    ستتتن ين تعريف األقليات قانونا  

  .والمفاهيم المشابهة

  لغةً  األقليات تعريف: أوالً 
وقل الشتتتتتتتتتتتتيء قلة ندر  يستتتتتتتتتتتتتعمالن في األعداد،  والكثرةمن قل، يقل، فهو قليل، كالقلة  :ة لغةاألقليَّ 

  عن .يصغر أي : ويقال هو يقل عن كذا. ص ونق  
 و و ذلك أن كل ما يقل يعز وجوده. (2)"وقليل من عبادي الشتتتتتتتتتتكور"  ة كقول  تعالى:ى بها عن العزَّ نَّ ك  وقد ي  

 . (3)لت ل  الع اء جعلت  قليال  قلَّ 
 . ا اشتقار كلمة "األقليات"، فهي مشتقة من مادة "ق لَّة"أمَّ  .(4)واألقلية خالف األكثرية )الجمع أقليات(

: من قلَّ  "مفرد مصتتتتتتتتتتدر تتتتتتتتتتتناعيِّ من  ها:( أنَّ أقلية)معجم اللغة العربية المعاتتتتتتتتتتترة   جاء في تعريفو  أ ق لِّ
  جماعة مميِّزة بدينها أو عرقها أو لونها ت ي  في مجتمع يفوقهاوهي  عدد هم عن غيرهم، عكستتتتتتتتها أكثريِّة، 

ا ويخالفها خصا ص ومميِّ زات    . "عدد 
جماعة من األفراد الذين يتميزون عن هقية  هي  : األقلية  (5)الموستتتتتوعة الدولية للعلوم االجتماعيةت كما عرف

يخضعون    نون من نقص نس ي في القوة ومن  موهم يعا ،أو لغويا   أفتتتتتتراد المجتمع عرقيا  أو قوميتتتتتتا  أو دينيا  
 لبعض أنوا  االست باد واالض هاد والمعاملة التمييزية. 

 

 .13سورة سبا، اآلية  (2)
 .292ة –بيروت  -4الجزء  -دار العلم للجميع -القامون المحيط -فيروز أهادي (3)
 .110ة  -7القاهرة ،جزء  –ار المعرف د –ابن منظور لسان العرب  (4)
تقع في ستبعة عشتر مجلد تتألف أكثر من تستعة االف تتفحة    1968الموستوعة الدولية للعلوم االجتماعية تتدرت عام   (5)

 فرو . 8حول 
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في كتاب الملل والنحل واألعرار أن المقصتتتتتود بهذا المصتتتتت لص هو "أية مجموعة هشتتتتترية تختلف عن   وجاء
  ".(6)حد أو أكثر من المتغيرات التالية: الدين أو اللغة أو الثقافة أو الساللةاألغل ية في وا

وال بتتد هنتتا لإلشتتتتتتتتتتتتتتتارة أن كلمتتة   .وعليتت  نجتتد أن األقليتتة في مفهومهتتا اللغوي تتتدور حول الم يتتار العتتددي
وربما أن كلمة أقليات في اللغة العربية لم    "األقليات" هصتتتتتيغة النستتتتتبة، حديثة االستتتتتتعمال في اللغة العربية،

تحظ هاالهتمام، وقد يكون ذلك هستتتتتتتتتتتت ب ما تحمل  الكلمة من معانس اجتماعية وستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتية، وما تثيره من  
وجودهتا في القوامي  والمعتاجم والموستتتتتتتتتتتتتتوعتات العربيتة، قليتل  كمتا ن ين أنَّ    .اإشتتتتتتتتتتتتتتكتاالت في هتذا المجتال

الكلمة الغربية  ، و استتتتتع للكلمة في اللغات األجن يةو قد يعود ذلك لحدا ة االستتتتتتخدام الو   "هصتتتتتيغة "األقليات 
 . (Minorities)هي :األتل التي شا  تداولها في القانون الدولي

تعريفات خاتتتتتتة همؤستتتتتستتتتتات دولية متخصتتتتتصتتتتتة تاهعة لمنظمة األمم    في الدراستتتتتات المتخصتتتتتصتتتتتة نجد   و
   .المتحدة، أو منظمات حقور اإنسان

 ملحوظا    تلك المجموعات غير المهيمنة من السكان و تختلف اختالفا    أن   مص لص األقليةنعرف    ويمكن أنَّ 
عن البقية و تمتلك هذه المجموعات خصا ص معينة وترغب في الحفا  على التقاليد العرقية أو الدينية أو  

 اللغوية المستقرة أو الخصا ص.

  :في القانون الدولي : تعريف األقلياتثانياً 

لمصتت لص "األقليات" رغم  واضتتص يصتتعب الوقوف في إطار القانون الدولي العام على تعريف قانوني  
تعدد المحاوالت الفقهية والقضتتتتتا ية وتشتتتتتعب التعريفات االتفاقية الخاتتتتتتة ب يان مدلول  على تتتتتتعيد النظام  

  واختالف تعريفالقتانوني، ويمكن تفستتتتتتتتتتتتتتير هذه الظتاهرة هالتفتاوت والتنو  الك ير في فهم هذا المصتتتتتتتتتتتتتت لص 
  ى.األقليات في كل دولة على حد 

ف واضتتتتتتتص في القانون الدولي العام لمصتتتتتتت لص )ألقلية( إال أن  يمكن هشتتتتتتتكل عام أن  عدم وجود تعري  رغمو 
ن لق هذ المصتتتتت لص على مجموعة من األشتتتتتخاة تجمع بينهم تتتتتتفات مشتتتتتتركة، ستتتتتواء أكانت لغوية أو  

ألستتتتتتتتتتتتتتباب  التعريفات لمصتتتتتتتتتتتتتت لص األقلية   المعايير وتنو   وقد يكون اختالف  عرقية أو اجتماعية أو  قافية.
  مية، أو ألسباب ذاتية وسياسية.عل موضوعية
  بتعريف  حيث جاء (الدكتور الشتتتتتتتافعي محمد هشتتتتتتتير)  فوا األقليات الذين عرَّ فقهاء القانون الدولي    ونذكر من

  .(7)"اللغةأو  أو العقيدة "مجموعة من األفراد داخل الدولة، تختلف عن األغل ية من حيث الجن  :نهم أه

 

يتحتد  الجزء الثتاني ) –كتتاب الملتل والنحتل واألعرار: هموم األقليتات في العتالم العربي   –المؤلف ستتتتتتتتتتتتتتعتد الدين ابراهيم   (6)
 هذا الكتاب عن أكثر قضايا العالم العربي حساسية، وهي قضية وجودية(.

 .121ة -دار الفكر االعربي -4ط-القانون الدولي العام  –د. الشافعي محمد هشير   (7)
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الدولي اإنستاني حول تعريف لألقليات نجد أن  ال يشتترط أن يكون ستكان الدولة لدى البحث في القانون  و  
هالرغم من العمل الدؤوب   و  الواحدة ينتمون إلى نف  الجن  أو األتتتتتتتتتل أو الدين أو الحضتتتتتتتتارة أو اللغة،

اني من    ال يزال يعالذي قدمت  المنظمات الدولية في ستت يل تحديد تعريف قانوني لمصتت لص األقليات إال أنَّ 
 .هعض الغموض 

:  هأنَّ   (8)المتعلق هالجنستتتتتتتتتتتية ال والندية  في رأيها االستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتاري   فقد بينت  المحكمة الدا مة للعدل الدوليأما 
ن مصتتتتتتتتت لص  أعن األجن ي، و   "الشتتتتتتتتتخص المنتمي ألقلية معينة ال يعد أجن يا  ومركزه القانوني يختلف تماما  

   .( 9)ال ولندي الذين يختلفون عن أغل ية السكان هالعرر أو اللغة أو هالدين"األقلية يشمل سا ر ساكني اإقليم  
أكثر دقة من ستتتتتتتتتتاهق ، حيث فرقت المحكمة بين    جديدا    أخذ اجتهاد هذه المحكمة شتتتتتتتتتتكال    1932وفي عام  

لتصتتل لنتيجة أن األشتتخاة المنتمين إلى أقليات من   ،األقليات هالمعنى الواستتع واألقليات هالمعنى الضتتيق
وبحريتهم    غير مواطني الدولة المعنية يتمتعون هحماية حريتهم وحياتهم والتي تكون مكفولة هعصتتتتتتتتتتتتبة األمم

ي األقليات من مواطني الدولة نفستتتها  أبينما تتمتع األقليات هالمعنى الضتتتيق، في ممارستتتة شتتتعا ر ديانتهم،  
ضتتتتتتتتتتتتتافة الى الضتتتتتتتتتتتتتمانات األولى هعدد من الحقور األخرى مثل المستتتتتتتتتتتتتاواة في الحقور المدنية  إفيتمتعون  

 . (10)والسياسية والحق في التعليم األساسي هاللغة الخاتة بهم
"تجمعا  من األشتتتخاة ي يشتتتون في دولة ومن قة ما، وينتمون لعرر  ة:األقليَّ عدَّت المحكمة   نجد أنَّ وعلي   

أو يتمتعون بتقاليد خاتتتتتتتة بهم، ويتحدون من خالل الهوية الخاتتتتتتتة بهم بهذا العرر أو   أو دين أو لغة ما
التدين أو اللغتة أو بهتذه التقتاليتد، كمتا يرتب ون فيمتا بينهم هشتتتتتتتتتتتتتتعور من التضتتتتتتتتتتتتتتتامن للحفتا  على هويتهم  

عا رهم، ولتوفير نشتتأة وتعليم ألبنا هم يتستتق مع ط يعة عرقهم ولغتهم ولتحقق تتتورة عن التعاون الو يق  وشتت
 .(11)فيما بينهم"

إعالن األمم المتحتدة حول حقور األشتتتتتتتتتتتتتتختاة المنتمين إلى أقليتات قوميتة )أو عرقيتة(    وجتدير هتالتذكر أن
في إال أن  أكد  قد ستتتكت عن تعريف كلمة أقلية، ودينية ولغوية الصتتتادر من الجم ية العامة لألمم المتحدة

أهمية الحفا  على حقور األقليات ومستتتتتاواتهم في الحقور مع األغل ية. وتجدر اإشتتتتتارة    علىمواده التستتتتتع  

 

والمتعلق هشتروط اكتستاب الجنستية    - 1923-9-15المحكمة الدا مة للعدل الدولي في رأيها االستتشتاري الصتادر بتاري     -8
 .15-14ة-7رقم -Bسلسلة  -ال ولندية

 أطروحة مقدمة لنيل شتتتتتتتهادة الدكتوراه في الحقور   -حقور األقليات في القانون الدولي المعاتتتتتتتتر  -بن مهني الحستتتتتتتن   -9
  -قسم الحقور.  كلية الحقور والعلوم السياسية -تتتتت  1جامعة الحاج لخضر تتتتت هاتنة    -دولي لحقور األقلياتتخصص القانون ال

 . 45ة  -2018-2017لعام 
 . 32-3، ة  15رقم  – B/7المحكمة الدا مة للعدل الدولي، السلسلة   -10
 .23-21-19ة  – 17رقم  - -Bالسلسلة  -المحكمة الدا مة للعدل الدولي - 11
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مقدم من الوفد األلماني   - لألقلية  إلى أن أعمال اللجنة التحضتتتتيرية لهذا اإعالن قد عرضتتتتت عليها تعريفا  
"جمتاعتة من مواطني التدولتة تشتتتتتتتتتتتتتتكتل أقليتة عتدديتة ال تحظى هصتتتتتتتتتتتتتتفتة    األقليتة هي:مفتاده هتأنَّ  - في اللجنتة

وهم يرمون إلى   أو دينيا    أو لغويا    الستتتتتتي رة أو الغلبة في الدولة ويتميزون عن هقية أعضتتتتتتاء المجتمع عرقيا  
م حصتتتتتتتول  على  ق علي  هستتتتتتت ب عد واف  إال أن هذا االقتراح لم ي    ،"وقانونا   تحقيق المستتتتتتتاواة مع األغل ية واقعا  

 .(12)األغل ية الالزمة داخل اللجنة التحضيرية
كالتوتتتتتتتتتتتتتتية رقم  ،فت األقليات أن هعض الصتتتتتتتتتتتتتكوت عرَّ نرى  وروبي  قليمي واألالمستتتتتتتتتتتتتتوى اإ وعلى

ضتتتتتتتتتتتافي  روبا، المتعلقة همشتتتتتتتتتتترو  بروتوكول إالصتتتتتتتتتتتادرة عن الجم ية ال رلمانية لمجل  أو   1201-1993
حيث جاء في   اإنستتتتتتتتتتتتان خاة هحقور األشتتتتتتتتتتتتخاة المنتمين لألقليات القوميةللمعاهدة األوروبية لحقور 

 " أن األقلية عبارة عن مجموعة من األشخاة في دولة ما: التعريف:

 قليم الدولة ومواطنين فيها.منتمين إلى إ .1
 يتمتعون برواهط قديمة وقوية ودا مة مع هذه الدولة. .2
 لغوية خاتة ومتميزة.يتحلون هصفات أ نية،  قافية، دينية،  .3
 من هاقي سكان الدولة أو من أحد أقاليمها. ولكنهم أقل عددا   كافيا   يشكلون عددا   .4
يرتب ون معا  هإرادة مشتتركة للحفا  على العناتتر المكونة لهويتهم المشتتركة خاتتة المتعلقة بثقافتهم   .5

 .(13)أو بتقاليدهم وعاداتهم، أو بدياناتهم أو لغتهم"
مجموعة من التعريفات لمفهوم األقلية من ق ل مجموعة من المقررين الخاتتتتتتتتين للجنة   إلى  ستتتتتتتنشتتتتتتتيرهنا  و 

من هذه التعريفات    ،الفرعية لمنع التمييز العنصتتتتري وحماية األقليات، حيث تميزت هذه التعريفات هالعالمية
األشتتتتتتتتتخاة المنتمين إلى هشتتتتتتتتتأن حماية  ،  1977في التقرير المقدم عام  ،  Copotortiتعريف كابوتورتي  

من هقية ستتتتكان الدولة، ويكون   عددا  : " مجموعة أقل (14)أقليات إ نية أو لغوية أو دينية ذكر في  أن األقلية
قليمها، ويتصتتتتفون هصتتتتفات  الموجودين على إأعضتتتتاؤها في وضتتتتع غير مستتتتي ر ومتمتعين هجنستتتتية الدولة  

هالتضتامن هدف    ا يظهرون هشتكل ضتمني شتعورا  كم  ،تختلف عن تلك التي يتصتف بها ستا ر مواطني الدولة
تعريف األقليتة يجتب أن    نَّ أنجتد   وعليت  المحتافظتة على  قتافتهم وتقتاليتدهم، أو على ديتانتهم أو على لغتهم".

 

ديستتتتم ر  18رار الصتتتتادر من الجم ية العامة لألمم المتحدة في دورتها الستتتتاهعة واألربعين هجلستتتتتها العامة في يوم الق  -12
 (.47/135)القرار رقم  1992

  -2000، العتتدد األول،  11محمتتد خليتتل الموستتتتتتتتتتتتتتى، مفهوم األقليتتة في القتتانون التتدولي العتتام، مجلتتة النتتدوة، المجلتتد    -13
 .38ة
مت  الستتتتتتتتتتتتتتيتد فرانشتتتتتتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتتتتتكو كتابوتورتي، المقرر الختاة لألمم المتحتدة اللجنتة الفرعيتة لمنع التمييز وحمتايتة تعريف   -14 يقتدِّ

 .568، الفقرة. E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1 األقليات،
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تتعلق هاعتراف األفراد   ،وجود لغة مشتتتركة، والعرر أو الدين، وعوامل ذاتية  مثل  ،يشتتمل عوامل موضتتوعية
 هانتما هم إلى أقليِّة ما.أنفسهم 

ة أنهم: مجموعة من الستتتتتكان األتتتتتتليين أو  أن القانون الدولي يعرف األقليَّ   مما ستتتتت ق،  يمكن االستتتتتتنتاج  و
إما من حيث اللغة أو العرر أو الدين، لكنهم يتمتعون    ،المهاجرين المستتتتتتتوطنين ممن يختلفون عن الغال ية

مع االعتراف بواليتهتتا الكتتاملتة    ،ولتة حمتتايتة حقوقهم وحريتاتهمهحقور المواطنتتة كتافتة دون تمييز، وتتولى التد 
 . (15)عليهم

 الدولي  القانون حقوق األقليات في لاألساس القانوني  :  المطلب الهاني

هالمقارنة مع الضتتتتغوط التي تتقيد    اإنستتتتان حقور اآللية األكثر رستتتتمية في تنظيم   يشتتتتكلالقانون  إن 
  هالمثل السياسية أو مع المعايير السلوكية التقليدية المدعومة من ق ل المجموعات أو األفراد.

  وتكييف وتغيير ،ودمج ،يمكن وتتتتف القوانين هأنها أداة ر يستتتية لقمع، وحصتتتر، والحد، وتوجي ، وتوحيد و  
حماية األقليات قضتية من القضتايا التي ال تزال تت ور من  ن  فما هي القوانين الدولية المستؤولة ع  الستلوت.

االتفتاقتات التدوليتة الثنتا يتة أو المتعتددة األطراف بهتدف   النتاحيتة القتانونيتة حيتث يتم إنفتاذهتا دوليتا  من خالل
انغمتان األقليتات مع هتاقي الفئتات في المجتمع و المستتتتتتتتتتتتتتاواة في الحقور، إال أن عتدم كفتايتة إطتار القتانون  

في هعض الظروف، خاتتتتتتتتتتتة أ ناء النزاعات المستتتتتتتتتتلحة، ينتج عن  عدم القدرة على حماية األقليات    الدولي
والحفا  على حقوقهم، مما يشتتتكل واحدة من اإشتتتكاليات الجوهرية الدولية، ويدفع الدول للعمل على تحديد  

على وج    ر اإنستتتانوقانون حقو   طرر تعزيز فعالية القانون الدولي هشتتتكل عام و القانون الدولي اإنستتتاني
 . 16الخصوة لمعالجة تعقيدات مسألة األقلية

  المقررة في القانون الدولي   القانوني لحقور األقليات   األستتتتتتتتتان وما ؟لألقليات  الدوليةحقور ال  فما هي
 .اإشارة هاختصار إلى تاري  حقور األقليات  هذا ما سن ين  فيما يلي هعد  ؟نسانحقور اإاإنساني وقانون 

  :حقوق األقلياتحول لمحة تاريخية 

حقور وتتتتتتتتتتتتكوت دولية في  في معاهدات عديدة أحكاما    ورد  وطرحت مستتتتتتتتتتتألة األقليات منذ القديم  
ر التمييز على   أ  يرت قضتتتتتية حقور األقليات  حيث   .تتتتتتلة هاألقليِّات   مختلفة ذات  أستتتتتاستتتتتاتس اإنستتتتتان تحظِّ 

 

- الدين محمد محمود، االستتتتتتالم والمشتتتتتتكالت الستتتتتتياستتتتتتية المعاتتتتتتترة، دار الكاتب المصتتتتتتري والل ناني، )القاهرة جمال    )15(
  .358( ة1992-يروتب

16 -  Minorities under International Law: How protected they are? Emilia Papoutsi, Journal of 
Social Welfare and Human Rights, Vol. 2(1), March 2014, p.306 
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، الذي ناق  مصتتتتتتتير اليهود األلمان، و ال ولنديين الذين تم فصتتتتتتتلهم  1814ألول مرة في مؤتمر فيينا عام  
أولى مؤتمر هاري  اهتماما  خاتتتتتتتا  بوضتتتتتتع اليهود والمستتتتتتيحيين في اإم راطورية    1856وفي عام   آنذات.

ثمتانيتة  الدستتتتتتتتتتتتتتتون متذهحتة ال لغتار في اإم راطوريتة العالعثمتانيتة وفي المملكتة المتحتدة، حيتث جعتل وليتام ج
يهود في رومانيا وتتتتتتتتتربيا  وضتتتتتتتتع ال  ليناق   1878مؤتمر برلين عام  جاء . و الموضتتتتتتتتو  الر يستتتتتتتتي لحملت 

لكن فشتتتلت مؤتمرات القرن التاستتتع عشتتتر في إحدا  إتتتتالحات ك رى في مستتتألة األقليات حيث    وبلغاريا،
الكنيستتتتتتتة األر وذكستتتتتتتية والمستتتتتتتيحيين الخاضتتتتتتتعين لستتتتتتتي رة    كانت روستتتتتتتيا مهتمة هشتتتتتتتكل خاة في حماية

اإم راطورية العثمانية. وفيما هعد أتتبص موضتو  االضت هاد والتمييز ضتد هعض األقليات العرقية موضتو  
تركز   ، ونستتتتانالدولية التي تحمي حقور عامة لإل  عالنات وتوالت الصتتتتكوت والمعاهدات واإ دولي،اهتمام  

إلى القتانون و الستتتتتتتتتتتتتتل تة   ة هتذا الحقفي الحيتاة، و أوكلتت مهمتة حمتايتاإنستتتتتتتتتتتتتتان  ق حعلى  الالهتمتام  هتذا  
  .(17)الحاكمة التي تقوم بت  يق هذا القانون و تنفيذه

في القانون    المعترف بها لإلنستتتتتتانلحقور األستتتتتتاستتتتتتية  هاشتتتتتتخاة الذين ينتمون الى األقليات  األ  ورغم تمتع
التي تهتتتدف لحمتتتايتهم واإهقتتتاء على    الختتتاتتتتتتتتتتتتتتتتتةهعتتتدد من الحقور    لهمقرار  اإنتتت  البتتتد من  أال  إالتتتدولي،  

المرتكبة  االنتهاكات الجستتتتيمة  هعد في النزاعات المستتتتلحة و    تحديدا  ، داخل المجتمعوهويتهم  خصتتتتوتتتتتيتهم  
كتتانتتت أول المحتتاوالت الهتتامتتة للوقوف على حقور األقليتتات  و  ،  في ظروف النزاعتتات   ألقليتتات افي حقور  

المعترف بهتا دوليتا  من خالل عتدد من المعتاهتدات المتعلقتة هتاألقليتات الم رمتة تحتت رعتايتة عصتتتتتتتتتتتتتتبتة األمم.  
لى حقور االنستتتتان العالمية وانهاء االستتتتتعمار،  إومع إنشتتتتاء األمم المتحدة، تحول االهتمام في هادم االمر 

و اآلليتات المعنيتة هقضتتتتتتتتتتتتتتايا    غير أن األمم المتحتدة قتامتت تتدريجيتا  بوضتتتتتتتتتتتتتتع عتدد من القواعتد و االجراءات 
 . ( 18)كل من القانون الدولي اإنساني وقانون حقور اإنسان  حقور األقليات من منظورسن ين    لذا،  األقليات 

 

 

مكتب المفوض  –حقور االنستتتان –مم المتحدة األ –حقور اإنستتتان ووضتتتع الدستتتتور –الموقع الرستتتمي لألمم المتحدة  (17)
 .2018نيويورت وجينيف   –السامي 

(18  ( Joseph B. Kelly, National Minorities in International Law, Denv. J. Int'l L. & Pol’y, Volume 
3, May 2020.  
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 نساني القانون الدولي ال  فيقليات : حقوق األأوالً 
القانون الدولي اإنستتتتتاني هو فر  من فرو  القانون الدولي العام يتألف من مجموعة قواعد وضتتتتتواهط  

ال ي شتتتتتتاركون في القتال كالمدنيين، أو   الذينهدفها الحد من تأ ير النزاعات المستتتتتتلحة، وحماية األشتتتتتتخاة  
كما يرمي إلى الحد من الوسا ل المستخدمة في الصرا  أمال في التخفيف  ،  في القتال الذين لم يعودوا طرفا  

و يرتكز القانون الدولي الدولي وغير الدولي    من الخستتتتتتا ر البشتتتتتترية و المادية المترتبة على النزا  المستتتتتتلص
فتتي الجيتتوف فتتي  "لتحستتين حتتال الجرحتتى  األتليةاتفاقيتتة جنيتتف  أولها اإنساني على عدد من المعاهدات،

اتفاقيات جنيف  ث. و وكانت بداية القانون الدولي اإنساني الحدي  1864 عتتتام   يفتتت التي اعتمدت  الميتتتدان"
، فضتال  عن ستلستلة من االتفاقيات وال روتوكوالت األخرى  (19)وبروتوكوالتها اإضتافية،  1949لعام األربعة  

وجميعها تستتتتعى لتجستتتتيد الم دأ األستتتتاستتتتي الذي مفاده أن الحرب يجب أن    .(20)مختلفةالتي تغ ي جوانب  
 .تشن في حدود معينة يجب احترامها، من أجل الحفا  على حياة وكرامة البشر

حقور الفئات التي يستتتتتتتتتتتتتتعى    بينلي  هنات تمييز  فا عن حقور األقليات في القانون الدولي اإنستتتتتتتتتتتتتتاني  أمَّ 
إلى أقليات مدنيين أو    المنتمون األشتتتتتتتتتتتخاة   فقد يكون .  من غير تمييز  وبالتالي تحظى هالحماية  ،لحمايتها

جرحى أو أستترى أو مرضتتى و يشتتترط القانون الدولي اإنستتاني أن يحظى هؤوالء هالحماية وحستتن المعاملة 
 . راء السياسية أو غيرها من وسا ل التمييز بين البشردون تمييز هس ب العنصر أو الدين أو الجن  أو اآل

الم دأ العام في هذا إال أنَّ  ،  قواعد خاتتتة لحماية األقليات  لم يخصتتص   القانون الدولي اإنستتاني  رغم أن  و
فُّوا عن المشاركة في األعمال العدا ية وكفالة أمنهم.    هوالقانون   احترام حياة وكرامة الذين ال يشاركون أو ك 

نات جماعات من بين األشتتتتتخاة غير  وي لزم األطراف هاحترام قواعده وضتتتتتمان تنفيذها، والتأكيد على أن ه
أو من الذين في ميدان المعركة  ،المقاتلين تحتاج إلى حماية خاتتة ستواء المدنيين منهم كاألطفال والنستاء

العاملين في الخدمات ال  ية والهيئات الدينية، والعاملين في المجال اإنستتاني، وأفراد قوات الدفا  المدني ك
ون لمخاطر قد تهدد ستتتتتتالمتهم وتحد من حريتهم في أداء مهمتهم، و  وحتى الصتتتتتتحفيين، وجميعهم معرضتتتتتت

 الذين ينبغي أال يكونوا هدفا  ألي هجوم. 

 

ال روتوكول الثاني الذي على حماية ضتتتتتتحايا النزاعات الدولية المستتتتتتلحة. ويحكم    1977ينص ال روتوكول األول لعام   - 19
أما ال روتوكول الثالث الذي أ لحق إلى االتفاقيات عام    .وضتتع في الستتنة نفستتها حماية ضتتحايا النزاعات المستتلحة غير الدولية

فيضتتتتتتيف شتتتتتتارة جديدة للحماية هي الكريستتتتتتتالة )ال لورة( الحمراء إلى جانب الشتتتتتتارتين المعمول بهما وهما الصتتتتتتليب   2005
 .األحمراألحمر والهالل 

هشتتتتتتتتتتأن حماية الملكية الثقافية خالل النزاعات المستتتتتتتتتتلحة، واتفاقية عام    1954ومن بين هذه المعاهدات، اتفاقية عام    - 20
هشتتتتتتتأن األستتتتتتتلحة   1993هشتتتتتتتأن األستتتتتتتلحة التقليدية، واتفاقية عام    1980هشتتتتتتتأن األستتتتتتتلحة ال يولوجية، واتفاقية عام    1972

 د، هاإضافة للقواعد القانون الدولي اإنساني العرفيهشأن األلغام المضادة لألفرا 1997الكيميا ية، واتفاقية أوتاوا لعام 
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التمييز المجحف على األقليات في ضتتوء تأ ير  حظر القانون الدولي اإنستتاني  أن  لىإ  ،هنا  وتجدر اإشتتارة
( من القانون الدولي 88حيث جاء في القاعدة )  م دأ إرشادي من مباد  ،هذا الحظر  واعت ر    ،النزا  المسلص

اإنستتتتتتتتاني العرفي: "ي حظر التمييز المجحف في ت  يق القانون الدولي اإنستتتتتتتتاني على أستتتتتتتتان العرر، أو  
غيرها من اآلراء، أو االنتماء   اللون، أو الجن ، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو اآلراء الستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتية أو

الثروة، أو المولد أو أي وضتع آخر، أو على أي معايير أخرى مما لة"، كما يرد  القومي أو االجتماعي، أو
المشتتتتتتتتتركة في   3حظر التمييز المجحف في معاملة المدنيين واألشتتتتتتتتخاة العاجزين عن القتال في المادة  

توكولين  ، وتم إقراره كضمانة أساسية في ال رو (21)اتفاقيات جنيف، وكذلك في اتفاقيتي جنيف الثالثة والراهعة
وتتضتتتتتتتمن  العديد من كتيِّبات الدليل العستتتتتتتكري للدول، حيث تقتضتتتتتتتي فكرة    ،(22)اإضتتتتتتتافيين األول والثاني

ة، هالرغم من   "التمييز المجحف" ضتتتتتتتمنا  أن  يمكن القيام هالتمييز إع اء األولوية لمن يحتاج العناية الملحِّ
  .حظر التمييز بين األشخاة 

وهذا الم دأ يعادل    األقليات من خالل حظر التمييز  يحمي حقور   الدولي اإنستتتتتتتتتتتتانيالقانون   من  نجد أن  و
  م دأ عدم التمييز في حقور اإنسان.

  والمواثيق الدولية قانون حقوق النسان فيقليات : حقوق األثانياً 

ذكر هذه ن  أن من ت  ق قواعد قانون حقور اإنستتتتتتتتتتتتتان في زمن الستتتتتتتتتتتتتلم وزمن الحرب لذا كان ال بدَّ 
  قواعد قانون حقور اإنستتان  أ رها في حماية األقليات أ ناء النزاعات المستتتلحة، حيث تتضتتتمنون ين  القواعد 

التي و  ،ت علي  االتفاقيات الدولية في الحقور االجتماعية والسياسية والمدنيةما نصَّ ضمن ،  حقور األقليات 
القانون الدولي لحقور اإنستتتتتتتتتان وضتتتتتتتتتع التزامات يتحتم على    ويتولى،  دون تمييز على كل إنستتتتتتتتتان  تن  ق

 .(23)"إن جميع حقور اإنسان عالمية وغير قابلة للتجز ة ومتراه ة"والتأكيد على  الدول أن تحافظ عليها.
وعندما تصتتتتبص الدول أطرافا  في معاهدات دولية، يراعى أنها تضتتتت لع هالتزامات وواجبات في إطار القانون  
الدولي تتصتتتتتتتتل هاحترام وحماية وت  يق حقور اإنستتتتتتتتان. وااللتزام هاالحترام يعني أن  يتعين على الدول أن  

هالحماية فإن  يشتتتتتتتترط على الدول   اإنستتتتتتتان أو تقليص التمتع بها. أما االلتزام  حقور تمتنع عن التدخل في 
أن تقي األفراد والجماعات من انتهاكات حقور اإنستتتتتتان. وااللتزام هالت  يق يتضتتتتتتمن م البة الدول هاتخاذ  

ة، ومن خالل التصتتتتتديق على معاهدات حقور  إجراءات إيجابية لتيستتتتتير التمتع هحقور اإنستتتتتان األستتتتتاستتتتتي

 

 .13، و اتفاقية جنيف الراهعة، المادة 16المشتركة، و اتفاقية جنيف الثالثة، المادة  3اتفاقيات جنيف، المادة  - 21
 .(1) 4االثاني، المادة ( ال روتوكول اإضافي 1) 75ال روتوكول اإضافي األول، المادة  - 22

 .1993، إعالن فيينا، 5، الفقرة 1م - (23)
 



 

 

14 
 

ير وتشتتتتريعات محلية تتستتتتم هاالتفار مع التزاماتها وواجباتها  اإنستتتتان الدولية، تتعهد الحكومات بوضتتتتع تداب
 التعاقدية. 

التي تتتألف من أشتتتتتتتتتتتتتتختاة من عرر أو دين أو لغتة مختلفتة عن    -  جمتاعتات األقليتات لتكفتل الحمتايتة    و
والمستتتتتتتاواة في  ،وتكافؤ الحقور  ،معينة، مثل المستتتتتتتاواة في المعاملة  حقوقا   - مجموعة األغل ية داخل الدولة

الحقور من  وهتذه    ،هتالتحرر من الرر   1815المعتاملتة وقتد اعترف هموجتب القتانون التدولي العرفي منتذ عتام  
 .أعيد تأكيدها فيما هعد في االتفاقيات الدوليةالتي المضمونة، و 

.  ...."تحقيق التعاون الدولي..  :أحد األغراض التي أنشتتتتتتتتئت من أجلها األمم المتحدة هوأن   وجدير هالذكر
في تعزيز وتشتتتتتتجيع احترام حقور اإنستتتتتتان والحريات األستتتتتتاستتتتتتية للجميع دون تمييز فيما يتعلق هالعرر أو  

والدول األعضتتتتتتتتتتتاء بتحقيق أمور منها   ،األمم المتحدة،  56و  55الجن  أو اللغة أو الدين". وتلزم المادتان  
يات األستتتتتتتاستتتتتتتية للجميع واحترامها دون تمييز فيما يتعلق هالعرر  والحر   ،"االحترام العالمي لحقور اإنستتتتتتتان

 والجن  واللغة والدين"، ومع ذلك، فإن لغة الميثار ونص  غامضان إلى حد ما. 

و  في جميع األوقات   ،  يعي أن تتتوفر معايير حقور اإنسان العالمية، إرشادا  من أجل حماية األفراد من ال
 الدولية الصتتتتتتتتتكوتبهذه الحقور. ومن   تمتع األقليات توبالتالي الشتتتتتتتتتك   ،من مختلف التعديات على حقوقهم

: نذكررت التمييز  التي حظَّ  ضتتتمن قانون حقور اإنستتتان و ،ليها في حقور األقليات إستتتتناد  اإ  ناالتي يمكن
تتتاغ  ممثلون    في تاري  حقور اإنستتانليكون عالمة فارقة   جاء  الذي :العالن العالمي لحقوق النساان

الجم يتة العتامتة لألمم المتحتدة   أعلنتت   وثقتافيتة من جميع منتاطق العتالم، ال  قتانونيتة والخلفيتات  المع مختلف 
وجوب حماية حقور اإنستتتتتتتتتان األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتية   نستتتتتتتتتان وهذه الو يقة تحدد ألول مرة حقور اإ  و  1948عام  

أن حقور اإنستتتتتتتتتتتتتتان هي حق للجميع، ولي  امتيتازات لقلتة مختتارة، وال امتيتازات  تؤكتد مواده   . و(24)عتالميتا  
و تعترف المادة الثانية هالكرامة العالمية للحياة خالية    .(25)وكان هذا واضتص في المادة األولىت منص أو ت منع  

في أعقاب    كحصتن ضتد القمع والتمييز جاء  إعالن حقور اإنستان  نَّ أومن الجدير هالذكر .   (26)من التمييز

 

(22) Website: http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/introduction.aspx. 
هم قد و ه  وا العقل والوجدان   تنص المادة األولى على أن: "يولد جميع النان أحرارا  ومتستتتاوين في الكرامة والحقور، و (25)

 وعليهم أن يعاملوا هعضهم هعضا  بروح اإخاء".
ي هتذا اإعالن،  " لكتل ِّ إنستتتتتتتتتتتتتتتان حقُّ التمتُّع هجميع الحقور والحر ِّيتات المتذكورة ف:جتاء في المتادة الثتانيتة من اإعالن    (26)

ين، أو الرأي ستتياستتيغا وغير   دونما تمييز من أي ِّ نو ، وال ستتيما التمييز هستت ب العنصتتر، أو اللون  أو الجن ، أو اللغة، أو الد ِّ
ستياستي، أو األتتل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي ِّ وضتع آخر. وفضتال  عن ذلك ال يجوز التمييز  علي  

الستتتياستتتي أو القانوني أو الدولي لل لد أو اإقليم الذي ينتمي إلي  الشتتتخص، ستتتواء أكان مستتتتقالغ أو موضتتتوع ا  أستتتان الوضتتتع  
 تحت الوتاية أو غير متمت ِّع هالحكم الذاتي أم خاضع ا ألي ِّ قيد آخر على سيادت ."

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/introduction.aspx
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يمثل أول   نَّ أكما  الجرا م ال ربرية في تاري  البشتترية،  الحرب العالمية المدمرة، التي شتتهدت هعض من أكثر
 الحريات تن  ق على كل شخص، في كل مكان. حفظ األساسيةاعتراف دولي هأن حقور اإنسان 

للنظر من    ملفتتا    جتاء  و  البشتتتتتتتتتتتتتتريتة.فتإن اإعالن العتالمي كتان إنجتازا هتارزا في تتاري     المعنى،وبهتذا       
دولة، تمثل مجموعة    58الدول األعضتتاء في األمم المتحدة آنذات، وهي ول هو كون األجان ين أستتاستتيين.  
عالن، أنفستتتهم  واضتتتعو اإ  والثاني هو ان  والخلفيات الدينية والثقافية  الستتتياستتتية،النظم و   من األيديولوجيات،

دمج القيم المشتتركة الكامنة  يستعى الى التقاليد الثقافية و   مختلف  يعك إلى ضتمان أن مشترو  النص   وستع
 العالم.في النظم القانونية والتقاليد الدينية والفلسفية في 

شتتتملت ، ستتتلستتتلة من المعاهدات الدولية لحقور اإنستتتان وغيرها من الصتتتكوت المعتمدة  عالنوت بع اإ     
، و االتفتاقيتة التدوليتة للقضتتتتتتتتتتتتتتاء على جميع  1948اتفتاقيتة منع ومعتاقبتة جريمتة اإهتادة الجمتاعيتة عتام   على

  1979، واتفاقية القضتتتاء على جميع أشتتتكال التمييز ضتتتد المرأة عام  1965أشتتتكال التمييز العنصتتتري عام  
، اضتتتتتتتتتتتتتتافتة الى 2006اقتة لعتام ، واتفتاقيتة حقور األشتتتتتتتتتتتتتتختاة ذوي اإعت1990واتفتاقيتة حقور ال فتل عتام  

استغالل األطفال في  هغاء األطفال و التتت روتوكول االختياري التفاقية حقور ال فل المتعلق ب يع األطفال و
ال فل المتعلق هاشترات األطفال في ، و التتتتتتتتتت روتوكول االختياري التفاقية حقور  2002المواد اإهاحية عام  

غيره من ضتروب المعاملة أو العقوبة   . و اتفاقتتتتتتتتتتتتتتتية مناهضتة التعذيب و2002النتتتتتتتتتتتتتتتزاعات المستلحة عام  
القاستية أو الالإنستانية أو المهينة بروتوكول اختياري التفاقية مناهضتة التعذيب وغيره من ضتروب المعاملة 

 .المهينة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

والعديد من القرارات التي اعتمدتها مختلف أجهزة األمم المتحدة   ،معاهدات حقور اإنستتان الدولية  تن وي   و
في كل   ليها كأساسا  قانونيا  لحقور األقليات إعلى معتتتتتتتتتتايير مفصتتتتتتتتتتلة خاتة هحماية الفرد، ويمكن االستناد  

 منها:نذكر  زمان ومكان

، هو تعزيز حقور اإنستتتتتتتتتان  الميثارأن أحد األهداف األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتية التي أعلنها    حيث  :مم المتحدةميثار األ
والحريات األستتاستتية والتشتتجيع على احترامها هالنستتبة للجميع، دون تمييز هستت ب العرر أو الجن  أو اللغة 

ي تؤكد على حقور اإنستتتان األستتتاستتتية وكرامت  وقيمت ، وتعمل على تعزيز المبادم الواردة ف االدين، كمأو 
وحماية حقور األشتتتتتتخاة المنتمين إلى أقليات قومية أو إ نية    تعزيزعلى  األمم المتحدة  تؤكد  اميثاقها، كم

 .في والى أقليات دينية ولغوية مما يساهم في االستقرار السياسي واالجتماعي للدول التي ي يشون 

 نذكر:األقليات حقوق المعاهدات الخاصة بأما فيما يتعلق ب
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تهتتتدف هتتذه المعتتتاهتتدة إلى و    RML)(EC(27) الميهاااق األورو ي للغااات القليميااة أو لغااات األقليااات.  1
ت وير    من أجل الحفا  علي   اتم اعتماده  و أوروبا. في  التاريخية اإقليمية أو األقلية اللغات  حماية وتعزيز

القابل للتصرف والمعترف ه  عموم ا في الحق غير    احترامو  ، من ناحية،  التقاليد والترا  الثقافي في أوروبا
 .من ناحية أخرى  الحياة الخاتة والعامة استخدام لغة إقليمية أو أقلية في

في المادة   1993ربعون لعام  في الدورة الثامنة واأل والساياسايةعالن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية  إ .2
منت  )حقور األقليتات( والتي جتاء فيهتا: أنت  ال يجوز، في التدول التي توجتد فيهتا أقليتات إ نيتة أو دينيتة    27

أو لغوية، أن يحرم األشتخاة من أبناء هذه األقليات من حق التمتع بثقافتهم الخاتتة، أو المجاهرة بدينهم  
 الشترات مع أبناء جماعتهم اآلخرين. واقامة شعا ره، أو استعمال لغتهم، ها

حق يمنص لألفراد المنتمين إلى فئتات األقليتات    ،وتالحظ اللجنتة أن الحق التذي تقره هتذه المتادة وتعترف هت 
على جميع الحقور األخرى التي يحق لهم كأفراد مثل ستتتتتتتتتتا ر النان التمتع بها   ضتتتتتتتتتتافياو وهو حق متميز  

ك المادة أن تكفل الدولة ال رف أن تكون الحقور المصتتتتونة هموجب  لزم هموجب تلن  ي  كما أ  .هموجب العهد 
العهد متاحة لجميع األفراد الموجودين داخل إقليمها والخاضتتتتتتتتتتعين لواليتها، فيما عدا الحقور المنصتتتتتتتتتتوة 

ومن  م ال يجوز للدولة ال رف أن تقصتتتتتتتتتتتتر الحقور المكفولة ،  تتتتتتتتتتتتتراحة على أنها تن  ق على المواطنين
 .على مواطنيها وحدهم 27هموجب المادة 

بشااأن حقوق األشااخام المنتمي  إلى أقليات قومية    (28)1992  إعالن األم  المتحد  لألقليات للعام. 3
الصتتتتك األستتتتاستتتتي الذي يوج  أنشتتتت ة األمم المتحدة في   والذي يمثل  ،أو إثنية و إلى أقليات دينية ولغوية

في مادت  األولى إلى األقلياتس على أستتتتتتتتان الهوية القومية أو اإ نية    اإعالن  يشتتتتتتتتير  و ،هذا المجال اليوم
 والثقافية والدينية واللغوية، وتنص هذه المادة على واجب الدول حماية وجود هذه األقلِّيات. 

وهي معتاهتدة متعتددة األطراف من مجل    ،(29)(FCNM)االتفااقياة الطاارياة لحمااياة األقلياات القومياة    .4
 .1998ليات، دخلت حيز التنفيذ عام أوروبا تهدف الى حماية حقور األق

 

ع من ق ل الدول األعضتتتتتتتتتتاء في أوروبية  من أهم النصتتتتتتتتتتوة الدولية الجديدة ذات نظام مفتوح للتوقي وهو معاهدة    -( 27)
 .1998ودخلت حيز التنفيذ في عام  1992مجل  أوروبا ، وقعت في ستراس ورغ عام 

كتانون   18بتتاري     135/47إعالن األمم المتحتدة لألقليتات تتتتتتتتتتتتتتتتدر هموجتب قرار الجم يتة العتامتة لألمم المتحتدة    -( 28)  
 .1992األول لعام 

مكتتتب   .8الكتيتتب رقم    -دليتتل األمم المتحتتدة لألقليتتات  اتفتتاقيتتة مجل  أوروبتتا اإطتتاريتتة لحمتتايتتة األقليتتات القوميتتة    -  (29)
 2013. ف راير  8 المفوض السامي لحقور اإنسان
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هذه كانت هعض الصتتتتتتتكوت التي شتتتتتتتكلت اإطار القانوني الدولي لحقور األقليات، وستتتتتتتنتناول في المبحث 
االنتهتاكتات المرتكبتة ضتتتتتتتتتتتتتتد حقور األقليتات أ نتاء النزاعتات المستتتتتتتتتتتتتتلحتة ون تار حمتايتهم في القتانون  الثتاني 
 الدولي.

 و  أثناء النزاعات المسااااااالحة  اتاألقليَّ  ضاااااااد المرت بة  نتهاكاتال   المبحث الهاني:
 حمايته  نطاق

و إنما تحتاج هذه القوانين    ،ال يكفي وجود قوانين وقواعد تنص على حقور وواجبات لحماية اإنستان
لة  وضتتتتتتتع آليةأن تو   ،لزامألن توضتتتتتتتع محل التنفيذ واإ من اإنتهاكات المرتكبة هحق اإنستتتتتتتان    للحماية مفعَّ

على   النزاعات المستتتتلحة أ ر  في الم لب األول  نتناول  ستتتتوف  وفيما يلي،  وخاتتتتتة أ ناء النزاعات المستتتتلحة
الحمتايتة التدوليتة لهم في هتذه ستتتتتتتتتتتتتتن ين  وفي الم لتب الثتاني ، األقليتات وتتتتتتتتتتتتتتتور النتهتاكتات المرتكبتة هحقهم

القانون الدولي اإنستتتتتتاني  في   المعاهدات والمواد التي تناولت ذلكالظروف من خالل بيان مفصتتتتتتل لمعظم 
 .وآليات تنفيذهاوقانون حقور اإنسان 

   ثر النزاعات المسلحة على األقليات.المطلب األول: أ
في تعميق أو استتتتتغالل   وتستتتتاهمالنزاعات المستتتتلحة إلى تفاقم التحديات التي تواجهها األقليات  تؤدي

النزا  ستتتواء من الدول  أطراف األقليات من ق لويتم استتتتهداف . ودينياالنقستتتام على أستتتان عرقي ولغوي 
اعات بهدف وقد يكون األقليات مستتتتتتتتتتتتهدفين في هعض النز  ،أو الجماعات المستتتتتتتتتتتلحة من غير الدول عمدا  

أ ر    يمتتتد و   شتتتتتتتتتتتتتتكتتالهتتا.أهكتتافتتة    ي رتكتتب هحقهم االنتهتتاكتتات فالت هير العرقي من ق تتل الجمتتاعتتات المت رفتتة،  
  األقليات و  آ ارها على، فما هي االنتهاكات وما النزاعات المستتتتتلحة على األقليات لوقت طويل هعد انتها ها

 .المجتمع ككل

 األقليات أثناء النزاعات المسلحة:تعرض لها ت: االنتهاكات التي أوالً 
وخاتتتتتتتتة تلك نستتتتتتتان زمن النزاعات المستتتتتتتلحة من أخ ر االنتهاكات  ن انتهات حقور اإمن الثابت أ

 :نذكر أخ رهاو  نتهاكات اال أهشع تور منو  ،األقليات  التي تتعرض لها

حيث  ،  (30)األقليات تحديدا ، بهدف التدمير الجماعي عن قصتتتتتتتتتتتتتد   ت الالتي   الباد  الجماعيةجريمة   .1
اتفاقية منع   في  09/12/1948في تصتتتنيفها لإلهادة الجماعية كجريمة دولية بتاري   اعت رت األمم المتحدة 

 

هأن اإهادة  Porter Jack)ويرى الر ي  الستتتتتتابق للجم ية الدولية للباحثين المختصتتتتتتين هجرا م اإهادة الجماعية )    - (30)
الحكومة ومؤستتستتات ضتتد مجاميع مستتتهدفة على أستتان الجن  أو  الجماعية هي:" التدمير القصتتدي كليا  أو جز يا  من ق ل 

 "ةالعرر أو الدين أو الق يلة أو األقلية السياسي
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فعل من األفعال المرتكبة هقصتد التدمير  "  في المادة الثانية منها هأن اإهادة الجماعية هي:  ، وتحديدا  جريمة
 الكلي أو الجز ي لجماعة هصفتها القومية أو اإ نية أو العنصرية أو الدينية، وتشمل هذه األفعال:

 .قتل أعضاء في الجماعة .أ
 .ز يا  إلحار أذى جسدي أو روحي يراد ه  تدمير الجماعة كليا  أو ج .ب 
 .إخضا  الجماعة عمدا لظروف يراد منها تدميرها كليا   .ت 
 .فرض تدابير معينة تؤدي إلى الحيلولة دون إنجاب أطفال داخل الجماعة .  
نقتل أطفتال من جمتاعتة مستتتتتتتتتتتتتتتهتدفتة هعمليتات اإهتادة إلى أطراف أخرى غير مستتتتتتتتتتتتتتتهتدفتة من تلتك  .ج

 العمليات"
ميثار المحكمة  يشتكلالذي    و  ،1998المعتمد عام   نظام روما األستاستي فيالحقا   جاء وهذا يتوافق مع ما 

التي لها اختصتتتتتتتاة    (31)الجرا م  أخ رو أول  كأحد هادة الجماعية  تتتتتتتتنف جريمة اإ  حيث ،  الجنا ية الدولية
  م ابق للتعريف السابق.، (32)النظر فيها، وجاء تعريفها في المادة السادسة من الميثار

هقصتد تدميرها بيولوجيا أو    لالعتداء على جماعةالقصتد الجنا ي  عنصتر   في عناتتر هذه الجريمة، نجد   و
عند اتصتتتتتتتتتتاف      يتحققيجعل منها جريمة الجرا م، أما هالنستتتتتتتتتتبة للركن المادي فإنَّ   الذي  ا  أو  قافي  اجتماعيا  
  ألنَّ   ،لها هاالنتشتتتتار الواستتتتع، وهي من هذا المن لق ال تختلف عن الجرا م ضتتتتد اإنستتتتانية  المكونةاألفعال 

ر  غير أن االختالف يكمن في عنصتتتتتتتتتتتت  من هجوم واستتتتتتتتتتتتع الن ار في كليهما يكون الفعل المكون لها جزءا  

 

الجرا م التي تدخل في اختصتتتتاة المحكمة:   حيث جاء في المادة الخامستتتتة الفقرة األولى من نظام روما األستتتتاستتتتي: (31)
يقتصتتتتتتر اختصتتتتتتاة المحكمة على أشتتتتتتد الجرا م خ ورة موضتتتتتتع اهتمام المجتمع الدولي هأستتتتتتره, وللمحكمة هموجب هذا    -1

 ة:النظام األساسي اختصاة النظر في الجرا م التالي
 .جريمة اإهادة الجماعية (  أ

 .الجرا م ضد اإنسانية ب(
 .جرا م الحرب ج (
 جريمة العدوان د (

لغرض هذا النظام األساسي تعني " ال إهادة  السادسة من نظام روما األساسي: "اإهادة الجماعية: المتتتتتتتتتتتتتتتتادة جاء في  (32)
إهالكا   ،قومية أو إ نية أو عرقية أو دينية هصتتتتتتفتها هذه الجماعية " أي فعل من األفعال التالية يرتكب هقصتتتتتتد إهالت جماعة

 :كليا  أو جز يا  
 .قتل أفراد الجماعة  (  أ

 .إلحار ضرر جسدي أو عقلي جسيم هأفراد الجماعة  ب(
 .جز يا   إهالكها الفعلي كليا  أو إخضا  الجماعة عمدا  ألحوال م يشية يقصد بها  ج (
 .اإنجاب داخل الجماعةفرض تدابير تستهدف منع   د (
 ى.نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخر   هت(
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القصتتتتتتتتتد، حيث يعمد الجاني في حالة اإهادة الجماعية إلى توجي  فعل  ضتتتتتتتتتد ضتتتتتتتتتحايا ينتمون إلى إحدى 
الجماعات المحمية هموجب اتفاقية منع اإهادة الجماعية، في حين يكون الهجوم في الجرا م ضتتد اإنستتانية  

اإ نية أو الدين، وهو ما يع ر عن   أو القومية أو   ان دونما تمييز بينهم على أستان العرر ضتد الستكَّ  موجها  
  .هالقصد الخاة لجريمة اإهادة الجماعية أو قصد اإهادة

كانت اتفاقية األمم المتحدة لمنع جريمة اإهادة الجماعية لم تذكر تتتتتتتراحة مصتتتتتت لص "األقليات"   نوا      
رقية أو الدينية أو اللغوية للداللة على الجماعات الع إال أن مصتتتتتت لص الجماعة هنا كافس كما نوهنا ستتتتتتاهقا ، 

ن األقليات هي الضتتتحية األستتتاستتتية لجرا م  اأو غيرها ستتتواء كانت أقلية أو أغل ية ضتتت يفة مضتتت هدة، بل و 
والهويتة اإ نيتة أو القوميتة أو العرقيتة أو التدينيتة للمجني عليهم في اإهتادة الجمتاعيتة   ،(33)اإهتادة الجمتاعيتة

نو  من الجرا م، و م يار الهيمنة أو الستتتتتي رة يعت ر حاستتتتتما  في هذا تعت ر ركنا أستتتتتاستتتتتيا  من أركان هذا ال
تستتتتتتتتعى إلى تدمير الجماعة   ،دوليةكانت أو غير   دوليةالمستتتتتتتتي رة  المستتتتتتتتلحة  الصتتتتتتتتدد، حيث أن الجماعة  

يفضتتتي إلى  أوليا   أستتتباب تمييزية، والفرد في هذه الجريمة يعت ر هدفا  غالبا   والدافع   أو جز يا    المستتتتهدفة كليا  
نفستتتها أال وهي القضتتتاء على  قافة   الغاية النها ية المرجو تحقيقها، وهي في هذه الجريمة أهم من الضتتتحية

  أو هوية هعينها.

يعرِّف التهجير القستتتتتتتتترى هأن  "ممارستتتتتتتتتة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شتتتتتتتتتب      التهجير القسااااااري: .2
معينة   دينية أو مذه ية بهدف إخالء أراضس عستتتتتتتتتتتكرية أو مجموعات متعصتتتتتتتتتتتبة تجاه مجموعات عرقية أو 

جرا م   و يعد القانون الدولي التهجير القستتتتتتتتتري من ضتتتتتتتتتمن  (.34)عنها"  واحالل مجاميع ستتتتتتتتتكانية أخرى بدال  
أي ترحيل الستتتتتتكان من مناطق ستتتتتتكناهم هالقوة، أو غير   يكون التهجير القستتتتتتري إما مباشتتتتتترا  حيث   ،الحرب 

وهو   .مباشتتتتر عن طريق دفع النان إلى الرحيل والهجرة، هاستتتتتخدام وستتتتا ل الضتتتتغط والترهيب واالضتتتت هاد 
يختلف عن اإهعاد أو النزوح االضت راري أو اإرادي، هاعتبار أن التهجير يكون عادة داخل حدود اإقليم،  

واألقليات هم أكثر من ذار مرارة التهجير القسري في   سكانية إقليم أو مدينة معينة.بهدف تغيير التركيبة ال
  ظل النزاعات المسلحة.

اإخالء القستتري وغير القانوني لمجموعة  "  قد عرِّف القانون الدولي اإنستتاني التهجير القستتري هأن و      
ممارستتتتتتة مرتب ة هالت هير وبإجراءات تعستتتتتتفية  ، وهو  "من األفراد والستتتتتتكان من األرض التي يقيمون عليها

قهريتة، تقوم هت  حكومتات أو مجموعتات متعصتتتتتتتتتتتتتتبتة تجتاه مجموعتة عرقيتة أو دينيتة معينتة، وأحيتانت ا ضتتتتتتتتتتتتتتد 
 .بهدف إخالء أراضس معينة لنخبة بديلة، أو فئة معينة ،مجموعات عديدة

 

، British Columbia) من جامعة   ) Jones Adam) و في هذا الصتتتدد نشتتتير الى الرأي الذي ت ناه الباحث )  - (33)
ات أو التقاليد أو اللون، كلما  العاد والذي مفاده أن : كلما رأت مجموعات هأن لديها اختالفا  في الدين أو المعتقد أو العرر أو

   ."زاد الشعور هأن اآلخرين غرباء وأعداء يجب محاربتهم للبقاء في موقع قوة
  -2018 -المعهد التقني كركوت/الجامعة التقنية الشمالية -دالل تادر احمد -النزوح وجرا م الحرب   -( 34)
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ي وغير القانوني لمجموعة من  )االخالء القستتتتتتر  النزوح الستتتتتتياستتتتتتي أن لقانون الدولي اإنستتتتتتاني  كما عرف ا
األفراد والستتتتتتتتتتتتتكان من األرض التي نفذت منها(، وهو ممارستتتتتتتتتتتتتة مرتب ة هعمليات الت هير والتهجير داخل 

أو تتتتتتتتتتتراعات ذات طاهع مذه ي أو عرقي أو عشتتتتتتتتتتا ري، و    ،حدود االقليم نتيجة نزاعات داخلية مستتتتتتتتتتلحة
ماء المذه ي أو الستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتي هعدم هقاء في التهجير حالة وجود طرف يهدد مجموعة ستتتتتتتتتتكانية مختلفة االنت

يولد شتتعورا  لدى ال رف اآلخر هالخوف في حالة امتناع    ،المن قة أو المدينة وال لد هاستتتخدام القوة والعنف
 .(35)تعد جزء من جرا م الحرب  و ،عن النزوح والتهجير

ية الدول  النزاعات    ناءأ  القستتتتتتريين  والمهجرين  المدنيين الستتتتتتكان  حماية على  االنستتتتتتاني الدولي  القانون و ركز  
  لستتتتنة يناالضتتتتافي  وبروتوكوالتها  ١٩٤٩  لستتتتنة  االربع  جنيف  اتفاقيات  وفق المستتتتلحة  غير  الدولية  والنزاعات 

 .، واعت رها من جرا م الحرب ١٩٧٧
  لألشتتتتتخاة النقل القستتتتتري الجماعي أو الفردي  ،  1949من اتفاقية جنيف الراهعة لعام   49المادة  وحظرت 

بهدف تجني هم    ،فيهم من مناطق ستتتتتتتتتكناهم إلى أراضس أخرى، إال في حال أن يكون هذا في تتتتتتتتتتالحهمأو ن  
راضتتتيهم مخالفة  أرغام الستتتكان المدنيين على ترت او ري لتهجير القستتتا يشتتتكلو    .مخاطر النزاعات المستتتلحة

يحظر النقتتتل الج ري    "التي تنص على:  م  1949من اتفتتتاقيتتتة جنيف الراهعتتتة لعتتتام  (  147)لنص المتتتادة  
و  أ   االحتاللالمحتلة إلى أراضتتتتتتي دولة    األراضتتتتتتيشتتتتتتخاة المحميين أو نفيهم من  ألو الفردي لأالجماعي  

 ."أيا  كانت دواعي  ،إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة
رِّ م عمليات الترحيل أو النقل  ي للمحكمة الجنا ية الدولية،  ستتتتتتستتتتتتاد( من نظام روما األ-1-7المادة )  كما ت ج 

إهعاد الستتتكان أو النقل القستتتري للستتتكان، متى ارتكب في إطار هجوم واستتتع " القستتتري، حيث تنص على أنَّ 
. وبموجب "الن ار، أو منهجي موج  ضتتد أي مجموعة من الستتكان المدنيين، يشتتكل جريمة ضتتد اإنستتانية

، يشتتتتتتكالن جريمة حرب، "اإهعاد أو النقل غير المشتتتتتتروعين" من نظام روما األستتتتتتاستتتتتتي، فإنَّ   8و 6المواد  
 .من القانون الدولي اإنساني العرفي وتعدِّ المادة المتعلقة هحظر نقل السكان من مناطقهم جزءا  

األشتتتتخاة    في أن التهجير محل النظر غير طوعي همعنى أن ،ستتتتاستتتتي في هذه الجريمةألويتمثل الركن ا
الحق   ،دون تمييزمن للستتتكان ضتتت    اإنستتتانين القانون الدولي  أنجد مما ستتت ق    و  المعنيين ال يملكون خيارا .

في البقاء والحق في التنقل وتجريم تهجيرهم وفي حال انتهات هذه النصتتتتتتتتتوة فإن الفعل المرتكب يشتتتتتتتتتكل  
 .جريمة حرب وجب العقاب عليها

 

 (. 8-7-2نظام روما االساسي المواد ) -( 35)
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وي عرِّ ف النظام األستتتتتتاستتتتتتي للمحكمة   ،يعت ر االضتتتتتت هاد من الجرا م ضتتتتتتد اإنستتتتتتانية :(36)هاداالضااااط .3
 وشتديدا   متعمدا    حرمان جماعة من الستكان أو مجمو  الستكان حرمانا  "  : االضت هاد على أنَّ  الجنا ية الدولية

  وينصِّ   (37)”المجمو من الحقور األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتية هما يخالف القانون الدولي، وذلك هستتتتتتتتت ب هوية الجماعة أو  
للخوف من    جن  الشتتتتتتتتتتتتخص قد يكون أستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتا   النظام األستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتي للمحكمة الجنا ية الدولية على أنَّ 

  .(38)االض هاد 
خ ر الجرا م التي قد ترتكب هحق األقليات أ ناء النزاعات المستتتتتتتتلحة والتي تشتتتتتتتتكل  و تعد هذه الجرا م من أ

القتل العمد عمليات  هذا إضتافة إلى لقواعد القانون الدولي اإنستاني وقانون حقور اإنستان،    جستيما    انتهاكا  
و االستترقار و إهعاد الستكان أو النقل القستري للستكان و الستجن أو الحرمان الشتديد على أي نحو آخر من  

صتتتتتتتتاب، أو االستتتتتتتتت باد  و التعذيب و االغت،  هما يخالف القواعد األستتتتتتتتاستتتتتتتتية للقانون الدولي  ،الحرية ال دنية
راه على البغاء، أو الحمل القستري، أو التعقيم القستري أو أي شتكل آخر من أشتكال العنف كالجنستي، أو اإ

لى االختفاء القستتتتتتري لألشتتتتتتخاة و جريمة الفصتتتتتتل إضتتتتتتافة إالجنستتتتتتي على مثل هذه الدرجة من الخ ورة  
في معاناة شتتتديدة أو في  لتي تتستتت ب عمدا  و األفعال الالإنستتتانية األخرى ذات ال اهع المما ل ا ،العنصتتتري 

  ،ضتتد اإنستتانية   جميعها جرا مأذى خ ير يلحق هالجستتم أو هالصتتحة العقلية أو ال دنية وتشتتكل هذه الجرا م  
   أ ناء النزاعات المسلحة. األقليات  هحقرتكب ت  ما  لبا  غامن تور االنتهاكات التي  وهذه

 : المجتمعانعكاسها على و  قلياتعلى األالمسلحة النزاعات  ارآث ثانيًا:

أتتتتتتابهم هالعديد من   ألقليات اانتشتتتتتار النزاعات المستتتتتلحة الدولية منها وغير الدولية، واستتتتتتهداف إنَّ 
دوليتة وتعتاون فيمتا بين التدول لمعتالجتة هتذه  لى العمتل والجهتد ووضتتتتتتتتتتتتتتع استتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتات  إاآل تار التي تحتتاج  

 

مصتتتتتتتتتت لص "االضتتتتتتتتتت هاد" كثير ا في االتِّفاقيات الدولية، فإن  لم ي عط تعريف ا قانوني ا إالَّ مؤخر ا، وذلك في النظام ( يرد ذكر 36)
تموز/ يوليتة  1ودختل حيِّز التنفيتذ في    1998تموز/ يوليتة   17األستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتي للمحكمتة الجنتا يتة التدوليتة، التذي تمِّ ت نِّيت  في  

2002. 
المحكمة الجنا ية الدولية وتنص على: يعني “االضتتت هادر حرمان جماعة من الستتتكان / ز / من قانون    -2-7( المادة  37)

أو مجمو  الستتتكان حرمانا متعمدا وشتتتديدا من الحقور األستتتاستتتية هما يخالف القانون الدولي، وذلك هستتت ب هوية الجماعة أو 
 المجمو .

يشتكل أي فعل من األفعال التالية “جريمة   ى:عل  ح من النظام األستاستي للمحكمة الجنا ية الدولية7-1-المادة نصتت   (38)
ضد اإنسانيةر متى ارتكب في إطار هجوم واسع الن ار أو منهجي موج  ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم  

اضت هاد أية جماعة محددة أو مجمو  محدد من الستكان ألستباب ستياستية أو عرقية أو قومية أو إ نية أو  قافية أو  :هالهجوم
،أو ألستتتتتتباب أخرى من المستتتتتتلم عالميا هأن القانون الدولي ال   3دينية، أو متعلقة بنو  الجن  على النحو المعرف في الفقرة  

 يجيزها، وذلك فيما يتصل هأي فعل مشار إلي  في هذه الفقرة أو هأية جريمة تدخل في اختصاة المحكمة.
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على  الكثير من اآل تتار الخ يرة ستتتتتتتتتتتتتتواء    ، وينتج عنهتتاالتي تمتتتد لوقتتت طويتتل هعتتد انتهتتاء النزا   ، واآل تتار
 ونذكر من هذه اآل ار:ككل  على المجتمع الدوليأو األقليات 

 .تنذر هالخسا ر البشريةالتي نسان ن ار انتهاكات حقور اإ واتسا الهجرة واللجوء   .1
 نسان.اإوانتهات حقور االنتقال القسري هس ب الصراعات المسلحة  .2
ستتتاستتتي على الستتتالمة ال دنية و االجتماعية واالقتصتتتادية والقانونية للنان أيؤ ر هشتتتكل  الذي  النزوح  .3

، حيث ينجم عن النزاعات المستتتتلحة الهجرة القستتتترية ألعداد ك يرة للستتتتكان المدنيين ضتتتتمن إقليم  وتضتتتتررهم
وبالمجتمع    برياء ار جستتتتتتيمة هاألآذه النزاعات  الدولتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ذاتها وي لق على هذه الظاهرة )النزوح( وتلحق ه

 .ككل
النستتتاء في النزاعات المستتتلحة، وخستتتارة عا التهم ووضتتتع اللواتي   تصتتتيب جرا م العنف الجنستتتي التي  .4
 ، ومصير هؤالء األطفال.ج ن نتيجة العنف الجنسيينو  حملني
الم يشتتتتة وعدم وجود فرة مان واالستتتتتقرار وعدم وجود مصتتتتدر دخل يؤمن  الفقر وعدم الشتتتتعور هاأل .5

 عمل.
هذه الفئات المنكوبة من آ ار النزاعات المستلحة   يصتيب التصتد  النفستي الذي    الوضتع االجتماعي و .6

 . وتق ل المجتمع لهموخاتة النساء واألطفال منهم 
نوا  أتعرضتتتوا ألهشتتتع  يويالت النزاعات المستتتلحة و   ي يشتتتواالوضتتتع الصتتتحي والتعليمي لألطفال الذين  .7

تعرضتتتوا للتجنيد القستتتري، هؤوالء ممن ال يمكن وتتتتف اآل ار المدمرة يوالتجويع والتهجير، والذين  التعذيب 
جهود وال شتتتتتتتك أن هذه اآل ار تعود هالتأ ير الستتتتتتتل ي على المجتمع المتواجدة في  وتحتاج ل  .للنزاعات عليهم

 ك يرة لمعالجتها.

 والحرب  السل   زم   تنفيذها  وآليات  األقليات  حقوق ل  الدولية  لحمايةا  :الهاني  المطلب

كرت ذ   و ١٦٤٨مفهوم الحماية ألول مرة هالنسبة لحماية األقليات في معاهتتتتتتدة وستتتتتتتفاليا عتتتتتتام   ظهر  
ع  وقَّ ، كما وردت حمايتتتتة األقليتتتتات فتتتتي اتفاقيات أخرى أخذت ت  ١٨١٥في بروتوكول مؤتمر فينا الموقَّع عام  

ونصتتت أيضتتا  معاهدة برلين    ،منها١٢ين ستتردينيا وستتويستترا المادة  ب  ١٨١٦معاهدة التنازل عام  تباعا ، مثل 
على إلزام كل متتتتتتتتن بلغاريتتتتتتتتا ومتتتتتتتتونتينيجرو وتربيا ورومانيا وتركيا هاحترام الحريات والحقور   ١٨٧٨سنة  

 . (39)الدينية لمواطني تلك الدول

 

العنزي، عالء ع د الحستتتن كريمل الع يدي، ستتتؤدد  - المعوقات التي تواجهها( مفهوم الحماية الدولية لحقور اإنستتتان و 39)
 . 49ة -253-205(، ة ة. 2014) 2، عدد6 مجلدط . مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية. 
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دولية محل جدل، و اختلف فقهاء القانون الدولي في تعريف  ول الما كان إلزام الدول فيما يتعلق هالحماية ال
الحماية الدولية لنالحظ أن االتفاقيات والمعاهدات واإعالنات المتعلقة هالحمايتتتتة لتتتتم تورد تعريف لها، وانما 

عرفت   و. جراءات التي ت لزم بها الدول ستتتتواء أكان هذا االلتزام قانونيا  أم أدبيا  ت على مجموعة من اإنصتتتتَّ 
)فرانستتتواز بوشتتتي  ستتتولينية( الحماية هقولها: )الحماية تعني اإقرار هأن لألفراد حقوقا ، و إن الستتتل ات التي  
تمتتارن الستتتتتتتتتتتتتتل تتة عليهم لتتديهتتا التزامتتات، وتعني التتدفتتا  عن الوجود القتتانوني لألفراد، إلى جتتانتتب وجودهم  

تمِّكن األفراد المعرضين للخ ر من التمتع    المادي. لذلك تعك  فكرة الحماية جميع اإجراءات المادية التي
هالحقور، والمستتتتتتتتتتتتاعدة المنصتتتتتتتتتتتتوة عليها في االتفاقيات الدولية وفي كل حال على منظمات اإغا ة أن  

 . (40)تكرن هذه القوانين هصورة ملموسة(
الحماية الدولية حقيقة ملموستتتتتتة، انتقل من خاللها القانون الدولي من  شتتتتتتكلت وفي العصتتتتتتر الحديث 

ممثلي   قد عرفو  إلى قانون عالمي يشتتتتتتتتتمل المجتمع الدولي أو ما يستتتتتتتتتمى )م دأ العالمية(، قليميإن  قانو 
اتتتتتتتتت الح الحماية في مجال حقور    : مفهوم يشتتتتتتتتملمفهوم الحماية الدولية على أن المنظمات اإنستتتتتتتتانية  

لنص وروح   الحقور وفقا  نشتتتتت ة التي تهدف لضتتتتتمان االحترام الكامل لهذه نستتتتتان هصتتتتتفة عامة جميع األاإ
  .القوانين ذات الصلة

نشتتتت ة التي تمارستتتتها  ن الحماية تشتتتتمل الحماية الدولية والحماية الوطنية و تتمثل همختلف األإوعلي  ف     
الهيئات للضتتتتتتتتمان الكامل الحترام هذه الحقور وبما ينستتتتتتتتجم مع نص وروح النصتتتتتتتتوة الواردة في القانون  

جراءات  ستتتتتتتتتان في اتخاذ العديد من اإالحماية الدولية في األوتكمن    نستتتتتتتتتان،و الدولي لحقور اإأالداخلي 
  ،هزة الحماية الدولية الخاتة جأأو ما تمارس    ،العامة التي تمارسها األجهزة المتخصصة في األمم المتحدة

والتي أ نشتات هموجب اتفاقيات الوكاالت   ،نستانولة عن مراقبة تنفيذ الدول التزاماتها هاحترام حقور اإالمستؤ 
 .الدولية المتخصصة واالتفاقيات التي تلت ميثار األمم المتحدة

إلى أن العهد الدولي الخاة هالحقور المدنية والستياستية يحمي الحقور   هعض القضتايا القانونيةوتشتير     
هوبو    قضتتتتتتيةهاألراضتتتتتتي  هم القضتتتتتتايا التي تتعلق  أ من و   .مصتتتتتتالص األقليات  المدنية والستتتتتتياستتتتتتية الواردة في

إلى استتتتتمعت لجنة حقور اإنستتتتان  فقد  (  Hopu and Bessert v. France ) وبيستتتتيرت ضتتتتد فرنستتتتا
، حيث  ال ولينيزيون الذين ادعوا أنهم المالكون الشترعيون لألراضتي في تاهيتي  شتكوى من الستكان األتتليين

التي كانت ال تزال    الستتتل ات ال ولينيزية الفرنستتتية ب ناء منتجع على مدفن تاريخي أتتتتلي حول هحيرة قامت 
وجادلت   فرنستتتتتا تحفظا  أبدت  و  .  shingألتتتتتتليين لل ي  في تستتتتتتخدم من ق ل  ال ين أستتتتترة من الستتتتتكان ا

 

لعلم للماليين ( فرانستتتوز بوشتتتي  ستتتولينية/القامون العلمي للقانون االنستتتاني/ ال بعة االولى / ترجمة محمد مستتتعود/دار ا40)
 .304-303/ة2006بيروت/ ل نان/سنة/
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دفنوا هنات أو، هشتتتكل أعم، أن لديهم تتتتالت    الدولة هأن أتتتتحاب الشتتتكوى لم يتمكنوا من إ بات أن أستتترهم
  الهياكل العظمية تس ق وتول األوروبيين إلى الجزيرة. نأو  مدفونة في الموقع.ال األجداد لتلك

التفسير هحيث يشمل جميع  و    ومع ذلك ، قضت اللجنة هأن مص لص األسرة " هو أن تع ى واسعة الن ار
المجتمع المعني. ويترتب على ذلك أن  ينبغي مراعاة التقاليد   الذين يشتتتتتتتتتتتتتتكلون األستتتتتتتتتتتتتترة كما هو مفهوم في

أن " العالقة مع أستتتتالفهم  هو    لص 'األستتتترة'  في حالة محددة. " كما أشتتتتار إلىعند تعريف مصتتتت   الثقافية
الدولة كانت تنتهك    فى حياتهم األستترية " وخلصتتت إلى أن هاما    عنصتتر أستتاستتي من هويتهم" ويلعب " دورا  

 .(41)الحق في الحياة األسرية
الحماية الدولية المباشتتتتتتترة والحماية الدولية   ،أن الحماية الدولية تقستتتتتتتم إلى نوعين  هعض الفقهاء  ويرى       

هزة المعنية على المستتوى  ججملة االجراءات واألنشت ة التي تباشترها األ)اد هاألولى:  ي ر حيث    :غير المباشترة
دي لالنتهاكات التي  والتصتتتتتت  ،نستتتتتتان التي أقرتها الموا يق الدوليةالدولي أو االقليمي لفرض احترام حقور اإ

 . (و التخفيف منهاهغية وقف ومحو آ ارها أ، لحقور ترتكب ضد هذه ا

جهزة الدولية على المستتتتوى  نشتتت ة التي تنهض بها األ)تلك المهام واأل  بينما يقصتتتد هالحماية الغير مباشتتترة:
عن    ،نستتتتتتتتتتتتتتتاناإو إيجتتاد المنتتاع العتتام التتذي يكفتتل إقرار وتعزيز حقور  أهغرض خلق    ،و االقليميأالتتدولي  

نستتان ونشتتر الوعي بها بين الشتتعوب والحكومات اعد واألحكام المتعلقة هحقور اإطريق تتتياغة وتقنين القو 
  .(42)على حدس سواء(

أ ناء    لهمتضتتتتتتتتمنت الحماية الدولية لألقليات، وآلية الحماية الدولية   الصتتتتتتتتكوت التي  همأ ستتتتتتتتن ين  فيما يلي و 
ما في القانون الدولي نَّ او   في القانون الدولي اإنستتتتتاني وقانون حقور اإنستتتتتانلي  فقط  النزاعات المستتتتتلحة 

الستتتتتتتلم وبالتالي البد  نما تمتد لفترة ما هعد النزا  أي وقت آ ار النزاعات ال تنتهي هانتهاء النزا  واألن   ،ككل
 . من معرفة طرر الحماية الدولية لألقليات في السلم والحرب 

  

 

(41) U.N. Hum. Rts. C’tee, Francis Hopu and Tepoaitu Bessert v. France, at 217 – 22, U.N. 
Doc. CCPR/ C/60/D/549/1993 (Jul. 29, 1997) 

 (42) B. George. The Concept and Present Status of International Protection of Human Rights 
Forty Years After Universal Declaration ,1989-p17. 
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 قليمية التي نظم  الحماية الدولية لألقليات:الدولية العالمية وال الصكوك أواًل:

من   و الدوليةالنصتتتتوة و  القواعد  منستتتتعى المجتمع الدولي لحماية األقليات من خالل إقرار العديد  
وتتمثل هذه النصتتتتتتتتوة في جملة  ،المعنية هحماية حقور األقليات  الدوليةخالل إنشتتتتتتتتاء العديد من اآلليات  

 قليمية.اإ العالمية منها و ،من اإعالنات و الصكوت و الموا يق و المعاهدات الدولية

 :المتحدةمم : تتمثل أهم الموا يق العالمية التي تم إقرارها في إطار منظمة األالنصوم العالمية

  (43)1945ميهاق منظمة األم  المتحد  لعام  .1

الذي نص على دعوة الدول إلى حماية حقور اإنستتتان هصتتتفة عامة. ولم ينص تتتتراحة على مواد خاتتتتة  
األقليات خشتتتتتتتتية اعتبار ذكر األقليات أو حمايتها تدخال  في الشتتتتتتتتؤون الداخلية أو زعزعة استتتتتتتتتقرار  هحماية  

 .الدولة

  :(44)1948النسان لعام  لحقوق العالن العالمي  .2

و    ، كما تمت اإشتتتارة ستتتاهقا ،والم  ق زمن الستتتلم وزمن الحرب و الذي يعت ر حجر األستتتان لكافة الحقور 
  و إلنستتتتتتتان.لعامة لد على حقور ا  أكَّ ال أنَّ إ ،خاليا  من نصتتتتتتتوة واضتتتتتتتحة متعلقة هالألقليات رغم أن  كان  

ستواء  ،الحماية ت ال الجميع وأن الحقور لإلنستانية جمعاء دون تفرقة أنَّ   من   الثانيةيستتفاد من نص المادة  
 كان األفراد مواطنين أو مهاجرين أو أجانب أو أقليات في بلد مستتتقل أو مستتتعمر أو مقيد الستتيادة هأي قيد 

وتعت ر هتذه المتادة هي المتادة المرج يتة العتامتة هتالنستتتتتتتتتتتتتتبتة ألي حق تتم حمتايتت  التستتتتتتتتتتتتتتا  ألفتاظهتا وامكتانيتة  
 .احتوا ها ل وا ف مختلفة

  :(45)1948لعام  الجماعيةاتفاقية منع جريمة الباد   .3

من هذه   (46)إال أن ألفا  المادة الثانية ،تتتتتتتتتدرت لتؤمن الحماية لألقليات دون أن تشتتتتتتتتير إلى لفظ األقليات 
و قتد  تتأمين لألقليتات ومتا شتتتتتتتتتتتتتتابههتا من جمتاعتات.  اهتأنهت افهم منهت  ي  على أنتَّ  ،للريبتة لم تتد  مجتاال    االتفتاقيتة

 

 .1945 -األول تشرين- 24 في نافذا   أتبص و 1945 -حزيران- 26 في المتحدة األمم ميثار وقتِّ ع (43)
 .1948 ديسم ر 10 في المؤرع اإنسان، لحقور  العالمي اإعالن المتضمن  218  رقم العامة الجم ية هقرار  الصادر (44)
 المؤرخة  عليها، المعاقبة و الجماعية اإهادة جريمة منع  اتفاقية المتضتتتتتتمن  ،260  رقم:  العامة الجم ية  هقرار  تتتتتتتدرت (45)

 .1948 عام األول كانون  9 في:
  لجماعة الجز ي  أو  الكلي التدمير  قصتد  على المرتكبة  التالية، األفعال من أيا    الجماعية اإهادة  تعني االتفاقية، هذه  في (46)

 :هذه هصفتها دينية، أو عنصرية أو إ نية أو قومية
 .الجماعة من أعضاء قتل ( أ

 .الجماعة من هأعضاء خ ير روحي أو جسدي أذى إلحار ب(
 .جز يا   أو كليا   المادي تدميرها بها يراد م يشية لظروف عمدا ، الجماعة، إخضا  ج(



 

 

26 
 

االتفاقية لتمنع كل أبواب االشتترات في جريمة اإهادة الجماعية أو الشترو  من نف     (47)جاءت المادة الثالثة
و تؤكد األطراف المتعاقدة على أن اإهادة الجماعية، سواء تم ارتكابها في زمن الستتتتتتتتتلم أم فتتتتتتتتتي زمن  .فيها

هتتا تلتزم  الحرب، تعت ر جريمتتة هموجتتب القتتانون التتدولي تتعهتتد همنعهتتا والمعتتاقبتتة عليهتتا، ولهتتذا الغرض، فتتإنَّ 
وعلى    لدساتير كتتتتتتتتل الدول األطراف لوضع أحكام االتفاقية موضع التنفيذ   هسن التشريعات الضرورية، طبقا  

النص على عقوبات جنتا يتة ناجعتة هحق من يرتكتب جريمتة اإهادة الجمتاعيتة" أو يتت مر    ،وج  الخصتتتتتتتتتتتتتتوة 
لمادة الخامسة هاالقتران مع المادة أو يحاول ارتكابها، أو يشتتتتتتتتتتترت فيها )ا  ،أو يحرض عليها  ،على ارتكابها

إن "تأكيد" األطراف المتعاقدة في المادة األولى من االتفاقية على أن اإهادة الجماعية "جريمتتتتة    .((48)الثالثة
هموجب القانون الدولي" دليل على أنها تعت ر المبادم األستاستية لالتفاقية ملزمة هالنستبة لها هموجب القانون  

 الدولي العرفي. 

 :(49) 1963اتفاقية القماء على مختلف أشكال التمييز العنصري عام  .4
أشتتتتتارت هذه االتفاقية إلى األقليات العرقية دون ستتتتتواها وجاءت نصتتتتتوتتتتتتها محددة لتكفل لألقليات الحماية  

الفقرة الثتانيتة من المتادة الثتانيتة  مختلفتة حيتث جتاء في  وتحتث على مستتتتتتتتتتتتتتاواتهم هغيرهم من فئتات المجتمع ال
يحظر علي أية دولة أن تقوم، عن طريق التدابير الضتتب ية أو غيرها، بتشتتجيع أو تح يذ أو تأييد أي   أن:

إال أن     .يصتتتدر عن أية جماعة أو أية مؤستتتستتتة أو أي فرد   ب العرر أو اللون أو األتتتتل اال نيتمييز هستتت 
ية ظرفية غير دا مة، يؤخذ على المادة قولها عند اقتضتتتتتتاء الظروف ذلك حيث جعلت الحماية لألقلية العرق

 .كما يؤخذ عليها عدم تعميم نص المادة على هقية األقليات األخرى 

 

 .الجماعة داخل األطفال إنجاب دون  الحؤول تستهدف تدابير فرض د(
 .أخرى  جماعة إلى عنوة، الجماعة، من أطفال نقل هت(

 :التالية األفعال على يعاقب على: نصت التي (47)
 .الجماعية اإهادة ( أ

 .الجماعية اإهادة ارتكاب على الت مر ب(
 .الجماعية اإهادة ارتكاب على والعلني المباشر التحريض ج(
 .الجماعية اإهادة ارتكاب لةمحاو  د(
 .الجماعية اإهادة في االشترات هت(

يتعهد األطراف المتعاقدون هأن يتخذوا، كٌل طبقا  لدستتتتتتتتتتتتتتوره، التدابير التشتتتتتتتتتتتتتري ية الالزمة لضتتتتتتتتتتتتتمان إنفاذ أحكام هذه  (48)
الجمتاعيتة أو أي من األفعتال االتفتاقيتة، وعلى وجت  الخصتتتتتتتتتتتتتتوة النص على عقوبتات جنتا يتة نتاجعتة تنزل همرتك ي اإهتادة  

 .األخرى المذكورة في المادة الثالثة )تم ذكر المادة الثالثة في هوام  الحقة(
، المتضتتتمن اتفاقية القضتتتاء على مختلف أشتتتكال الميز العنصتتتري، المؤرع 1904( الصتتتادرة هقرار الجم ية العامة رقم:  49)

 .1963نوفم ر  20في 
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 : (50)1966 العهد الدولي الخام بالحقوق المدنية والسياسية .5
جاء فيها التصتتتتتتتتتريص بلفظ األقليات وهو ما   فقد   ،المادة المركزية في مجال حماية األقليات   27تعت ر المادة  

كما أنها كفلت لهذه الفئة جملة من الحقور الدنيا   .لم يستتتتت ق في االتفاقيات الستتتتتاهقة في عهد األمم المتحدة
ونصتتتتتتتتتتتتتتتتت على أنتت : ر ال يجوز، في التتدول التي توجتتد فيهتتا أقليتتات ا نيتت  أو دينيتتة أو لغويتتة، أن يحرم  

ت المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاتتتتتتتة أو المجاهرة بدينهم واقامة األشتتتتتتخاة المنتستتتتتت ون إلى األقليا
وهو عهد ذو ط يعة تشتتتري ية،    ،"شتتتعا ره أو استتتتخدام لغتهم، هاالشتتتترات مع األعضتتتاء اآلخرين في جماعت 

ولغاتها  ، وأكد على حق األقليات في التمتع بثقافاتها ودينها  (51)يتضتتتتتمن قا مة طويلة من الحقور والحريات 
  ال يجوز أن تن وي تدابير عدم التقيد" :، كما يؤكد شتتتتتتترط عدم التمييز على أن (52)٢٧المادة  -الخاتتتتتتتتة  

" )المادة .أو األتتل االجتماعي  ،أو الدين ،أو اللغة ،أو الجن  ،أو اللون   ،على التمييز على أستان العرر 
 ( )إلى آخرها(. ١( الفقرة )٤

خ ر فرض تدابير  فيها ن حاالت ال وارم والنزاعات هصتتتتتتفة خاتتتتتتتة هي التي ينشتتتتتتأ  أوهذا شتتتتتترط هام إذ 
 تمييزية لي  لهتا أي م ترر موضوعي ومن قي.

  :١٩٦٥االتفاقية الدولية للقماء على جميع أشكال التمييز العنصري، لعام  .6

تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضتتتتتتتتتتتتتيل يقوم على  في هذه االتفاقية، "يقصد بتع ير ‘التمييز العنصري’ أي 
أستتتان العرر أو اللون أو النستتتب أو األتتتتل القومي أو اإ ني ويستتتتهدف أو يستتتتتبع تع يتتتتتتتتتتتتتتتتتل أو عرقلة 

 االعتراف هحقور اإنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها.

 

  16المتضتتتتتتتمن العهد الدولي للحقور المدنية و الستتتتتتتياستتتتتتتية، المؤرع في   2200رقم:   ( الصتتتتتتتادر هقرار الجم ية العامة50) 
 .1977مارن  22، و دخل حيز النفاذ في 1966ديسم ر  

(  من الحقور التي تضمنها العهد الدولي الخاة هالحقور المدنية والسياسية والتي تم  موضو  هحثنا هذا هي: الحق 51)
 .6المادة  -في الحياة 

ذلك حظر إجراء  ي عدم تعريض أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاستتتتية أو الالإنستتتتانية أو المهينة، هما في الحق ف  -
 .47المادة  –أية تجارب ط ية أو علمية على أحد دون رضاه الحر 

 (.2-1) 8المادة  -الحق في عدم التعرض لالسترقار وال لالتجار هالرقيق وللع ودية  -
 (.3) 8المادة  -عدم إكراه  على السخرة أو العمل ا إلزامي  حق الشخص في -
 .9المادة  -واالحتجاز حق اإنسان في الحرية واألمان على شخص ، هما في ذلك عتدم التعترض للتوقيتف التعستفي  -
 .10المادة  -الشخص  حق جميع المحرومين من حريتهم في أن يعاملوا معاملة إنسانية تحتترم الكرامتة األتتيلة فتي -
  الدورة الخمستتون  –)حقور اإنستتان( التي اعتمده هيئات معاهدات حقور اإنستتان    27المادة    -23( التعليق العام رقم  52)

 .١٥٠-١٤٧الصفحات 
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قو ااة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  اتفاقية مناهمة التعذيب وغيره م  ضااروب المعاملااة أو الع .7
  :١٩٨٤لعام  

كيد في هذه االتفاقية أن  "ال يجوز التذر  هأية ظروف استتثنا ية أيا كانت، ستواء أكانت هذه الظروف تم التأ
هالحرب أو عدم استتتتقرار ستتتياستتتي داخلي أو أية حالة من حاالت ال وارم العامتتتتتتتتتتتتتتتتتة    حالة حرب أو تهديدا  

 (.2ةالفقر  /2")المادةللتعذيب األخرى كم رر 

و روتوكولها لعام    ،١٩٧٩اتفاقية القماء على جميع أشكال التمييز العنصاااااااااري ضاااااااااد المااااااااارأ ،   .8
١٩٩٩: 

مصتتت لص التمييز ضتتتد المرأة: "أي تفرقة أو استتتتبعاد أو تقييد يتم على أستتتان الجن  ويكون من آ اره    يعني
أو أغراض ، توهين أو إحباط االعتراف للمتتتتتترأة هحقتتتتتتور اإنستتتتتتان والحريات األساسية في الميادين السياسية  

وهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقور واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميتدان آخر، أو ت
 أو ممارستها لها. 

أقلياااات دينياااة ولغوياااة   .9 أقلياااات قومياااة أو اثنيااال ويلى  المنتمي  إلى  إعالن حقوق األشاااااااااخاااام 
 :(53)1992لعام

حيث تتضتتتتتتتمن عددا  من الحقور التي يجب أن   ،اعت  ر الو يقة الوحيدة على الصتتتتتتتعيد الدولي من هذا النو 
 .وكتتذا اإجراءات التي يجتتب على التتدول القيتتام بهتتا هغيتتة حمتتايتتة وتعزيز تلتتك الحقور   ،تتمتع بهتتا األقليتتات 

من   أول قرار خاة هاألقليات  بعد ما يقارب خمستتتتين ستتتتنة من تأستتتتي  هيئة األمم المتحدة تم استتتتتصتتتتدارف
جتاء في هتذه الو يقتة تستتتتتتتتتتتتتتعتة مواد    .1992ديستتتتتتتتتتتتتتم ر   18في   47/135رقم  خالل الجم يتة العتامتة تحتت 
وقد نصتتتتتتتت على مصتتتتتتت لص   العهد الدولي للحقور المدنية والستتتتتتتياستتتتتتتية من 27 مستتتتتتتتلهمة من نص المادة

 .المحافظة على هوية األقليات وهو ما لم يس ق ذكره في االتفاقيات الساهقة
ة العامة لألمم المتحدة، وهي القرارات  كذلك تتتدرت هعض الصتتكوت األخرى التي اعتمدت من ق ل الجم ي

و يقتتة الصتتلة هحقور اإنسان، إال أن هذه القرارات المعتمدة من ق ل الجم ية العامة فتتي حتتد ذاتهتتا ال تمثل  
التزامات ملزمة قانونا ، ولكنها وبحسب الظروف التي تم اعتمادها فيها، توفر دليال  متتتتتن األدلتتتتتة ذات الصلة 

العرفي وكحد أدنى تن وي قوة أخالقية وستتتتتتياستتتتتتية ويمكن اعتبارها مبادم تم ق ولها هصتتتتتتفة    هالقانون الدولي
 .(54)عامة من ق ل المجموعة الدولية في هذا المجال

 

 أو قومية  أقليات  إلى  المنتمين  األشتتتتتخاة  حقور   إعالن  المتضتتتتتمن  ،47/135 رقم:  العامة الجم ية هقرار  الصتتتتتادر  - (53)
 .1992 ديسم ر 18 في المؤرع لغوية، أو دينية أو ا ني 

األمم المتحدة، مفوضتتتتية األمم المتحدة الستتتتامية  Human Rights: A Basic Handbook for UN Staf انظر (54)
 .5الصفحة  ،United Nations ،Staff College Projectلحقور اإنسان
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ستتتواء داخل االتحاد    ،: تم إقرار جملة من النصتتتوة اإقليمية الحامية لحقور األقليات القليمية  النصااوم
  .اإستتتتتتتتتتتتالمي  أو كذلك منظمة المؤتمر  ،أو منظمة االتحاد اإفريقي  ،أو منظمة الدول األمريكية  ،األوروبي

التي تتضتمن في نجد أن من أهم النصتوة الصتادرة عن مجل  أوروبا و    ،فإذا ما بدأنا هاالتحاد األوروبي
 :ألقليات موادها الحماية ل

  :النسان لحقوق  األورو ية االتفاقية .1

روبية  من االتفاقية األو   14أشتتتتارت المادة   و.  1953، ودخلت حيز التنفيذ في 1950  عام تم اعتمادها في
، وهي )األٌقلية الوطنية(. والمحكمة األوروبية لحقور اإنستتتتان الجهاز القضتتتتا ي  من األقليات إلى نو  واحد  

لحماية حقور األقليات    الدول األطراف في هذه االتفاقية اللتزاماتهاالوحيد والذي يستتتتتتتهر على حستتتتتتتن تنفيذ  
 من خالل االجتهادات التي أتدرتها.

  :(55)األقلية أو القليمية للغة األورو ي الميهاق .2
الخ راء تقوم بدراستتة تقارير ترستتلها لها الدول األطراف في  وتتعلق   لجنة من نص هذا الميثار على تأستتي 

التزاماتها همقتضتتتتتى مواد الميثار. كما يجوز لهذه اللجنة أن ت لب معلومات إضتتتتتافية من المنظمات  بتنفيذ  
 .غير الحكومية العاملة في مجال حماية األقليات، وتقدم اللجنة تقاريرها إلى لجنة وزراء مجل  أوروبا

من أهم االتفاقيات الصتتتادرة في إطار منظمة    فإن  :ظمة الدول األمريكيةقليمية ضاام  منأما النصااوم ال
نص االتفاقية األميركية لحقور اإنستتتتتتتتان   دَّ ع  حيث أ    ،ية األمريكية لحقور اإنستتتتتتتتاناالتفاق  ،الدول األمريكية

، وتعرف هذه االتفاقية بتتتتتتتتتتتتتتت"حلف ستان  22/11/1969في إطار منظمة الدول األميركية هستان خوستي  في 
 .1978حيز التنفيذ في خوسي  كوستاريكا"، وقد دخلت 

 :نذكر تحاد االفريقيقليمية في ال النصوم الب ما يتعلقو في
 .(56)1981الميثار اإفريقي لحقور اإنسان والشعوب لعام  .1
 .(57)بروتوكول حقور المرأة في أفريقيا الملحق هالميثار األفريقي لحقور اإنسان والشعوب  .2

 

 .1998 مارن 1 في النفاذ حيز ودخل ،1992 نوفم ر 5 في الميثار هذا اعتماد تم (55)
  عتام في  حتاليتا(  األفريقي  )االتحتاد  األفريقيتة الوحتدة  منظمتة  غ تاء  تحتت  األفريقيتة  التدول  تتتتتتتتتتتتتتتاغتهتا دوليتة  معتاهتدة  هو  (56)

 .1986أكتوبر 21 في التنفيذ حيز دخل ،1981
  العاتتتمة في الثانية  العادية قمتها  انعقاد أ ناء وذلك األفريقي، االتحاد وحكومات دول  لرؤستتاء العامة الجم ية  اعتمدت  (57)

 .2003 جويلية 11 في  مابوتو  الموزم يقية،
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الميثتار العربي لحقور   من جتامعتة التدول العربيتة أهمهتا: ،نأكمتا تتتتتتتتتتتتتتتدر هعض النصتتتتتتتتتتتتتتوة بهتذا الشتتتتتتتتتتتتتت
من الميثار العربي: "ال يجوز حرمان األشتخاة المنتمين إلى   25حيث جاء في نص المادة   ،(58)اإنستان

وينظم القانون التمتع بهذه الحقور".   ،وممارستتتتتتة تعاليم دينها ،األقليات من التمتع بثقافاتها واستتتتتتتخدام لغتها
ة والدورية التي ترستتتتلها للنظر في التقارير األولي "لجنة حقور اإنستتتتان العربية" ونص الميثار على تأستتتتي 

 .للجنة الدول األطراف في هذا الميثار

إعالن القاهرة حول حقور  :  قليمية الصاااااااادر  ع  منظمة التعاون الساااااااالميالنصاااااااوم ال  ونذكر م 
اهرة في وتتم إجازت  من ق ل مجل  وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم اإستتتالمي الق اإنستتتان في اإستتتالم

جمعت بينهم   ،أستتتتتتترة واحدة  عالن في مادت  األولى على أن البشتتتتتتتر جميعا  نص هذا اإ. حيث 1990عام  
وفي أتتتتتتتتتتتتتل التكليف    ،وجميع النان متستتتتتتتتتتتتاوون في أتتتتتتتتتتتتتل الكرامة اإنستتتتتتتتتتتتانية  ،الع ودية هلل والن وة آلدم

نتماء  أو اال  ،أو المعتقد الديني  ،أو الجن  ،أو اللغة ،أو اللون   ،والمستتتتؤولية دون تمييز بينهم هستتتت ب العرر 
و أن العقيدة الصتتحيحة هي الضتتمان لنمو   الستتياستتي أو الوضتتع االجتماعي أو غير ذلك من االعتبارات.  

  ال  وأنَّ   ،أح هم إلي  أنفعهم ل يال و أن الخلق كلهم عيال هللا وأن   ،هذه الكرامة علي طريق تكامل اإنستتتتتان
 .إال هالتقوى والعمل الصالص ،فضل ألحد منهم على اآلخر

كوت الدولية صتتتتهذه أهم الصتتتتكوت التي ذكرت هشتتتتكل تتتتتريص لحق األقليات، وهنات الكثير من الموا يق وال
اتفاقية مناهضتتتتة التعذيب وغيره   حمايتها كما فيأكدت على  و  ،تضتتتتمنت هشتتتتكل أو ه خر لهذه الحقور التي  

أو المعاملة االتفاقية األوروبية لمنع التعذيب ، و  1984من ضتتروب القستتوة أو الالإنستتانية أو المهينة لعام  
المتعلقة هالستتتتتتكان األتتتتتتتليين والق ليين    1989عام  اتفاقية  ، و  1987والالإنستتتتتتانية لعام  أو العقوبة المهينة  

  1967إعالن عام  ، و  هشتأن القضتاء على جميع أشتكال التمييز العنصتري   1960إعالن عام  ، و المستتقلين
إلى التعذيب وغيره    هشتأن حماية جميع األشتخاة من التعرض   1975إعالن عام  و   يميهشتأن اللجوء اإقل

هشتتتتأن القضتتتتاء   1981إعالن عام  ، و  من ضتتتتروب المعاملة أو العقوبة القاستتتتية أو الالإنستتتتانية أو المهينة
هشتتتتتأن القضتتتتتاء    1993إعالن عام  ، و  التمييز على أستتتتتان الدين أو المعتقد   على جميع أشتتتتتكال التعصتتتتتب 

، اضتتتافة  هشتتتأن القضتتتاء على العنف ضتتتد المرأة   1994إعالن عام  ، و  على جميع أشتتتكال التعصتتتب الديني
 .1995إعالن بيجين لحقور اإنسان والمرأة لعام إلى 

 اآلليات الدولية المتبعة لحماية األقليات في السل  و أثناء النزاعات المسلحة ثانيًا: 

قليات أ ناء النزاعات المستتتتتتتتتتلحة مناهضتتتتتتتتتتة الجرا م الدولية من أهم مظاهر الحماية الدولية لحقور األ
ومالحقة مرتك يها ومقاضتتتتتتتتتتاة المجرمين بداية أمام القضتتتتتتتتتتاء المحلي  ،المرتب ة هحقور هذه الفئة وتجريمها

 

 النفتاد حيز  ودختل  ،2004  -5-  23 بتتاري  اإنستتتتتتتتتتتتتتان، لحقور  العربي  الميثتار  بتون   المنعقتدة العربيتة  القمتة اعتمتدت (58)
 .2008 مارن 16 في
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ما تعذر ذلك يجب مقاضتتتتتتتتتتتاتهم أمام محكمة دولية   واذا  ،للدولة التي يرتكب هحق األقليات فيها تلك الجرا م
 زاء من يكون من األطراف المتعاقدة المعترفة بواليتها.إة تكون ذات اختصا

العمليات الميدانية لحقور اإنستتتتتتتتان في هعض األحيان على والية واستتتتتتتتعة لتعزيز وحماية جميع    وتحصتتتتتتتتل
حقور اإنستتتتان. وتقع في الواقع على المفوض الستتتتامي لحقور اإنستتتتان المستتتتؤولية الر يستتتتية عن أنشتتتت ة  

الحقور المتدنيتة جميع  في  حقور همتا فيهتا " تعزيز وحمتايتة التمتع الفعلي  هتذه اللتنفيتذ جميع   األمم المتحتدة
تعمل مفوضتتية األمم المتحدة الستتامية لحقور اإنستتان  كما واالقتصتتادية والستتياستتية واالجتماعية".   والثقافية

على تقديم أفضتتتل الخ رات والدعم إلى اآلليات المختلفة لرتتتتد حقور اإنستتتان في منظومة األمم المتحدة: 
مجل  حقور اإنستتتتتتتتتتتتتتان، والهيئتات المنشتتتتتتتتتتتتتتأة هموجب  الهيئتات القتا متة على ميثتار األمم المتحتدة، همتا فيهتا

المعاهدات الدولية لحقور اإنستتتان والمؤلفة من خ راء مستتتتقلين مكلفين برتتتتد مدى امتثال الدول األطراف  
اللتزاماتها التعاهدية. وتتلقى معظم هذه الهيئات دعما  هخدمات األمانة من مجل  حقور اإنستتتتتان وشتتتتت بة  

فما هي هذه اآلليات هذا ما  .الشتتتتاملة لحقور األقليات   لستتتتامية لحقور اإنستتتتانالمعاهدات في المفوضتتتتية ا
 سنوضح  فيما يلي:

 :) رقانية وقمائية( لتحقيق الحماية الدولية لألقلياتلقانون حقوق النسان  آلليات الدوليةا. 1

 اآلليات الرقانية الدولية لحماية حقوق األقليات .أ

 ة:ألجهزة األمم المتحدة الر يسية و آليات تاهعة لألجهزة الفرعية لألمم المتحد تنقسم إلى آليات تاهعة 

 :آليات أجهز  األم  المتحد  الرئيسية -

تؤدِّ ي األجهزة الر يستتتتتية لألمم المتحدة دورا  مهمغا في اإشتتتتتراف والرقاهة على حماية حقور اإنستتتتتان هشتتتتتكل  
ليات متعددة ومتنوعة. و هي تتمثل  آلهذا الغرض وستتتتتا ل و عام وحقور األقليات هشتتتتتكل خاة، وتستتتتتتخدم  
 :في آليات الجم ية العامة و آليات مجل  األمن

ستتتتتتتتتتتتتاهمت الجم ية العامَّة في العديد من المجاالت لجذب انتباه العالم ألهمية موضتتتتتتتتتتتتتو   :الجم ية العامَّة
بيَّنت الجم ية العامَّة  حيث  .لقضتتتاء على جميع أشتتتكال التمييز العنصتتتري ل وستتتعت  ،قليات احترام حقور األ

، هأنَّ  1948الصتتتادر في يوم تتتتدور اإعالن العالمي لحقور اإنستتتان نفستتت  لستتتنة   271 رقملقرارها   وفقا  
ة، ة في هتذا   تؤكتد ال يمكنهتا أن تكون ال مبتاليتة تجتاه مصتتتتتتتتتتتتتتير األقليتات، و    الجم يتة العتامتَّ الجم يتة العتامتَّ

اآل ار    و ،في تأجيج النزاعات المستتتتتلَّحة  ما تكون ستتتتت با    التي غالبا    ،المجال عن اهتمامها همشتتتتتكلة األقليات 
الجا رة التي تلحقها النزاعات بهؤالء األشتتتتتتتخاة في أغلب األحيان، مما يؤدِّ ي إلى انتهات حقور اإنستتتتتتتان  

ة بهم، و  عن طريق نقل الستتتكان وتدفق الالجئين واعادة التوطين قستتترا   ،رحيلألخ ار التتعرَّضتتتهم    الخاتتتتَّ
 .االنتهاكات وغير ذلك من 
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   يتتأتي دور مجل  االمن في حتتالتتة حتتدو  انتهتتات لحقور األقليتتات على نحو خ ير  :مجل  األمن التتدولي
للفصتتتتتتل الستتتتتتاهع من الميثار   عن طريق التدابير التي يتخذها وفقا    ،يستتتتتتتدعي تدخُّل مجل  األمن لحمايتها

نستتتتان. وهذا ما نرى حدو   هأخ ر  أو إخالل ناشتتتت  عن انتهات حقور اإ  ،على أستتتتان وجود تهديد للستتتتلم
والذي يستتتتتدعي في هعض الظروف  ،شتتتتكال  في االنتهاكات المرتكبة هحق األقليات في النزاعات المستتتتلحةأ

ل مجل  األمن وفقتا لهتذا الم تدأ في   ، وان القتا  لوقف هتذه االنتهتاكتات التتدختل اإنستتتتتتتتتتتتتتاني   من ذلتك فقتد تتدختَّ
ها وفقا   ة هاألقليات والتي عدَّ للستتتتتتتتتتلم واألمن    مباشتتتتتتتتتترا   لقرارات  تشتتتتتتتتتتكِّ ل تهديدا   العديد من القضتتتتتتتتتتايا الخاتتتتتتتتتتتَّ

 (59).نييالدول
لمفهوم الحرب العادلة التي ستتتتتتتتادت في القرون  التدخل الدولي اإنستتتتتتتتاني، الصتتتتتتتتورة الحديثة   ليةوتشتتتتتتتتكل آ

الوستت ى والذي شتتا  استتتخدام  أكثر في بداية القرن التاستتع عشتتر تحت ت ريرات حماية األقليات الدينية و  
و تفكك    ،نهيار االتحاد الستتتتتتتتوفيتيارعايا الدول المتداخلة، وقد ازداد هذا االهتمام مع نهاية الحرب الباردة و 

مع بداية    و  .ياد نشتتتتتتتتتتتتتوب النزاعات الداخلية في العديد من الدولد ز ا، الستتتتتتتتتتتتتيما مع  المنظومة االشتتتتتتتتتتتتتتراكية
التستتتعينيات تتتتدرت دعوات كثيره ت الب هالتدخل العستتتكري الخارجي من أجل الدفا  عن حقور اإنستتتان  

  وتأمين وتتتول المستتاعدات اإنستتانية إلى المناطق التي  ،واألقليات ومعاقبة مرتك ي الجرا م ضتتد اإنستتانية
حماية األقليات المستتتتتلمة في مثال على ذلك تدخل مجل  األمن في ة، و طار   تعاني من أزمات إنستتتتتانية

   .من جراء اإنتهاكات الجسيمة إتفاقيات جنيف األربعة وال روتوكولين اإضافيين (60)ال وسنة والهرسك

 :المتحد  لألم  الفرعية األجهز  آليات -

ومن ضتتمنها حقور    المتحدة هإنشتتاء أجهزة فرعية بهدف تعزيز حقور اإنستتان وحمايتهاقامت منظَّمة األمم  
 و تتمثل آليات األجهزة الفرعية في: .ألحكام الميثار وذلك وفقا   األقليات،

ت  لجنة حقور    :اإنستتتان  لحقور  المتحدة  األمم مجل  التي تأستتتستتتت    اإنستتتانعلى الرغم من الدور الذي أدَّ
و لتشتتتتتتتمل  ،الر يستتتتتتتية  وحريات لتقوم هصتتتتتتتياغة المادة القانونية الدولية لحماية حقور اإنستتتتتتتان    1946عام  

 

 في  1991 عتام  منتصتتتتتتتتتتتتتتف في  التداخلي  النزا   انتدال  ةنتيجت  ،1992/  757 والقرار  ،1991  /752 القرار في كمتا - (59)
  الدولة هذه  عن استتقاللها  الستابق  اليوغستالفي االتحاد  جمهوريات  عدد إعالن النزا  ست ب وكان االتحادية يوغستالفيا جمهورية

 العرقي. والت هير ةاإهاد جرا م أخ ر في  ارتك ت دموي  مسلَّص نزا  بداية بذلك لتعلن هقوة االستقالل هذا ضد  األخيرة فوقفت
  نوفم ر حتى  1992 مارن من  والهرستتتتك  ال وستتتتنة  في  حد ت  مستتتتلص  دولي  نزا   عملية هي والهرستتتتك  ال وستتتتنة حرب  -(60)

 فأطراف يوغستتتالفيا،  في  الدولية الجزاء محكمة  قول  وحستتتب  الحرب. هذه  في  كأطراف  دخلت  كثيرة  دول هنات وكان  .1995
 وكرواتيا. غوسالفيايو  وجمهورية والهرسك ال وسنة هي الصرا 
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وتعرضت للنقد الشديد هس ب ضعف اختصاتاتها ومحدودة    ،مشكالت حقور اإنسان إالَّ إنَّ اللجنة فشلت 
  .(61)سانفاعليتها أمام العدد الها ل من االنتهاكات الخ يرة لحقور اإن

وتتنوَّ  آليات مجل  األمم المتحدة لحقور اإنستتتتتتتتتان لحماية حقور األقليات، فهنات العديد من ال رر التي  
قد تشتتتتتتتتتتكِّ ل انتهاكا  لحقور األقليات نذكر من الممارستتتتتتتتتتات التي  يمكن إتباعها للحفا  على حقور األقليات  

 :منها

 :اإنسان لحقور  الشامل الدوري  االستعراض  (1

ويستتتتتتتند هذا االستتتتتتتعراض إلى  ال ة تقارير واحد من الدولة نفستتتتتتها وا نين من المفوضتتتتتتية الستتتتتتامية لحقور  
ة  واإجراءات اإنستان وهي عبارة عن تجميع لمعلومات األمم المتحدة من تقارير هيئات المعاهدات  الخاتتَّ

ستات  ،الحكومية  وملخَّص لمداخالت أتتحاب المصتلحة من المنظَّمات غير ،والرستمية ذات الصتلة والمؤستَّ
ستتتتتتات األكاديمية واإقليمية ألعداد هذه الو ا ق الثال  التي قد تشتتتتتتمل معلومات عن حالة   الوطنية والمؤستتتتتتَّ

وتنتهي عملية المراجعة الشتتتتتتتتتاملة بتقديم الدولة المعنية    .حقور اإنستتتتتتتتتان لألشتتتتتتتتتخاة المنتمين إلى أقليات 
دول األعضتتتتتتتتتتتتاء في مجل  حقور اإنستتتتتتتتتتتتان واتتتتتتتتتتتتتدار  تقريرها الوطني والرد على أستتتتتتتتتتتتئلة ومالحظات ال

التوتتتيات من المجل  فتلتزم الدول بتنفيذ التوتتتيات المتعلقة بها وكذلك التعهُّدات التي تقدمت بها الدولة 
أو بنتاء  على منتاقشتتتتتتتتتتتتتتة تقريرهتا مع إحتاطتة المجل  هتاإجراءات التي قتامتت بهتا لتنفيتذ   ،طواعيتة في تقريرهتا

اء كان في تقريرها الدوري التالي أو ق ل تاري  المراجعة الدورية وذلك على النحو  التوتتتيات والتعهدات ستتو 
 .الذي يقرِّ ه المجل 

قام المجل  هإنشاء المنتدى المعني هاألقليات لتعزيز الحوار والتعاون    األقليات:  هقضايا  المعني  المنتدى  (2
يعالجها في تحديد أفضتتتتتل الممارستتتتتات والفرة في القضتتتتتايا المتصتتتتتلة هاألقليات إذ يتناول في جملة أمور 

وتنظر    .1992والمبتادرات في مجتال التشتتتتتتتتتتتتتتجيع على تنفيتذ إعالن حقور األفراد المنتمين إلى أقليتات لعتام  
 .(62)كلُّ دورة من دورات المنتدى في موضو  معين ويترأسها خ ير مختلف مختص هقضايا األقليات 

  والجماعات: األفراد  من المقدَّمة الشكاوى  (3

 

 اإنستتتتتتتتتتان حقور  لجنة استتتتتتتتتتت دال  العامَّة الجم ية  على (  عنان )كوفي  آنذات المتحدة لألمم  العام ألمينا اقترح  لذلك  - (61)
  13  في  60/251  رقم قرارها العامَّة  الجم ية  اعتمدت  لذلك ووفقا   اإنستتتتتتتتتتتتان حقور  مجل   وهو  فاعلية وأكثر  عددا    أقل  بهيئة

 .2006 نيسان
 من لألقليات  خاتتتتتتتتتتا   اهتماما  6/15 قراره  في اإنستتتتتتتتتان  حقور  مجل  أنشتتتتتتتتتأه  الذي  هاألقليات المعني المنتدى  هذا  وفَّر (62)

 أقليات. إلى المنتمين هاألشخاة المعنية القضايا هشأن والتعاون، للحوار سنوي  من ر إتاحة خالل
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إجراء مجل  حقور اإنستان لتقديم الشتكاوى هو اإجراء العالمي الوحيد لتقديم الشتكاوى، الذي يشتمل جميع  
حقور اإنستتتتتتان والحريات األستتتتتتاستتتتتتية، في جميع الدول األعضتتتتتتاء في األمم المتحدة. وال ترتبط ال الغات  

متتة وفقتتا لهتتذا اإجراء هق ول التتدولتتة المعنيتتة   التزامتتات المعتتاهتتدة أو وجود واليتتة في إطتتار اإجراءات  المقتتدَّ
ة.   الخاتَّ

لم تكن هالمستتتتتتتتتتتوى الم لوب منها لحماية    ،و نالحظ أنَّ كلَّ القرارات التي اتخذها مجل  حقور اإنستتتتتتتتتتان
  فلم تلتزم التتدول بهتتذه القرارات على الرغم من م تتالبتتة المجل  هتتذه التتدول هتتالكف مرارا    ،األقليتتات وحقوقهتتا

 .(63)عن هذه االنتهاكات، وبعضها لم تستجيب لقرارات المجل  بتاتا   وتكرارا  

  :اإنسان حقور  وحماية لتعزيز الفرعية المتحدة األمم لجنة (4

  1947  عام  األولى دورتها في  (،حاليا    اإنستتتتتتتان حقور  )مجل   اإنستتتتتتتان لحقور   المتحدة األمم  لجنة قامت 
  دياالقتصتتتتتتتا  المجل   من لها  الممنوح للحق وفقا   ،(64)األقليات   وحماية  التمييز  لمنع  الفرعية اللجنة هإنشتتتتتتتاء

 الدراستتتتتتتتات  إعداد   اإنستتتتتتتتان  حقور  مجال في  لمستتتتتتتتاعدتها  ،الفرعية  األجهزة  هإنشتتتتتتتتاء والمتعلَّق  واالجتماعي
ة   عرقية أقليات  إلى  ينتمون   الذين  األشتتتتخاة   لحماية  ،اإنستتتتان لحقور  العالمي  اإعالن ضتتتتوء في  وخاتتتتتَّ

  نو  أي من  التمييز  همنع  يتعلَّق  فيما  اإنستتتتتان،  حقور  لجنة إلى  يات توتتتتتت  إتتتتتتدار   م  ومن ولغوية،  ودينية
 وقد  واللغوية، والدينية والقومية العرقية  األقليات   وحماية  األستتتتتتتاستتتتتتتية  ريات والح  اإنستتتتتتتان  حقور  هخصتتتتتتتوة 

  ليكون   اإنستتتتان، حقور   وحماية  لتعزيز  الفرعية اللجنة  ليصتتتتبص  الحقا   استتتتمها  استتتتت دل التي  اللجنة اختصتتتتت 
ة النصتوة   مع  ينستجم  هما األقليات   قضتايا  بدراستة  اختصتاتتها،  ن ار  اتستا   عن  مع را     ومنها بذلك  الخاتتَّ

  الشتكاوى  في النظر  وكذلك  ،1966 لستنة  والستياستية المدنية  للحقور   الدولي  العهد   من  (،27  )المادة  ت  يق
 التتدولي  للعهتتد   وفقتتا    لهتتا  الممنوحتتة  الحقور   من  حقِّس   انتهتتات  حتتالتتة  عن  تع ِّ ر  التي  األقليتتات   أفراد   من  المقتتدمتتة
  ال   ولمدة الدورات   بين  عمل فريق  5199  عام منذ   الفرعية اللجنة  أنشتأت   كما  .والستياستية  المدنية للحقور 

ة  مددت  كما  ،1992 لستتتتتتتنة لألقليات   المنتمين  األشتتتتتتتخاة  حقور   إعالن  وت  يق تعزيز  مهمت  ستتتتتتتنوات   مدَّ
 

 لتفقُّد  الخاة المقرر  بتعيين  القاضتتي  اإنستتان حقور  مجل   قرار  2013  عام إيران حكومة رفض  لذلك مثال  وأوضتتص (63)
 .اإنسان حقور  أوضا 

شتتتخصتتتا تنتخ هم اللجنة لفترات مدة كل منها أربع ستتتنوات    26تتألف اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات من  (64)
في اختيار ال لدان التي تخضتتتع للدراستتتة  هصتتتفتهم الفردية ولي  هاعتبارهم ممثلين حكوميين. وتؤدي اللجنة الفرعية دورا  هاما 

،وتستتتتتتتتتعرض المعلومات األخرى المتعلقة   1503هموجب اإجراء الستتتتتتتتري المنشتتتتتتتتأ هقرار المجل  االقتصتتتتتتتتادي واالجتماعي 
هانتهاكات حقور اإنستتتتان، وت لت استتتتتنتاجاتها للجنة حقور اإنستتتتان التاهعة لألمم المتحدة. واللجنة الفرعية هي في كثير من 

ان مصتتتدر القرارات واألفكار التي تنظر فيها اللجنة وتعتمدها. وبمستتتاعدة مفوضتتتية حقور اإنستتتان يقوم أعضتتتاء اللجنة  األحي
أيضتتا هإعداد دراستتات عن مشتتاكل حقور اإنستتان. ويشتتارت ممثلو المنظمات غير الحكومية مشتتاركة فعالة في دورات اللجنة  

 .الفرعية
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م  ،أخرى   ستتتتتتتتتتتتتنوات  لثال    1998  عام العمل فريق  وجود  من للتأكد   نفستتتتتتتتتتتتتها  الفرعية  اللجنة إلى  تقريره  ويقدِّ 
  تضتتتتتتمين  عن فضتتتتتتال    اإنستتتتتتان. حقور  مجل  إلى  تحيلها  هابدور  واللجنة  اإنستتتتتتان  لحقور   خ يرة  انتهاكات 

  المعني العامل فريقها  من الستتتتتنوية  التقارير  وتتلَّقى األقليات،  حماية  عن  بندا   للجنة الستتتتتنوي   األعمال جدول
 .عام كل مرَّة عادة وتجتمع هاألقليات 

 : القمائية  اآلليات ب.
  حقور  لقتانون   أو  اإنستتتتتتتتتتتتتتاني  التدولي  للقتانون  الخ يرة االنتهتاكتات   حتالتة  في  التدوليتة المحتاكم  الىا  اللجوء  يتم

  المحتاكم و  التدوليتة  الجنتا يتة المحكمتة :في التدوليتة  الحمتايتة  لتحقيق  القضتتتتتتتتتتتتتتا يتة اآلليتات   تتمثتل و  اإنستتتتتتتتتتتتتتان،
 المؤقتة: الدولية الجنا ية

  :(65)ةالدولي الجنا ية المحكمة (1
  108  اآلن لحد   عليها  تتتتادقت   و األستتتاستتتي، روما  نظام  هموجب   ،2002  عام  في  قانونية  هصتتتفة تأستتتستتتت 

  التي  الدولية  الجرا م  وتتمثل هعد.  علي   تصتتتتتادر  لم لكنها روما  ميثار على  أخرى  دولة  41 وقعت  كما  دول.
  اإنستتتتانية ضتتتتد  الجريمة في:  األستتتتاستتتتي  نظامها  من  5  المادة حستتتتب  الدولية  الجنا ية المحكمة  بها  تختص 
 المحكمة  تختص  كما األقليات،  ىعل  تقع  التي  الجرا م أخ ر  وهي  ،الحرب   وجرا م  الجماعية  اإهادة وجريمة

 .العدوان جريمة في
  نذكر: المحاكم هذه أهم من و المؤقتة، الدولية الجنا ية المحاكم (2

  :ساهقا   بيوغسالفيا الخاتة الدولية الجنا ية المحكمة
  عدة  حول  القضتتتتتتا ية  الوالية لديها و  ،1993 ماي  25 في  827 رقم  األمن مجل  قرار  هموجب   تأستتتتتتستتتتتتت 

  جنيف  التفاقيات   الجستيمة كالمخالفات  المستلمة  األقلية  ضتد   ،ستاهقا    يوغستالفيا في  المرتكبة  الجرا م  من أنوا 
 ضتتد   ستتجنية  أحكام  أتتتدرت   وقد   األخرى.  اإنستتانية ضتتد   والجرا م  ،الجماعية  اإهادة مثل  الجرا م ارتكاب   و

 .واهادة حرب  هجرا م المتهمين من عدد 

  :برواندا الخاتة الدولية الجنا ية المحكمة
  وباقي  التوتستتتتتتتي أقلية  ضتتتتتتتد   رواندا في  الجماعية اإهادة  عن  المستتتتتتتؤولين األفراد   لمقاضتتتتتتتاة  تأستتتتتتتستتتتتتتت   قد   و

 في  المجتتاورة  التتدول  في  يينروانتتد   مواطنين  ق تتل  من  أو  روانتتدا  في  التتدولي  للقتتانون   الجستتتتتتتتتتتتتتيمتتة  االنتهتتاكتتات 
  اآلليات   كذلك  و الدولية  الصتتتتتتتتتكوت  و  االتفاقيات  و  اإعالنات   كثرة  رغم   أن إلى  اإشتتتتتتتتتارة تجدر  و  .1994
  تحقيق  عن  قتتاتتتتتتتتتتتتتتترة  التزال  هتتاأنَّ   إال  األقليتتات   هحمتتايتتة  معنيتتة  دوليتتة  محتتاكم  و  لجتتان  و  أجهزة  من  التتدوليتتة

 

تمتتا  للجم يتتة العتتامتتة العموميتتة لألمم المتحتتدة في اي تتاليتتا على متتا يعرف دولتتة في اج  120وافقتتت    1998( في عتتام  65)
 عن التصويت.  21هميثار روما، و اعت رت  قاعدة إنشاء محكمة جنا ية دولية، و عارضت هذه الفكرة سبع دول، و امتنعت  
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  أ ناء  األقليات  هحق  ترتكب  التي المجازر  و ستتتتتتي الم  من العديد  العالم يشتتتتتتهد   حيث  ،منها المرجوة األهداف
  المسلحة. النزاعات 

 نساني لحماية ضحايا النزاعات المسلحة:ل آليات القانون الدولي ا -2
 الدول خالل، من  جينيف  اتفاقيات   علي  نصتتتتتت  لما  وفقا    اإنستتتتتاني  الدولي  القانون  في  الحماية  آليات   تتمثل

 الحقا ق. لتقضي الدولية واللجنة األحمر، للصليب  الدولية واللجنة الحامية، والدولة المتعاقدة األطراف

  القانون   إنفاذ   على تعمل  و  جينيف  اتفاقيات   على  وقعت   تيال  الدول بها  يقصتتد  المتعاقدة: األطراف  الدول أ.
  تنص   حيث   ،االنستتتاني  الدولي  القانون   احترام  وكفالة  هاحترام  النزا  أطراف  التزام خالل  من  اإنستتتاني  الدولي

 تعهد  وجوب   على  بها  الملحق  1977  لعام  اناالضتتتتتتتتتتافي  نوال روتوكوال  1949  لعام  األربعة  جنيف  اتفاقيات 
  يلتزم  أن  طرف  كتتل  على  ويجتتب   المعتتاهتتدات.  تلتتك  احترام  وكفتتالتتة  هتتاحترام  دولي  مستتتتتتتتتتتتتتلص  نزا   في  األطراف

  القانون  لقواعد   ستتي رت   تحت  الواقعين واألشتتخاة  الستتل ات   جميع  امتثال  لضتتمان ضتتروري   هو  هما  هالقيام
  والقم ية  الوقا ية  الوطنية  التدابير من  ومتنوعة واستتتتعة  موعةمج  اإنفاذ   يشتتتتمل أن  ويمكن  اإنستتتتاني.  الدولي

  .(66)القانون  هذا مراعاة لضمان سواء، حد  على

  مستتتتتوى   على  وتعليمات   أوامر  إتتتتتدار  دولي،  غير أو دولي  ستتتتواء مستتتتلص  نزا  أي أطراف  على  ينبغي كما
 القادة  عاتق  على  ويقع  .(67)تنفيذها  على تشتترف  أن  عليها ويجب  القواعد، هذه  إطاعة  لضتتمان ،أكثر  عملي

 مشتارت  وفرد  جندي لكل  ينبغي  أنَّ   بيد   ،(68)الصتدد  هذا في  ةر ك ي  مستؤولية الخصتوة  وج   على  العستكريين
 التدولي  لقتانون ا  ويحكم  .(69)الم تاف  نهتايتة  في اإنستتتتتتتتتتتتتتتاني  التدولي  القتانون   قواعتد   واحترام  مراعتاة  ،النزا   في

 فحستتتب  المعاهدات  تلك في  األطراف  الدول يخاطب  الف ،الدولية  وغير  الدولية المستتتلحة  النزاعات   اإنستتتاني

 

آليات ونهج لتنفيذ القانون الدولي اإنستتتاني وحماية    - ر ي  تحرير المجلة الدولية للصتتتليب األحمر –د. توني هفنر   (66)
 . 2009حزيران  -874العدد  -91المجلد -مختارات من المجلة الدولية للصليب األحمر  –ومساعدة ضحايا الحرب 

 من ال روتوكول االضافي االول. 80المادة  (67)
انظر مقال جيمي االن ويليامستتتتتتون، رهعض االعتبارات حول مستتتتتتؤولية القيادة والمستتتتتتؤولية الجنا ية“، المجلة  الدولية   (68)

 .53الى  6،ة  2008حزيران   870،العدد 90للصليب األحمر، المجلد 
- 1اديت ، القضية رقم  ( انظر أيضا المحكمة الجنا ية الدولية الخاتة بيوغسالفيا الساهقة، المدعي العام ضد دوسكو ت69)

94-IT  ،(الدا رة االبتدا ية) 36و  31،الفقرتان   1995أغستتتتتت  /آب   10قرار هشتتتتتتأن طلب الدفا  المتعلق هاالختصتتتتتتاة  
،الفقرة   1995أكتوبر/تشتتتتتتترين االول   2،وقرار هشتتتتتتتأن طلب الدفا  لل عن التمهيدي في االختصتتتتتتتاة )دا رة ااالستتتتتتتتئناف(، 

،جنيف، اللجنتة التدوليتة للصتتتتتتتتتتتتتتليتب   1949يكتيت ، تعليق على اتفتاقيتات جنيف لعتام . انظر على ستتتتتتتتتتتتتت يتل المثتال جون ب128
،وايف ستتتتتتتتاندو وكريستتتتتتتتتوف ستتتتتتتتفينارستتتتتتتتكي وبرونو زميرمان، تعليق على   37،المجلد االول، ة   1959-1952األحمر،  

)  1949 /آب أغستتت   12االضتتتافيين إلى اتفاقيات جنيف الصتتتادرة في   1977يونيو/حزيران   8ال روتوكولين المؤرخين في  
 .1359،ة  1987تعليق على ال روتوكولين االضافيين( ، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، 
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  أور : (70)المشتتتتتتركة  الثالثة  المادة  من ور  في يرد  كما  اتستتتتتاعا ، أكثر  ن ار  على  أيضتتتتتا    النزا  أطراف  و بل
 دون   ولكن  الثاني،  اإضافي  لل روتوكول وفقا   أخرى". مسلحة  نظامية  جماعات  أو  منشقة مسلحة قوات   ....

  انهيار  هحالة الدولة فيها  كون ت  التي الحاالت   حتى المشتتتتتركة  الثالثة  المادة  وتحكم  قانونية، تتتتتفة أي  منحها
 قوات  ق ل  من  اإنستتتتتتاني الدولي  القانون   احترام  وكفالة  احترام  النزا   أطراف من طرف كل  على ويجب  كلي.

  ستتتتتتتي رت . أو  تكون   أو  تعليمات  على  بناء تتصتتتتتتترف  التي  الجماعات  أو  األشتتتتتتتخاة  من  وغيرها المستتتتتتتلحة
  جميع إلى الدولية،  للنزاعات   هالنستبة الحال  هو كما الدولية،  غير  المستلحة  هالنزاعات   الخاتتة  القواعد   وتوج 

 معينة. قةه ري هالتصرف وتلزمهم العدا ية العمليات  في مباشرة يشاركون  الذين األشخاة 
 في  عليها  المنصتتتوة   العديدة  االجراءات   ضتتتمن  خاتتتتة  أهمية  الوطنية  التدابير من  نوعان  ويكتستتتب 

 المعاهدات   ت  يق  لضمان  وطنية  قوانين الدول  اعتماد   وهما  ا،إليه  اإضافيين  وال روتوكولين  جنيف  اتفاقيات 
  ألحكام  هالنستتتتتتتتبة  ضتتتتتتتترورية  طنيةالو   التنفيذ   تشتتتتتتتتريعات  فإن  ومن   والتدريب.  هالنشتتتتتتتتر الصتتتتتتتتلة ذات  والتدابير

  اتفاقيات  من كل  وتنص   التنفيذ.  حيز تدخل كي  تشتتتريعي  قانون   تت لب  والتي  التنفيذ، ذاتية  غير المعاهدات 
  عقوبات  لتحديد   الالزمة  التشتتري ية التدابير  الدول  تعتمد   أن على  األول اإضتتافي وال روتوكول  األربع  جنيف
  .(71)االنساني الدولي للقانون  ةالجسيم ااالنتهاكات  على مال مة جزا ية

 التدولتة أن  نجتد   اإنستتتتتتتتتتتتتتاني،  التدولي  القتانون   انتهتاكتات  عن  المستتتتتتتتتتتتتتؤولتة  /149/ القتاعتدة  الى وبتالنظر
 تشمل: والتي إليها، المنسوبة اإنساني الدولي القانون  انتهاكات  عن مسؤولة

 

( شتتتتتتتتتتملت ألول مرة حاالت النزاعات المستتتتتتتتتتلحة غير الدولية. وهذه األنوا  من النزاعات تتباين تباينا ك يرا  حيث تضتتتتتتتتتتم 70)
ة التي تتستتتتتتتتتترب إلى دول أخرى أو النزاعات الداخلية تتدخل فيها دول  الحروب األهلية التقليدية, والنزاعات المستتتتتتتتتتلحة الداخلي

المشتتركة على القواعد األستاستية التي ال يجوز استتثناء   3 الثة أو قوات متعددة الجنستيات إلى جانب الحكومة. وتنص المادة 
ية التفاقيات جنيف في تتتيغة  أي من أحكامها, حيث يمكن اعتبارها كاتفاقية مصتتغرة ضتتمن االتفاقيات تضتتم القواعد األستتاستت

ت الب همعاملة إنستتتتتتتتتتتتانية لجميع األشتتتتتتتتتتتتخاة المعتقلين عند العدو وعدم التمييز    :مكثفة, وت   ق على النزاعات غير الدولية
ضتتتتدهم أو تعريضتتتتهم لألذى وتحرم على وج  التحديد القتل, والتشتتتتوي , والتعذيب, والمعاملة القاستتتتية, والالإنستتتتانية, والمهينة, 

وتقضتتتتتتتي بتجميع الجرحى والمرضتتتتتتتى والناجين من الستتتتتتتفن الغارقة وتوفير العناية   .الرها ن, والمحاكمة غير العادلة  واحتجاز
وتدعو أطراف النزا  إلى وضتتتتتتع جميع  .وتمنص اللجنة الدولية للصتتتتتتليب األحمر الحق في توفير خدماتها ألطراف النزا  .لهم

تعترف هأن ت  يق هذه القواعد ال يؤ ر في    ."يستتمى "االتفاقات الخاتتتة اتفاقيات جنيف أو هعضتتها حيز التنفيذ من خالل ما
  3وبما أن معظم النزاعات المستتلحة في الوقت الراهن نزاعات غير دولية, فإن ت  يق المادة   .الوضتتع القانوني ألطراف النزا 

  .المشتركة أمر في غاية األهمية, ويقتضي احترامها هالكامل
 
 
من اتفتاقيتة   130من اتفتاقيتة جنيف الثتانيتة، والمتادة   51من اتفتاقيتة جنيف األولى، والمتادة    50  انظر نص المتادة  -(  71)

 .من ال روتوكول االضافي األول 85و 4الفقرة  11من اتفاقية جنيف الراهعة، والمادتين  147جنيف الثالثة، والمادة 
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 االنتهاكات المرتكبة من ق ل أجهزتها، هما في ذلك قواتها المسلحة.  .أ
ضتها القيام هقدر من السل ة الحكومية. .ب   االنتهاكات المرتكبة من ق ل أشخاة أو كيانات فوِّ
االنتهاكات المرتكبة من ق ل أشتتتتتتخاة أو مجموعات تعمل في الواقع بناء على تعليماتها أو تحت   .ت 

 إشرافها أو سي رتها.
االنتهاكات المرتكبة من ق ل أشتتتتتتتتتتتخاة أو مجموعات خاتتتتتتتتتتتتة، والتي تعترف بها الدولة وتت ناها   .  

 كتصرفات تادرة عنها. 
  االنتهتاكتات   على المن بقتة  العرفي  التدولي  القتانون   قواعتد   كتإحتدى  ،القتاعتدة  هتذه  التدول  ممتارستتتتتتتتتتتتتتتة  تكرِّن  و

  من  كتل  عليهتا  يقوم  التي  االخالقيتة  المبتادم  وان  التدوليتة.  وغير  التدوليتة  المستتتتتتتتتتتتتتلحتة  النزاعتات   في  المرتكبتة
  إستتتتخدام  لتحريم  ويستتت يان  اإنستتتان  حقور   حماية  تضتتتمنان  اإنستتتان  حقور  وقانون   اإنستتتاني الدولي  القانون 

 دولية قواعد   تتتدراأ  ومنها .القصتتوى   الضتترورة  حالة  على  اقتصتتارها  و ،الدولية الستتاحة  على ستتكريةالع القوة
  التي  االنستتان  حقور   قانون   وقواعد   اإنستتاني  الدولي  القانون  في  األربعة  جنيف  اتفاقيات  نصتتوة  خالل  من
   ساهقا. ل  شارةاإ تمت  والتي االنسان لحقور  العالمي اإعالن وأشملها أهمها كان

د القانون اإنستتاني نظام الدول الحامية الذي يهدف إلى تأمين مصتتالص األشتتخاة  الدولة الحامية: ب.  يحدِّ 
واتفاقيِّة    ،11-8الموادِّ    3-1المحميين هموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإضتتتتتتافيين )اتفاقيات جنيف  

اف النزا  على تعيينهتتتا لرعتتتايتتتة  وهي دولتتتة يتفق أطر   .(5المتتتادة    1وال روتوكول    ،12-9الموادِّ    4جنيف  
 مصالص أحدهما لدى اآلخر.

تنفيتذ قواعتد القتانون التدولي تعمتل على ج. اللجنتة التدوليتة للصتتتتتتتتتتتتتتليتب األحمر وهي هيئتة انستتتتتتتتتتتتتتانيتة محتايتدة،  
والعنف الداخلي في أنحاء    ،تقوم هالعمليات الميدانية في مستتتتتاعدة ضتتتتتحايا النزا  المستتتتتلص  ، و(72)اإنستتتتتاني

وتوظف اللجنتة التدوليتة جهودهتا في متا يتعلق هتالعتديتد من النزاعتات المعقتِّدة التي كثيرا  متا تتدور    .العتالم كتافتة
ترام . وقد أدى ذلك بين جهات فاعلة متنوعة من غير الدول، حتى تكفل فهما  واضتتتتحا  لدورها وتضتتتتمن اح

افر مع وكاالت اإغا ة األخرى من أجل التخفيف من المشتاعر الستل ية أو العدا ية  ظإلى تعزيز العمل المت
نها األطراف المتحاربة تجاه األقليات   . ويمكن اختصتتتتتتار دور اللجنة الدولية للصتتتتتتليب االحمر(73)التي تكوِّ

   هما يلي:  اإنسانيفي ت  يق قواعد القانون الدولي 
 

من النظام األستتتتتتتاستتتتتتتي على أن دور اللجنة الدولية للصتتتتتتتليب األحمر هو " االضتتتتتتت ال  هالمهام   5حيث تنص المادة    (72)
الموكولتتة إليهتتا هموجتتب اتفتتاقيتتات جنيف, والعمتتل على الت  يق التتدقيق للقتتانون التتدولي اإنستتتتتتتتتتتتتتتاني المن  ق في المنتتازعتتات 

ج, وكذلك " العمل على   2 –  5مزعومة لذلك القانون " )المادة  المستتتتتتتتتتلحة الدولية, وتلقي أية شتتتتتتتتتتكاوى هشتتتتتتتتتتأن االنتهاكات ال
 )ز(. 2 – 5توضيص ونشر القانون الدولي اإنساني المن  ق في المنازعات المسلحة واعداد أي ت وير ل  " )المادة رقم 

القانون الدولي  و تعمل كحارن للقانون الدولي اإنستتتاني، ليكون لها دور فعال في ت  يق قواعد    1863تأستتتستتتت عام   (73)
 اإنساني على األرض.
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إعادة التقييم هصتفة مستتمرة للقواعد اإنستانية لضتمان أنها توج  لتتناستب مع واقع وهي  "  "الرتتد   وظيفة .1
 .واعداد ما يلزم لمواءمتها وت ويرها عندما يكون ذلك ضروريا   ،أوضا  النزا 

والخ راء   ،وبصتتتتتتتتتتتتفة خاتتتتتتتتتتتتتة في إطار مجموعات الخ راء الحكوميين  ،التننشتتتتتتتتتتتتيط أيوظيفة "الحفز"  .2
 .لمناقشة المشاكل الناشئة والحلول الممكنة لها ،اآلخرين

وحث الدول على اعتماد التدابير    ،والمستتتتاعدة في نشتتتتره وتعليم   ،" أي مناتتتتترة القانون وظيفة "التعزيز .3
 .الوطنية الضرورية لتنفيذه

فتا  عن القتانون التدولي اإنستتتتتتتتتتتتتتتاني ضتتتتتتتتتتتتتتتد الت ورات القتانونيتة التي  التد   أي"  وظيفتة "المالت الحتارن .4
 .تتغاضى عن وجوده أو التي ربما تنز  إلى إضعاف 

 .القيام هإسهام مباشر وعملي لت  يق القانون في النزا  المسلص " أيوظيفة "العمل المباشر .5

أوال  بين التتدول واألطراف األخرى المعنيتتة مبتتاشتتتتتتتتتتتتتترة في النزا     ،وظيفتتة "المراقبتتة" أي اإنتتذار هتتالخ ر .6
 .أينما حد ت انتهاكات خ يرة للقانون  ،وبعد ذلك في المجتمع الدولي ككل ،المسلص

ها مجل  األمن والجم ية العامة ومجل  ينشتتتتتؤ   التيهيئات التحقيق الدولية هي    د. لجنة تقصتتتتتي الحقا ق:
لجان التحقيق  ، و  ان، واألمين العام والمفوض الستامي لحقور اإنستانلجنة حقور اإنستو  حقور اإنستان،  

تكليفات من األمم المتحدة يتزايد استتتتتتتتتخدامها للتصتتتتتتتتدي تصتتتتتتتتدر بها    وبعثات تقصتتتتتتتتي الحقا ق والتحقيقات 
لحاالت االنتهاكات الخ يرة للقانون اإنستتتتاني الدولي والقانون الدولي لحقور اإنستتتتان، ستتتتواء كانت طويلة  

 و ناجمة عن أحدا  مفاجئة، ولتعزيز المساءلة عن هذه االنتهاكات ومكافحة اإفالت من العقاب. األمد أ
  نشتتتتتتتتتتتاء المحكمة الجنا ية الدولية لترستتتتتتتتتتتي  وتحديد فكرةإتم    ،فيما يتعلق هااالنتهاكات الدولية الجستتتتتتتتتتتيمةو  

  يحكام القانون الدولي االنستتتتتتان أضتتتتتتد مرتك ي الجرا م الدولية ومعاقبة منتهكي    ،المستتتتتتوؤلية الدولية الجنا ية
 ناء النزاعات المستتتتتتلحة أواالختصتتتتتتاة الموضتتتتتتوعي للمحكمة الجنا ية الدولية يشتتتتتتمل الجرا م التي ترتكب  

  فعال واالنتهاكات الجستتتتتيمةستتتتتاستتتتتي للمحكمة يجرم كل األكون النظام األ ،والنزاعات الدولية غير المستتتتتلحة
 لي  ساهقا .إوهي أحد آليات ت  يق الحماية الدولية كما تم االشارة  ،والخ يرة المعنية هقوانين الحرب 
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 الفصل الهاني 

 في العراق وسورية  أثر النزاعات المسلحة على األقلية األيزيدية
هذا ما   "الجنينكانوا يضتتتربوننا هأحذيتهم، أعقاب ال نادر، أي شتتتيء في أيديهم، بدأت أنزف وفقدت  "

ال فلة أو ما تلقب نفستها أم هب   و تعد    2020، عام  NPRأم هب  لموقع اإذاعة األمريكية    األيزيدية  قالت 
واحدة من آالالف الناجين من اإهادة   ،يدي التنظيم الداعشتتتتتتتتتتتتتتيأعند وقوعها ه عاما ،  16البالغة من العمر 

  ضتتتحية  .2014الجماعية ضتتتد اإيزيديين في ستتتنجار شتتتمال العرار، التي ستتتي رت عليها داع  في عام  
  .(74)نوا  العذاب أ ناء النزاعات المسلحة في المن قةأأقسى  ذين عانوامن آالف الضحايا ال

  ستتتتتتتتتي رةأ رت و   اندال  للنزاعات المستتتتتتتتتلحة الدولية وغير الدولية  ،شتتتتتتتتتهدت كل من العرار وستتتتتتتتتورية
على أمن األقليتتات في في هعض المنتتاطق    ،المجموعتتات اإرهتتابيتتة والجمتتاعتتات المستتتتتتتتتتتتتتلحتتة المرتب تتة بهتتا

العتديتد من االنتهتاكتات للقتانون التدولي اإنستتتتتتتتتتتتتتاني    وارت كت ب  وحقهم في ال ي  هستتتتتتتتتتتتتتالم في بلتدهم،  ،المن قتة
النزاعات في تقييد الحريات األستاستية   هذه  ، كما تست  ت خالل هذه النزاعات   لحقور اإنستانوالقانون الدولي  

شتتتتتتتر تناوالتي ال يمكن التنازل عنها، و  ،والتي تعت ر من الحقور والحريات األستتتتتتتاستتتتتتتية لإلنستتتتتتتان ،لألقليات 
واجبار المجتمعات غير   ،من خالل الممارستتتتات المنهجية الوحشتتتتية  ،الرعب والخوف في تتتتتفوف األقليات 

نشتتتر  قافة الحقد والكراهية والتعصتتتب بين    و  وتحويل دياناتهم،  ،المستتتلمة عن التخلي القستتتري عن عقا دهم
في خرر واضتتتتتتص وتتتتتتتريص للقواعد واألعراف الدولية. وتصتتتتتتل تلك الجرا م المرتكبة من   ،األديان والقوميات 

  هحق األقلية األيزيدية  اإرهابية و المستتلحة و االنتهاكات الجستتيمة للقانون الدولي اإنستتاني  ق ل الجماعات 
تصتتتتتتتتتتنيفها كجرا م حرب، و تعت ر من أخ ر الجرا م الدولية، والتي تعاقب عليها ال حة نظام روما حد إلى 

التفاقيات جنيف األربع    جستتتيما    تمثل انتهاكا    ية، والخاتتتتة هالمحكمة الجنا ية الدول  1998األستتتاستتتي لعام 
والتي تمثل اإطار العام لحماية الستتكان المدنيين من وطأة النزاعات المستتلحة الدولية   ،1949المؤرخة في 

 و االنتهاكات الدولية  ،يزيديين في العرار وستتتتتوريةاأل حال  ،وعلي  ستتتتتنتناول في هذا الفصتتتتتل  .الدوليةوغير  
إضتتتتتتتتتتتتتتتافتة إلى ،  وموقف القتتانون المحلي والتدولي من هتذه االنتهتتاكتات   داع  في حقهمالتي ارتك هتتا تنظيم 

 .المترتبة على هذه االنتهاكات المسؤولية الدولية 

  

 

(74) - https://www.npr.org/ . االذاعة األمريكية العامة 

https://www.npr.org/
https://www.npr.org/
https://www.npr.org/
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 أثناء النزاعات المسلحة ي يزيدياألاالنتهاكات المرت بة ضد المبحث األول: 
الدينية، و تعرض يزيدية هستتتتتتتتت ب هعض معتقداتها  مئات الستتتتتتتتتنين، اضتتتتتتتتت  هدت األقلية األعلى مدى 

ر أن  اإيزيتديون للقتتل أو اإجبتار على التحويتل إلى ديتانتاتس أخرى ووتتتتتتتتتتتتتتتل الحتد إلى استتتتتتتتتتتتتتت بتادهم. وي قتدَّ 
  ألنهم رفضتوا التخلي عن دينهم في مواجهة االضت هاد   ،يزيديين نجوا من أكثر من ستبعين إهادة جماعيةاأل
الجماعات المت رفة  على أيدي من االضتتتت هاد  والعرارة عانى اإيزيديون في ستتتتوريفي القرن العشتتتترين و  

كان    ،2014إال أن ما حد  عام    يزيدية، قد تعرضتت لالضت هاد من ق لورغم أن األقلية األ  .في المن قة
  لحقور اإنستتتتتان  خ يرة  قوات داع  انتهاكات ه  ما ت عرف ك ت همثاهة تحول مأستتتتتاوي في تاريخها، حيث ارت  

  يزيديين كأقليات نذكر لمحة عن األوفيما يلي ستتتتتيزيديون،  األ ضتتتتتد   وجرا م ضتتتتتد اإنستتتتتانية،  جرا م حرب،و  
 أ ناء النزاعات المسلحة. ار وسوريةواالنتهاكات التي ارتك ت هحقهم في العر 

 نزاعات المسلحةفي ظل ال ةاأليزيدياألقلية   األول:  المطلب

األقليتات تثير الجز  والقلق، في ظتل االنتهتاكتات واالعتتداءات التي ترتك هتا الجمتاعتات    حتالتةمتا فتئتت 
النزا  المستتتتتتتلص غير الدولي يؤ ر في مناطق شتتتتتتتاستتتتتتتعة من األماكن التي شتتتتتتتهدت هذه  يزالالمستتتتتتتلحة، وال  

وتتتفت   .النزاعات. حيث كان من أخ رها ما حصتتل لأليزيديين على يد داع  في كل من العرار وستتورية
وأن هقتتا هم أمر يجتتب أن يكون موضتتتتتتتتتتتتتتع تستتتتتتتتتتتتتتتاؤل من ق تتل   ،هتتأنهم "أقليتتة و نيتتةآنتتذات  داع  األيزيتتديين  

، كما أشتارت التقارير األممية إلى "  "يمكن إستت باد نستاءهم واعتبارهن غنا م حرب وأضتافت هأنَّ  .المستلمين"
زيتديتة هي ستتتتتتتتتتتتتت تب الهجوم على  تتتتتتتتتتتتتتترِّحتت علنتا  هتأن التديتانتة األي  . وأن داع  إعت رت األيزيتديين "كفتار"

فمن هم األيزيتديون ومتا االنتهتاكتات التي    ،ومتا تبعت   2014األيزيتديين واالنتهتاكتات المرتكبتة ختاتتتتتتتتتتتتتتتة عتام  
 .(75)تعرضوا لها

  :ديةاأليزيأواًل: األقلية 

األيزيدية ق ل أكثر من ستتة آالف عام، و ال يمكن ألحد من خارج الديانة أن يعتنقها.   العقيدةنشتأت  
واأليزيديون أقلية ليستتتت مستتتلمة وال عربية، ويتركز وجودهم هشتتتكل خاة قرب الحدود الستتتورية في شتتتمال 

  .سالمما ق ل اإ ، و تعود الديانة األيزيديِّة إلى عصورسورية العرار، و منهم من استقر شمال
واستتتتتتتتتقروا في معقلهم الج لي  ،  القرنين الخام  والستتتتتتتتادن عشتتتتتتتتر هاجر اإيزيديون من جنوب تركيا خالل

ستتتتتورية والعرار. على الرغم من أن هعضتتتتتهم متشتتتتتتت في تركيا   في شتتتتتمال شتتتتترر  الحالي في ج ل ستتتتتنجار

 

 - لجنتة التحقيق المعنيتة هستتتتتتتتتتتتتتوريتا  –الموقع الرستتتتتتتتتتتتتتمي لمفوضتتتتتتتتتتتتتتيتة األمم المتحتدة الستتتتتتتتتتتتتتتاميتة لحقور اإنستتتتتتتتتتتتتتتان    -( 75)
https://www.ohchr.org/    

https://www.ohchr.org/
https://www.ohchr.org/
https://www.ohchr.org/
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الموقرين، مثتل  وأرمينيتا، إال أن العرار هو مركز حيتاتهم التدينيتة، و موطن أميرهم، وق ر أكثر قتديستتتتتتتتتتتتتتيهم  
أحدهما في   ،و ي ي  اإيزيديون في ستتتورية هشتتتكل أستتتاستتتي في مجتمعين ،المعروف هاستتتم "الشتتتي  عدي"

أما أعداد ستتتكان المجتمع األيزيدي الستتتوري فهي غير دقيقة. وتتتتل  .ج ل حلب  من قة الجزيرة واآلخر في
  2014حرب العرار منذ عام   لمن الالجئين اإيزيديين من العرار الى ستتتتوريا خال  50.000ما يقارب ال  

هربا  من اضتتت هاد الجماعات المستتتلحة   دخل هعض اإيزيديين من العرار إلى المناطق التي يق نها األكراد 
سعى لمحو الديانة األيزيدية هالعديد من ال رر الوحشية من خالل  التنظيم الذيالتي تعرف بتنظيم داع . 

القتل والع ودية، وتستتتتتت ب همأستتتتتتاة لأليزيديين و أضتتتتتترار جستتتتتتدية ونفستتتتتتية لدى الرجال و األطفال والنستتتتتتاء  
اإيزيديات، ستتتواء من خالل العنف الذي ارتكب  ضتتتدِّهم، أو اال ار النفستتتية واالجتماعية واالقتصتتتادية التي  

الستتتتتتتتت ي واالخت اف، إلى جانب األعمال اإرهابية التي مارستتتتتتتتتها تنظيم داع  ضتتتتتتتتتد النستتتتتتتتتاء   نجمت عن
 اإيزيديات.

 النزاعات المسلحة األيزيديي  في ظل ضدوممارساتل  داعشتنظي  ثانيًا: 
ستتتي رت على مناطق كثيرة في شتتترقي ستتتوريا    ،هو جماعة مستتتلحة ستتتالمية )داع (تنظيم الدولة اإ

واغتصتاب النستاء    وشتمالي وغربي العرار. مارستت أستوأ أستاليب التنظيم الوحشتية، من عمليات قتل جماعي
 .من األقليات الدينية والعرقية، وق ع رؤون الصتتحفيين والجنود، ونشتترت الذعر والغضتتب في أنحاء العالم

أيديولوجية   داع ب واطالر النتار الجمتاعي إرهاب أعدا  . وت نى  و يلجتأ التنظيم لعمليتات الذهص والصتتتتتتتتتتتتتتلت
ت لق على نفستها استم الخالفة وتدعي الستل ة الدينية على كل المستلمين. وفق آراء خ راء اإرهاب    ،عنيفة

 دولي.ويشكل النزا  المسلص مع داع  نزا  مسلص غير  ، )DRAN)76 في مؤسسة

  ١٦بتاري     ف،في جني  (77)التحقيق الدولية المعنية في الجمهورية العربية الستتتتتتتتتتتتتتوريةجاء في تقرير لجنة  و  
اإهادة  جرا م الحرب و  ستتالمية في العرار والشتتام )داع ( ترتكب  أن ما يستتمِّى هالدولة اإ  -٢٠١٦ان  حزير 

م روا: جرا م داع  ضتتد األيزيديين  ،الجماعية ضتتد األيزيديين " وتؤكد اللجنة  هحستتب تقرير هعنوان "جاؤوا لي د 
 

مؤستتتتتستتتتتة غير ربحية تستتتتتاعد على تحستتتتتين الستتتتتياستتتتتات وعملية اتخاذ القرار من خالل البحث  RAND مؤستتتتتستتتتتة  - (76)
 والتحليل.

أنشتتتتتتتئت اللجنة الدولية المستتتتتتتتقلة المعنية هالجمهورية العربية الستتتتتتتورية من ق ل مجل  حقور اإنستتتتتتتان في أغستتتتتتت     -60
للتحقيق وتستجيل جميع انتهاكات القانون الدولي لحقور اإنستان ومزاعم ارتكاب جرا م ضتد االنستانية وجرا م الحرب.    2011

وتتألف اللجنة من نتهاكات بهدف ضتتتتمان مستتتتاءلة الجناة،  تحديد المستتتتؤولين عن هذه االوتتولى اللجنة أيضتتتتا ، كلما أمكن، 
الستيد هاولو ستيرجيو بينيرو ( ر يستا(و الستيدة كارن ابو زيد والستيدة كارال ديل بونتي، والستيد فيتيت مونتاربورن مكن الحصول  

  االنترنت: رير المتاحة على موقع  علىعلى معلومات إضافية هشأن لجنة التحقيق عالوة علي وتالت لجميع التقا
 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommiss

ion.aspx 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx
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وحستتتب   .نستتتانيةستتتتوى جرا م الحرب والجرا م ضتتتد اإأن ممارستتتات داع  ضتتتد األيزيديين تصتتتل لم  ،كذلك
قول "هاولو بينيرو" ر ي  اللجنة "إن اإهادة الجماعية حد ت وما زالت مستتتتتمرة. و لقد عرِّضتتتتت داع  كل 

 ."ات امرأة وطفل ورجل أيزيديين من الذين اخت فتهم إلى أهشع االنتهاك
هعد شنها لهجمات   ، إلى سوريةبنقل األيزيديين قسرا   قد قامت   المجموعة اإرهابية  أنَّ   ،كما بينت هذه اللجنة

، فقد يزيديينالنتهاكات المرتكبة هحق األواضتتتتتافة ل.  ٢٠١٤في ستتتتتنجار شتتتتتمالي العرار في الثالث من آب 
وستتتتتا ل أعاقت والدة   داع  واستتتتتتخدام  .الموت الب يء لهم  جل ت   ،ظروف م يشتتتتتية ستتتتتيئةعليهم   فرضتتتتتت 

األيزيتتديين البتتالغين على تغيير دينهم. و تم بيع اآلالف من النستتتتتتتتتتتتتتتاء والفتيتتات    وأج رت   ،أطفتتال أيزيتتديين
هعضتتتتهن لم يتجاوز التاستتتتعة من العمر، في أستتتتوار للع يد أو ستتتتور الستتتتبايا كما أ طل ق علي  في محافظات  

 .  (78)ة ودير الزور السوريةالرقة وحلب وحمص والحسك

إستتتاءت  للمكونات العرقية والدينية هضتتتمنها م لب   ،واتتتتل داع  نشتتتر م ررات في اإعالم االلكتروني  و
ت هير األراضتي التي تخضتع لستي رة داع  التي أعلنها من )الكفار( أو اعتنار اإستالم هالقوة أو إخضتا   

. وقد استتتتتغل (79)أو الذين ال يخضتتتتعون لعقيدت  التكفيرية  ،أو طرد أو قتل األشتتتتخاة من الديانات األخرى 
المضتتتتتت ربة في العديد من المحافظات، وأتتتتتتتبص يهدد الحق في الحياة، للستتتتتتكان  داع  األوضتتتتتتا  األمنية  

  .األبرياء والمستضعفين والعزل

ونشتتتتتر داع  ت ريرا  أخر الستتتتتت باد النستتتتتاء االيزيديات جنستتتتتيا  هاعتبارهن كفارا  وكذلك النستتتتتاء من األقليات  
وبعض الرجال من األيزيديين وكذلك من  ، وال تزال آالف النستتتتتتتتتتتتتتاء واألطفال (80)األخرى التي يعت رها كافرة

المكونتات التدينيتة والعرقيتة األخرى يحتجزون من ق تل داع  ويخضتتتتتتتتتتتتتتعهم إلى انتهتاكتات جستتتتتتتتتتتتتتيمتة لحقور  
وي دو إن هذه اإعمال جزء من ستتتتتتتتياستتتتتتتتة منهجية واستتتتتتتتعة الن ار تهدف إلى قمع األقليات    .(81)اإنستتتتتتتتان

 .(82)التنظيم، أو طردها طردا  دا ما  أو تدميرهاالموجودة في المناطق الخاضعة لسي رة 

 

مرة هأن  "من الصتتتتتتعب أن أتذكر كل   15وقالت احدى النستتتتتتاء في شتتتتتتهادتها امام اللجنة هعد أن قد رت هأنها بيعت    - (78)
 . "الذين قاموا هشرا ي

تأتي تستتتتتتتتمية ) داع  ( اختصتتتتتتتتار ألربعة حروف هي: د = )الدولة ( ، أ = )اإستتتتتتتتالمية (،   = )العرار( ف =   - (79)
 ISIS = Islamic State in Iraq and Syria)) كليزية)الشام ( . ويقابل  في اللغة االن

األمم المتحتتدة ، الو تتا ق الرستتتتتتتتتتتتتتميتتة للجم يتتة العتتامتتة ، مجل  حقور اإنستتتتتتتتتتتتتتتان ، تقرير الفريق العتتامتتل المعني    -  (80)
 .A/HRC/28/2014 : ، رمز الو يقة6، ة 2014هاالستعراض الدوري الشامل ، العرار ، الدورة الثامنة والعشرون ، 

(81 )-    http://medie.clarionporject.org 
،   2015نيستتتتتتان    30  –  2014كانون األول   11تقرير حول حماية المدنيين في النزا  المستتتتتتلص في العرار للفترة     -( 82)

 26مصدر سابق ، ة 

http://medie.clarionporject.org/
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من خالل عمليات القتل المستتتتتهدف واالخت اف    ،لى فرض االمتثال إيديولوجيت إ ،كما يعمد تنظيم داع 
واتتتتتتتتدار أحكام من محاكم الشتتتتتتتريعة، وقد نشتتتتتتتر التنظيم نفستتتتتتت  أشتتتتتتترطة فيديو ت ين تعرض األقليات إلى 

 .لرمي من أس ص المباني وق ع الرؤون والصلب عقوبات جسيمة من بينها الرجم وا

   أثناء النزاعات المسلحة األيزيديي ضد المرت بة   االنتهاكات  المطلب الهاني:  

ارتكب التنظيم اإرهابي، جرا م تتتتارخة، شتتتملت جرا م حرب، وجرا م ضتتتد اإنستتتانية، وجرا م اإهادة  
وانتهاكات القانون الدولي اإنستتتتتتاني التي ارتك ها داع     ،وتزايدت انتهاكات حقور اإنستتتتتتان  .(83)الجماعية

وفي تقرير أممي حديث بين ارتكاب تنظيم داع  اإرهابي    ،والجماعات المستتتتلحة المرتب ة ه  في المن قة
من    1444الفريق  وقد حدد    "إهادة جماعية" ضتتتتتد المجتمع اإيزيدي واستتتتتتخدام أستتتتتلحة بيولوجية في العرار

  120تم تحديدهم هاعتبارهم شتتاركوا في الهجوم على ستتنجار، و   شتتخصتتا    469الجناة المحتملين، من بينهم  
عن ت ورات ستتتتتريعة    (84)وكشتتتتتف التقرير الستتتتتادن ليونيتاد  .شتتتتتاركوا في الهجوم على قرية كوجو  شتتتتتخصتتتتتا  

أن    والذي وجد  .وجية في العرارطرأت على تحقيق جديد ف تص هشتتتتأن استتتتتخدام داع  أستتتتلحة كيميا ية وبيول
  2016- 2014بين عامي   ،داع  استتخدم هشتكل متكرر أستلحة كيميا ية ضتد الستكان المدنيين في العرار

  وارتكتاب إهتادة جمتاعيتة هحق المجتمع اإيزيتدي    و  .وقتام كتذلتك هتاختبتار عوامتل بيولوجيتة على الستتتتتتتتتتتتتتجنتاء
 .ى ذلكالمقابر الجماعية في العرار شاهدة عل

من ق ل ما   ة،وستتتوري في العرار  األيزيدييناالنتهاكات األستتتاستتتية التي استتتتهدفت حقور  فيما يلي نلخص   و
 : لما يأتي داع  اإرهابي والجماعات المسلحة المرتب ة ه  وفقا  تنظيم  يسمى

 الحرمان م  الحقوق والحريات األساسية .1

المجموعات العرقية والدينية المختلفة وحرمانهم  واتتتتتتتلت المجموعة اإرهابية داع  استتتتتتتهداف إفراد  
هذه    للقوانين الوطنية والدولية، وتشتكلواخضتاعهم إلى أوضتا  تمثل خرقا    ،عن قصتد من حقوقهم األستاستية

  األقليات إخضا  أو طرد أو تدمير الكثير من    عمال جزءا  من سياسة منهجية وواسعة الن ار تهدف إلىاأل
 تي تقع تحت سي رة داع . في المناطق ال األيزيدية

 

  www.un.org  للمزيد من المعلومات انظر الموقع  - (83)
تقرير أممي: داع  ارتكب إهادة جماعية ضتتتتد المجتمع اإيزيدي واستتتتتخدم أستتتتلحة بيولوجية في العرار، تتتتتدر في   -( 84)

ذكر في  المستتشتار الخاة، كريم خان، في الجلستة االفتراضتية أمام مجل  األمن: "أستت يع أن أعلن    2021آيار/مايو   10
بناء على تحقيقات مستتقلة ونزيهة، تمتثل للمعايير الدولية وأفضتل ممارستات األمم المتحدة، أن  مة أدلة واضتحة ومقنعة  أن   

على أن الجرا م ضتتتتتد اإيزيديين تشتتتتتكل بوضتتتتتوح إهادة جماعية. وبشتتتتتكل أكثر تحديدا، حددنا مرتك ي جرا م محددة يتحملون 
 ."ضد المجتمع اإيزيدي بوضوح المسؤولية عن جريمة اإهادة الجماعية

http://www.un.org/
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  .( 85) وغيرها  هاإضتافة إلى دمار أماكن ال بادة ومواقع الترا  الثقافية. ضت هاد اال  و ،القتل  أعمالهم وشتملت 
وقد تم    ، إما اعتنار اإستتالم أو القتل.كفارا  التي يعت رهم    ،ن والديانات األخرى يويفرض داع  على األيزيدي

  2015في شتتتتتتتباط    ينااليزيدي  خاة معظمهم منرفات العديد من األشتتتتتتتالعثور على ق ور جماعية تضتتتتتتتم  
 .(86)وت ين أن هعض القتلى كانوا مك لي األيدي ومعصوبي العينين عند قتلهم

 لأليزيديي التهجير والترحيل القسري  .2

هستتتتتت ب ما يستتتتتتمى   ،في العرار  ،2014بدأت أزمة النزوح الك رى في العاشتتتتتتر من حزيران من العام  
لتقديرات األمم المتحدة بلت   وفقا  و  ،  توترا  أكثر   المن قةأتتتتبحت   ، حيث وممارستتتات  الوحشتتتية تنظيم داع ب

من    عتتتدد األشتتتتتتتتتتتتتتختتتاة   بلت  كمتتتا،  حنتتتاز   لى  ال تتتة ماليينمن مليونين إ  ،في العرار  عتتتدد النتتتازحين داخليتتتا  
و   .(87)أكثر من  مانية ماليين شتتتتخص   إلى المستتتتاعدات اإنستتتتانية  الذين هم هحاجة األيزيديين وغيرهم من
  من األطفال، في عمر االلتحار هالمدارن.ما يزيد عن مليوني 

  الفارين إلى الجبالقام مقاتلو داع  الذين يستتتتتي رون على المناطق المحي ة هستتتتتفوح الجبال همحاتتتتتترة    و
 على  ستتتيرا    ستتتاء واألطفال المعاقين كبار الستتتن، قد ق عوا مستتتافات طويلةالف النوكان النازحون هضتتتمنهم آ

ما اآلخرين الذين  ، أوالدواء  ن الماء والغذاء والمأوى وكانوا هحاجة إلى مستتتتتاعدات إنستتتتتانية عاجلة م ،قداماأل
قاستتتتية    ، وإنستتتتانيةغير    أوضتتتتاعا    عاشتتتتوا، فقد يزيديةفي المدن ذات األغل ية األمحاتتتتترين في قراهم   كانوا

 .(88)للغاية هس ب محاترتهم من ق ل مقاتلي داع 

 التجنيد القسري لألطفال في النزاع المسلح .3

الذين ،  ن ار واستع استتهدفت األطفال انتهاكات علىواتتل داع  هجمات  المروعة وأدت إلى وقو  
، والتجنيد القسري، ويقدر عدد األشخاة الذين استرقهم  ست باد الجنسي وعمليات االحتجازاال لىتعرضوا إ

إضتافة إلى عدد أخر من األقليات الدينية    يزيدييناألشتخصتا ، ومعظمهم من األطفال    3500داع ، حوالي
  . والعرقية األخرى 

 

مكتب حقور اإنستتان في هعثة األمم المتحدة لمستتاعدة العرار ، المفوضتتية الستتامية لألمم المتحدة لحقور اإنستتان،   -( 85)
 .25، ة  2015نيسان  30 – 2014كانون األول  11تقرير حول حماية المدنيين في النزا  المسلص في العرار : 

(86 )-  www.unhcr.org//http:      
األمم المتحدة، الو ا ق الرستمية للجم ية العامة، مجل  حقور اإنستان، الدورة الثال ون ، المستاعدة التقنية المقدمة   -( 87)

، رمز 13،ة2015لتعزيز وحماية حقور اإنستتتتتتتتتتتان في العرار، تقرير مفوض األمم المتحدة الستتتتتتتتتتتامي لحقور اإنستتتتتتتتتتتان،  
 .A/HRC/30/66/2015 :الو يقة

  http://www.uniraq.org  :للمزيد انظر الموقع - (88)

http://www.unhcr.org/
http://www.uniraq.org/
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  2014  وخاتتتتتتتة في الفترة ما بين عاممشتتتتتتاركة األطفال في النزاعات المستتتتتتلحة   كانت األخ ر  والمشتتتتتتكلة  
داع  وبعض الجماعات المستتتتتتلحة المرتب ة ه  تنشتتتتتتط في   فإنَّ   ،التقارير الدولية وحستتتتتتب ،   2016ولغاية  

  2014ة من أب  وفي الفتر .  وحملهم للستتتتتتتتتتالح  ،للعمل كمقاتلين  عاما    13أعمارهم عن  تجنيد أطفال ال تزيد  
معظمهم في محافظة الموتل   ،من أسرهم  قسرا  األيزيديين  خذ داع  مئات األطفال  ، أ  2015إلى حزيران  

على    ،أعوام، حيتث تم تلقين أطفتال ال تزيتد أعمتارهم على الثمتانيتة  و أرستتتتتتتتتتتتتتلهم إلى مراكز التتدريتب   ،وتلعفر
 . وأساليب القتال ،استخدام األسلحة ن وكيفيةتعاليم القرآ

فيج رهم    استتتتتتتتتتتتتتتختدام األطفتال لتنفيتذ اإعتدامو  ، ال لتنفيتذ عمليتات تفجير انتحتاريتةكمتا قتام داع  بتجنيتد أطفت
  وقد نشتتر التنظيم ع ر وستتا ط اإعالم االجتماعية تتتورا  ،  وق ع الرؤون  ،النار على المدنيين على إطالر

  .(89)وأشرطة فيديو ألطفال وهم يتلقون التدريب أو يرتك ون إعمال عنف

االتتتتتتتت فاف كدرو  تحمي  ج روا على  م قد أ  ، أنهممن نجحوا في الفرار الحقا    األطفالهؤالء   ذكر هعض   و
  .(90)على الت ر  هالدم لمعالجة الجرحى من مقاتلي التنظيم ، وانهم أرغموا أيضا  مقاتلي داع 

أخ ر الجرا م ضتتتتتتتتتتتتتتد المتدنيين همتا فيهتا القتتل   ،و ارتكتب األطفتال والفتيتان التذي تم تجنيتدهم من ق تل داع 
أدَّت   و  ،عليهم وعلى المجتمع  الممتتارستتتتتتتتتتتتتتتات هحق األطفتتال آ تتار مخيفتتة  نتج عن هتتذه  و  .(91)والتشتتتتتتتتتتتتتتويتت 
عادوا إلى أحضتتتان   ،(92)طفال    2000ما ي قدِّر بتتتتتتتتتتتتتتتتتت  هنات  كان و   ،أزمة تتتتحية غير مستتت وقةهإتتتتابتهم  

للكثير من التلقين العقا دي، والتدريب   وتعريضتتتتتتتتتتتتهم  عا التهم هعد أن أقدم تنظيم "الدولة اإستتتتتتتتتتتتالمية" على
  –  اآلن  يواج  هؤالء األطفال  و ،العستتكري الذي يهدف عمدا  إلى محو هوياتهم، ولغتهم، وأستتما هم الستتاهقة

وهم مصتتتتتتتتتتتتتتابين هجروح أو أمراض أو إعتاقتات  عتادوا  ،إر تا  من اإرهتاب   –التذين نجوا من جرا م مروِّعتة من 
اضت راب من    ،مراض الصتحة النفستية التي أ تتيب بها هؤالء األطفالأل ، إضتافةبدنية موهنة طويلة األجل

التي غالبا  ما تظهر عليهم    ،األعراض والستتتتتتتتتلوكيات   من  وغيرها  ما هعد الصتتتتتتتتتدمة، وحالة القلق، واالكتئاب 
قام   كما. الستلوت العدواني، واستتحضتار الماضتي، والكوابي ، واالن واء االجتماعي، والتقلب المزاجي الحاد 

في محافظة تكريت، وأج رهن    ،عاما    17و    14بتجنيد عدد من الفتيات تتراوح أعمارهن بين    التنظيم أيضتتتتا  
 

(89 )- HCR/CRP/ISIS/2014- OP-CIT- P18 
  2015نيسان   -2014كانون األول  تقرير األمم المتحدة حول حماية المدنين في النزا  المسلص في العرار ، للفترة     -(  90)

 .29، ة 
هاإضتتتتتتتتافة إلى قيام داع  هعمليات تجنيد األطفال قستتتتتتتترا ، فان  ارتكب مزيدا من االنتهاكات األخرى ضتتتتتتتتد حقور    -( 91)

األطفال في العرار وتمثلت تلك االنتهاكات هقتل األطفال وتشتويههم ، وشتن الهجمات على المدارن والمستتشتفيات، وعمليات 
 . اف واالحتجاز ، ومنع وتول المساعدات اإنسانية لألطفالاالخت 

القضايا المواضي ية في منظمة العفو الدولية وفق التقرير الذي  –مات ويلز نا ب مديرة برنامج االستجاهة لألزمات   -(  92)
 تفحة والذي وتف التحديات الها لة التي يواجهها األطفال. 56يتألف من 
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أو لضتتروب أخرى من    ،لالغتصتتاب  الجنستتي للعنففتيات أيزيديات    نكما تعرضتت .(93)على حمل األستتلحة
والصتتعوبات     مجموعة من المشتتاكل الصتتحية و الصتتدمات، والندب فيما هعد ه  وأ تتت  ن    .(94)العنف الجنستتي

 تعرضن  ومعظم الفتيات تقريبا  كانوا بين سن التاسعة والساهعة عشرة  .في الحمل أو اإنجاب 
التي نصتت    ،العديد من النصتوة القانونية قواعد تتريحا  وواضتحا  ل  خرقا    ،ممارستات داع شتكلت بذلك    و

اتفتاقيتة حقور ال فتل لعتام   هتاأهمَّ  ،حقور ال فتل في الستتتتتتتتتتتتتتلم و في أوقتات النزاعتات المستتتتتتتتتتتتتتلحتةحمتايتة   على
االختيتاري الملحق هتاتفتاقية  ول كال روتو   :الن االختيتاريتان الملحقتان هتاتفتاقيتة حقور ال فتلكو ال روتو ، و 1990

ول االختياري الملحق هاتفاقية حقور  كال روتو ، و  حقور ال فل والخاة هاشترات األطفال في النتتتتزا  المسلص
على  ت حظر  ل  التي جتتتاءت   .ال فتتتل والختتتاة ب يع األطفتتتال واستتتتتتتتتتتتتتتغاللهم في البغتتتاء وفي المواد الخليعتتتة

أو الجماعات المستتلحة غير الحكومية من تجنيد األشتتخاة الذين لم ي لت ستتنهم  مان    ،الجماعات المتمردة
وأن  ،أو استتتتتتتخدامهم في األعمال العدا ية. وت  ال ب الدول األطراف بتجريم هذه الممارستتتتتتات  ،عشتتتتتترة ستتتتتتنة

اري  جتاء في ال روتوكول االختيت و. تتختذ تتدابير أخرى لمنع هتذه الجمتاعتات من تجنيتد واستتتتتتتتتتتتتتتختدام األطفتال
ال يجوز أن    -1" :في المادة الراهعة ،هشتتأن اشتتترات األطفال في المنازعات المستتلحة ،التفاقية حقور ال فل

بتجنيد أو   ،عن القوات المستتتتتتلحة ألي دولة في أي ظرف من الظروف  المتميزةتقوم المجموعات المستتتتتتلحة 
لدول األطراف جميع التدابير  تتخذ ا  -2.  استتتخدام األشتتخاة دون ستتن الثامنة عشتترة في األعمال الحربية

لمنع هذا التجنيد واالستتتتتتتتتتتتخدام، هما في ذلك اعتماد التدابير القانونية الالزمة لحظر وتجريم    ،الممكنة عمليا  
 ......"   .هذه الممارسات 
تتعلق هحماية   أحكاما    الذي تضتتمن  ،الملحق هاتفاقيات جنيف  ،ول اإضتتافي الثانيكال روتو  هذا إضتتافة إلى

ول كمن ال روتو   الراهعةالمادة   خاتة ما جاء فيالذي ال يتسم ه اهع دولي.   ،األطفال في النتتتتتتتتتتتتتتزا  المسلص
  مكرستتتتة هالتحديد لحماية األطفال تتضتتتتمن أحكاما  و   ،الخاتتتتتة "هالضتتتتمانات األستتتتاستتتتية"  ،اإضتتتتافي الثاني

 .(95) 24و  17و 2تة المواد وتكرر هعض المبادم الواردة في اتفاقية جنيف الراهعة، وبخا

 

، مصتدر  2014أيلول   –تموز    6تقرير األمم المتحدة عن حماية المدنيين في النزا  المستلص في العرار ، للفترة من   - (93)
 . 32سابق ، ة 

اجتمتاعيتة لمئتات النستتتتتتتتتتتتتتاء والفتيتات   –هتذا متا افتادةتت  إحتدى ال  يبتات التي قتدمتت منظمتهتا رعتايتة ط يتة ونفستتتتتتتتتتتتتتيتة   -( 94)
 .-الضحايا

: عالوة على األحكام التي تسري في وقت السلم، تن  ق هذه االتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتبات  2المادة    (95)
تن  ق  .مستتتتتتتتتلص آخر ينشتتتتتتتتتب بين طرفين أو أكثر من األطراف الستتتتتتتتتامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها هحالة الحرب

أو الكلي إقليم أحد األطراف الستتتتتتتتتامية المتعاقدة، حتى لو لم يواج  هذا    االتفاقية أيضتتتتتتتتتا  في جميع حاالت االحتالل الجز ي
واذا لم تكن إحدى دول النزا  طرفا  في هذه االتفاقية، فإن دول النزا  األطراف فيها تبقى مع ذلك     .االحتالل مقاومة مستتلحة

   .المذكورة إذا ق لت هذه األخيرة أحكام االتفاقية وطبقتهاملتزمة بها في عالقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم هاالتفاقية إزاء الدولة  
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لألطفتال حق  في حمتايتة بيئتهم الثقتافيتة  : أن تتأكيتد على  50و  24المتادتتان  ،الراهعتة اتفتاقيتِّة جنيفوجتاء في  
  .وتعليمهم وممارستهم شعا رهم الدينية

يجتب أن يكون األطفتال محط  :  1-77المتادة    في ، جتاء1977ال روتوكول اإضتتتتتتتتتتتتتتافي األول لعتام  أمتا في
وأن تتمِّ حمايتهم ضتدِّ أي شتكل من أشتكال االعتداء ال ذيء. ويجب على األطراف المشتتركة هالنزا     ،احترام

 .تأمين الرعاية والمساعدة اللتين يحتاجونهما نظر ا لعمرهم أو ألي س ب آخر 
موادِّ اإغتا تة  عنتد توزيع   :1-70، المتادة  األول  ال روتوكول  ،50و  5-38المتادتتان    ،الراهعتةاتفتاقيتِّة جنيف  

يجب أن تع ى األولوية لألشتتتتتتتتتخاة األحق هالرعاية والحماية الخاتتتتتتتتتتة مثل األطفال، والنستتتتتتتتتاء الحوامل 
  .وحاالت الوالدة واألمهات المرضعات 

في   في المنتاطق المحتاتتتتتتتتتتتتتتترة أو المحتلتة، يجتب على التدول األطراف:  23المتادة    ،الراهعتةاتفتاقيتِّة جنيف  
الحرِّ لجميع الموادِّ الضترورية كال عام والملب  واألشتياء المخصتصتة لألطفال  أن تستمص هالمرور    االتفاقيات 

 .تحت سنِّ الخامسة عشرة وكذلك الموادِّ الضرورية للنساء الحوامل والمرضعات 

ة جنيف   يجتتب على    ،األطفتتال المحتجزون :  5-75، المتتادة  األول  ، ال روتوكول82المتتادة    ،الراهعتتةاتفتتاقيتتِّ
 .(96)أن تقوم بوضعهم مع عا التهم في نف  المكان أو المعتقل :يضمان ما يل سل ة االحتجاز

 

: يعمل أطراف النزا  على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين واألطفال والنساء النفان 17المادة  
ات ال  يتتة إلى هتتذه  من المنتتاطق المحتتاتتتتتتتتتتتتتتترة أو الم وقتتة، ولمرور رجتتال جميع األديتتان، وأفراد الختتدمتتات ال  يتتة والمهمتت

 .المناطق
: على أطراف النزا  أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال األطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين  24 المتتادة

تيتموا أو افترقوا عن عا التهم هستتتتتتتتت ب الحرب، وتيستتتتتتتتتير إعالتهم وممارستتتتتتتتتة دينهم وتعليمهم في جميع األحوال. ويعهد هأمر 
 .ا أمكن إلى أشخاة ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتهاتعليمهم إذ

وعلى أطراف النزا  أن تسهل إيواء هؤالء األطفال في بلد محايد طوال مدة النزا ، هموافقة الدولة الحامية، إذا وجدت، وبشرط  
التدابير الالزمة إمكان التحقق وعليها فور ذلك أن تعمل على اتخاذ   .االستتيثار من مراعاة المبادم الم ينة في الفقرة األولى

 .من هوية جميع األطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو هأي وسيلة أخرى 
 
 

اضتتتتتتتافة لعدة مواد أخرى تؤكد على الحماية الخاتتتتتتتتة لألطفال منها: أن تقدم لهم ال عام اإضتتتتتتتافي حستتتتتتتب حاجتهم    - 96
 .(89يف الراهعة، المادة الفسيولوجية )اتفاقيِّة جن

إطالر الستتتتتراح حستتتتتب   -.(94أن تستتتتتمص لهم هالذهاب للمدرستتتتتة إما داخل المعتقل أو خارج  )اتفاقيِّة جنيف الراهعة، المادة  
 (132األولوية، واذا أمكن ق ل انتهاء األعمال العدا ية )اتفاقيِّة جنيف الراهعة، المادة 
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من دراستتتة اللجنة الدولية للصتتتليب    135تنص القاعدة   و  ،وأتتتتبحت هذه الحقور قواعد في القانون العرفي
المضتتتتتتتارين هالنزا  المستتتتتتتلص يستتتتتتتتحقون    األحمر هشتتتتتتتأن القانون الدولي اإنستتتتتتتاني العرفي على أن راألطفال

 .احترام ا وحماية هشكل خاة“ في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية
إال أن كتل هتذه النصتتتتتتتتتتتتتتوة التدوليتة، تم خرقهتا على يتد تنظيم داع ، وارت كت ب أفظع الجرا م هحق األطفتال  

 األيزيديين

 نتيجة العنف الجنسينجانه  ألطفال النساء وتعذيبه  و إ سبي واسترقاق .4

النستتاء والفتيات  الف آ  حيث تعرض ،  األيزيديات النستتاء   داع استتتهدفت الجماعات المستتلحة لتنظيم  
حيث واجهت النستاء    .(97)افع عرقية وطا فيةو والترويع وأعمال قتل بد   ، والعنف الجستديلالخت اف القستري 

تهاكات جستتيمة في عن النخضتت  أ  هاكات لحقوقهن من ق ل مستتلحي داع ، و يزيديات أهشتتع االنتوالفتيات األ
كرهن على أن يصتبحن  وأ   المناطق الخاضتعة لستي رة التنظيم حيث بيعت النستاء والفتيات،كستبايا مستترقات،

اعتمد داع  ممارستتتتتتتتتتتتتة العنف ضتتتتتتتتتتتتتد النستتتتتتتتتتتتتاء وخاتتتتتتتتتتتتتتة العنف   و  ،(98)ت لمقاتلي داع  اإرهابيزوجا

 

للصتتتليب األحمر من إيصتتتال المستتتاعدات اإنستتتانية إلى الكثير من األشتتتخاة النازحين وقد تمكنت اللجنة الدولية    -( 97)
ووزعت فرر اللجنة الدولية للصتتتليب األحمر المستتتاعدات على نازحين ي يشتتتون في ظروف هالغة الصتتتعوبة هعد أن فروا من 

وهي تتولى   2015الرمتتادي في أيتتار  القتتتال من متتدينتتة. وتعود احتتدى العمليتتات التي أطلقتهتتا اللجنتتة التتدوليتتة من مكت هتتا في  
إيصتتتتال المستتتتاعدات إلى المجتمعات المتضتتتتررة هشتتتتدة هستتتت ب النزا  في المناطق النا ية. وتجدر اإشتتتتارة إلى أن  خالل عام  

إلتى    2015 األخترى  والتمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتتتتتتدات  التغتتتتتتتذا تيتتتتتتتة  التمتواد  التتتتتتتدولتيتتتتتتتة  التلتجتنتتتتتتتة  التعترار  1.5وفترت  فتي  نتتتتتتتازح   .متلتيتون 
  ://www.icrc.org/ar/http 
وفقا لمنظمة العفو الدولية أن  يجب توفير المستتتتتاعدات اإنستتتتتانية العاجلة للعراقيين النازحين من القتال في شتتتتتمال   -( 98)

شتتتتتتتتنها  غرب ال الد، وذلك عقب فرار عشتتتتتتتترات آالف المدنيين من بلدة ستتتتتتتتنجار والمناطق المحي ة بها جراء الهجمات التي
مقاتلو المجموعة اإرهابية )داع ( . وف قد المئات من مدنيي ستتتتتتتتتتتنجار وما حولها وي خشتتتتتتتتتتتى أنهم ق تلوا أو اخت  فوا فيما وجد 
عشتتتترات اآلالف أنفستتتتهم عالقين دون توافر االحتياجات األستتتتاستتتتية أو اإمدادات الحيوية في من قة ج ل ستتتتنجار الواقع إلى  

ال ية المتضتتررين هم من أفراد األقلية األيزيدية.وقد قالت ك يرة مستتتشتتاري االستتتجاهة لألزمات الجنوب من ال لدة. وي ذكر أن غ
همنظمة العفو الدولية، دوناتيال روفيرا "ال يقتصتتتتتر الخ ر الذي يتربص هالمدنيين العالقين في من قة الج ل على الخوف من 

أيضتا معاناتهم من نقص المياه والغذاء والرعاية ال  ية.   التعرض للقتل أو االخت اف على أيدي مقاتلي داع ، ولكن  يشتمل
فهم أضتتتتتحوا هحاجة ماستتتتتة للحصتتتتتول على المستتتتتاعدات اإنستتتتتانية".وأضتتتتتافت روفيرا قا لة: "نهيب هالمجتمع الدولي أن يوفر 

ا ية الم لوبة المستاعدات اإنستانية، ويتعين على الستل ات العراقية والكردية بذل ما بوستعها لضتمان إيصتال المستاعدات اإغ
إلى المدنيين النازحين وحمايتهم من التعرض للمزيد من هجمات داع  ونظرا لتق ع الستتتتتتتت ل هالكثيرين في مناطق تفتقر إلى  
التيتار الكهربا ي، فهم غير قادرين على االتصتتتتتتتتتتتتتتال مع أقاربهم أو هالعتالم الختارجي، وقالت دوناتيال روفيرا: "ما انفكتت محنتة 

ستط القتال  تزداد بؤستا، ويتعين على جميع أطراف النزا  بذل المزيد من أجل ضتمان ستالمتهم. واختتمت النازحين العالقين و 
روفيرا تعليقها قا لة: )أوال، يجب على حكومة إقليم كردستتتتتتان أن تستتتتتمص فورا بدخول النازحين دون عا ق إلى جميع المناطق 

http://www.icrc.org/ar/document/
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جمع األموال من خالل   مثل  ،اإستراتيجية الر يسيةأسلوب حرب معتمد لت وير األولويات  ك  ،(99)الجسماني
  كما اتبع،  معاقبة المنشتتتتتتقين أو عوا لهمو  لنستتتتتتاء والفتيات في أستتتتتتوار النخاستتتتتتة، ودفع العوا ل الفديات بيع ا

رفضتتن    إلى االستتت باد الجنستتي إن هنَّ   والفتيات فصتتل الرجال عن النستتاء وعرض النستتاء هستتياستتت ،  داع  
النستتاء، وحاول تقديم    و  على ممارستتت  الستتترقار الفتيات   2014داع ، في  هد أكَّ  هذا ما  و  ،تغيير ديانتهن

يزيديات  والفتيات األاف المئات من النستتتتتتتتتاء اخت   تم .و(100)المنهجية وأفعال   الدينية، لتصتتتتتتتتترفات الم ررات 
ة في ، وتم بيعهن هاعتبارهن، )غنا م حرب(، في أستتتتتتوار مختلفخذت المخت فات إلى مناطق في ستتتتتتوريةوأ

ملك يمين وتعرضتتتتتتتتن للستتتتتتتتجن في  ء، واعت ر التنظيم تلك الفتيات والنستتتتتتتتاإنحاء محافظة الرقة في ستتتتتتتتورية
 رفضهن الزواج همقاتلي التنظيم. ، هس ب البعض منهن وق ت ل، (101)ال يوت، والرر، ولالست باد 

 م  االنتهاكات ضاااد  والتشاااريعات الوطنية  الدولي  موقف القانون   المبحث الهاني:
  األيزيديي 

يشتتتتتغل فقهاء وباحثين في القانون   ،هشتتتتتكل خاة   االضتتتتت هاد الصتتتتتريص لألقليات العرقية والدينيةن إ
أ ناء النزاعات المستتتتتتتتتتتتلحة في اليزيديين  ا لألقليات  ومعاملتها  وخاتتتتتتتتتتتتتة هعد انتهاكات تنظيم داع   ،الدولي

وما شتتتتكلت  هذه المعاملة ، وللكثير ممن ال يتفقون مع تفستتتتيرهم الخاة للنصتتتتوة الدينية،  العرار وستتتتورية
يست ب    وما ،الضترر الها ل  و حجمأفعالهم الوحشتية هاستم الدين و لحقور اإنستان األستاستية.  انتهاكات    من

األجهزة المختصتتتتة   من تدخل القانون الدولي حيث توالت م البات من لذا كان ال بدَّ  ".للنان وللدين نفستتتتت 
كيد  ، والتتألمنع مذهحتة جديدة محتملتة ضتتتتتتتتتتتتتتد األقليتات الدينيتة والعرقيتة العزل  ،في األمم المتحتدة إلى التحرت

األمم المتحتتدة أن تعيتتد فرض اإطتتار القتتانوني التتدولي لت  يق متعتتدد األطراف ل"مستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتة حمتتايتة    على
والجرا م    ،من اإهتتتادة الجمتتتاعيتتتة وجرا م الحرب والت هير العرقي Responsibility to protect "النتتتان

 

وغيرهما من المناطق التي قد يقصتتتتتتتتتتتتدها المدنيون طلبا للمالذ    الواقعة تحت ستتتتتتتتتتتتي رتها وازالة جميع القيود في إربيل ودهوت
فيها".انظر : العراقيون النازحون جراء هجمات داع  في ستتتتنجار هحاجة ماستتتتة للحصتتتتول على المستتتتاعدات ، منظمة العفو 

 2014الدولية ، 
   mnesty.org/ar/latest/news/Iraqhttps://www.a الموقع:

األمم المتحدة، الو ا ق الرستتتتتتتتتمية لمجل  األمن، تقرير األمين العام عن حماية المدنيين في النزاعات المستتتتتتتتتلحة،     -(  99) 
 .S/2015/453 ، رمز الو يقة7، ة2015

، مصتتتتتتتتدر ستتتتتتتتابق ، ة    2016  -2015تقرير منظمة العفو الدولية عن حالة حقور اإنستتتتتتتتان في العالم للعام   - (100)
221 . 

أكد نظام محكمة يوغستتتتالفيا ومحكمة راوندا وكذلك محكمة ستتتتيرالوان ، إن جرا م االعتداء الجنستتتتي واالغتصتتتتاب    -( 101)
 ب أو جرا م ضد اإنسانيةوكل الجرا م التي تم  شرف النساء كانت قد عدت إما جرا م حر 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/Iraq
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وقف فظا ع   في ،الفاشتتتلةوالمحاوالت  ،واالستتتتفادة من التجارب   انية وكافة أشتتتكال العدوان الظالمضتتتد اإنستتت
في الوقت الحاضتتتتتر من انتهاكات  وخاتتتتتتة ما نواجه  اإهادة الجماعية األخيرة للتعصتتتتتب العرقي والديني، 

فما كان موقف القانون    .(102)ستتتاستتتية والقانون اإنستتتاني الدوليواستتتعة الن ار واضتتتحة لحقور اإنستتتان األ
ما ستتتتتنتناول  فيما يلي من خالل دور القانون الدولي من هذه االنتهاكات هذا والتشتتتتتريعات الوطنية   الدولي  

 في حماية األيزيديين. ،وخاتة القانون الدولي اإنساني وقانون حقور اإنسان

 يزيديي م  االنتهاكات ضد األالقواني  المحلية    موقفالمطلب األول:  
أفرادها، ليكون القانون المحلي ت دأ المستتؤولية الدولية من قواعد الدولة نفستتها وقوانينها وكيفية حماية  

 .والتي تقع على مواطنيها ،هو األسان في رد  ومعاقبة مرتك ي الجرا م على أرضها

  منها أن  في  عدة أحكام تكفل حقور األقليات. جاء  ،2005لعام ، دستتتتتتور العراروفي هذا الشتتتتتأن ن ين أن  
فراد في حرية العقيدة والممارستتتتتتتة لجميع األ  الدستتتتتتتتور ينص تتتتتتتتراحة على "ضتتتتتتتمان كامل الحقور الدينية

هأن العرار   الثالثة من الدستتتورالمادة   وجاء في  ،"103الدينية، كالمستتيحيين، وااليزديين، والصتتابئة المندا يين
ع العراقيين "متستتتتتتتتتتتتتتاوون أمتام القتانون  فتإن جمي 14وطبقتا  للمتادة   ،دولتة متعتددة القوميتات واألديتان والمتذاهتب 

المذهب أو المعتقد أو الرأي دون تمييزس هس ب الجن  أو العرر أو القومية أو األتل أو اللون أو الدين أو  
 ."أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي

لمواطنون متستتتتتتتاوون في الحقور ال ند الثالث، أن    33، غي المادة 2012أما في الدستتتتتتتتور الستتتتتتتوري لعام  
 . والواجبات، ال تمييز بينهم في ذلك هس ب الجن  أو األتل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

أ ناء    ينو في الحديث عن دور التشتتتتتتتتريعات الوطنية في كل من ستتتتتتتتورية والعرار في حماية حقور األيزيدي
يزيديين  هستتتتتتتتتتتت ب عدم وجود ستتتتتتتتتتتت يل لتحويل ملفات الجرا م المرتكبة هحق األ  نجد أن  ،النزاعات المستتتتتتتتتتتتلحة

جراء المقاضتتاة الم د ية لجرا م داع  ضتتد إواالنتهاكات الدولية الجستتيمة للعدالة الجنا ية الدولية، تم اقتراح  
كد من أن قوانين الدول أ بد من التال  ،األيزيديين في محاكم محلية ذات إختصتتتتتتتتتتتتاة، لكن لضتتتتتتتتتتتتمان ذلك

  وجرا م الحرب والجرا م ضد اإنسانية. ،المعنية تتضمن القوانين ضد اإهادة الجماعية

مالحقتتتة مرتك ي هتتتذه   في  ،ول دور القتتتانون المحلي، ح  (104)جمهوريتتتة العرار  لمتتتا تتتتتتتتتتتتتتترحتتتت هتتت و وفقتتتا   
خ وات واستتتتتتتتتتتتعة لمالحقة الجناة عن جرا م العنف الجنستتتتتتتتتتتتي  اتخذت الستتتتتتتتتتتتل ات العراقية  أن    ،االنتهاكات 

 

(102) radio.netwww.un.org/arabic/   
 .(2)2، مادة 2005( دستور جمهورية العرار، 103)
التي تقدمت بها جمهورية العرار للرد على قا مة المستا ل المتعلقة هالتقرير الدوري الستادن المقدم من وفقا  للو يقة   - (104)

 .2020( لعام CCPR/C/IRQ/CO/6بو يقة اللجنة المعنية هحقور االنسان المرقمة ) الواردةالعرار 

http://www.un.org/arabic/radio.net
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ن القضاء  أو ،  وجرا م داع  وتقديمهم للعدالة وأتدار القرارات المناسبة هحقهم  رهابيةاإعمال  المصاحب لأل
( والخاة هالعنف ضتد 1325من الدولي المرقم )العراقي ممثل هأعلى المستتويات في تنفيذ قرار مجل  األ

 ير الحياة الكريمة.المرأة وأسباب توف
هشتكل عام والستل ة القضتا ية خاتتة مع فريق التحقيق الدولي المنشتأ هموجب  قرار مجل   العرار  يتعاون و  

دلة الخاتتتتتتتتة هالجرا م التي ارتك ها تنظيم داع  في المناطق  هجمع األ  ،2017( لستتتتتتتنة  2379االمن رقم )
ومن ضتتتمن ما   الجرا م ذات ال اهع الجنستتتي.و   قليات المرتكبة ضتتتد األ ، و2014التي ستتتي ر عليها عام  

مجموعة من    ،يضتم  والذي  الجماعية( هادةاإجرا م )هاستتحدا  مركز للتحقيق   ،  الستل ات العراقية قامت ه 
تنظيمات  يزيديات الناجيات من  لتقديم الخدمات للنستتتتتاء األين  واالجتماعي  ينوالنفستتتتتي  يناألخصتتتتتا ين القانوني

( ملف جريمة اعتداء جنستتتتتي ضتتتتتد 2036تم تستتتتتجيل )  و( أمراة 2000كثر من )أوتمت مستتتتتاعدة  داع ،
والفتيتتتتتات األ منهتتتتتاالنستتتتتتتتتتتتتتتتتتاء  هيئتتتتتة دهوت  التحقيق لجرا م    و،  (105)يزيتتتتتديتتتتتات في  وحتتتتتدة  تتتتتتأستتتتتتتتتتتتتتي   تم 

 كان همثا 4 .(DCIU)داع 

 في القانون المحلي يزيديي المحاكمات على جرائ  داعش ضد األأواًل: 

تكرر تأكيد الستتتل ات العراقية على حاجة الضتتتحايا اإيزيديين إلى الحصتتتول على العدالة ضتتتد عناتتتتر  
حفظ ل دعم العديد من الفاعلين الدوليين  و داع  المشتتتتتتتتتتتتب  بهم الذين ارتك وا انتهاكات ضتتتتتتتتتتتد مجتمعهم.  

هيومن رايت  ووت  أو   تتتذكر منظمتتة لم  مع هتتذا،    .األدلتتة الختتاتتتتتتتتتتتتتتتتة هجرا م داع  ضتتتتتتتتتتتتتتتد اإيزيتتديين 
يزيتتدي، أي قضتتتتتتتتتتتتتتيتتة تنظر فيهتتا محتتاكم وهي منظمتتة غير حكوميتتة هتتارزة تتتدعم المجتمع األ ،  (106)""يزدا 

قدم قاضتيان   و ،  (107)أيزيدي حكومة العرار ضتد مشتتب  ه  من داع  على جرا م محددة ضتد أي شتخص  
 لديهم يزيديون ليستتتتتتتتتتتتت األ : الضتتتتتتتتتتتتحايا  منها أن   معنيان همكافحة اإرهاب في أربيل أستتتتتتتتتتتتباها عديدة لهذا 

حكومة   تحتجزهممعلومات قد تقود إلى معرفة الجناة الذين آذوهم، ولم يتقدموا هشتتتكاوى محددة ضتتتد أفراد 
حد القضتتتتاة  أ وأفاد   – كومة اإقليم  وهي خارج أراضتتتتي ح   ، وأن االنتهاكات وقعت في ستتتتنجار اإقليم حاليا  

إن هعض المشتتتتتتتتتتتتب  بهم الذين نستتتتتتتتتتت ت إليهم اتهامات في محكمت  ارتك وا   ، رايت  ووت  هيومن  منظمة  ل 
 

للو يقة (عاما، وفق االحصتتتتتتتتا يات الموجودة في  18اقل من )  1052( عاما، و 18( اعمارهن فور )984)  منهن  - (105)
بو يقة    الواردةالتي تقدمت بها جمهورية العرار للرد على قا مة المستتتتتتا ل المتعلقة هالتقرير الدوري الستتتتتتادن المقدم من العرار 

 المرجع السابق. -2020( لعام CCPR/C/IRQ/CO/6اللجنة المعنية هحقور االنسان المرقمة )
دولتة، ومكتاتتب في أمستتتتتتتتتتتتتتتردام وبيروت وبرلين   40هيومن رايت  ووت  منظمتة دوليتة لهتا عتاملين في أكثر من    -(  106)

وبروكستتتل وشتتتيكاغو وجنيف وغوما وجوهانزبرغ ولندن ولون أنجل  وموستتتكو ونيروبي ونيويورت وباري  وستتتان فرانستتتستتتكو 
   http://www.hrw.org/arلمزيد من المعلومات انظر:  .ن ن وزيورعوطوكيو وتورنتو وتون  وواش

يوليو/تموز  12مقابلة هيومن رايت  ووت  مع مراد إستتماعيل، المدير التنفيذي وعضتتو مجل  إدارة يزدا، هغداد،   -( 107)
2017 .17 

http://www.hrw.org/ar


 

 

53 
 

تهمة االنتماء إلى داع   – مثل المشتتتتتتتتتتتب  بهم اآلخرين   –   ليهم إ وجهت انتهاكات ضتتتتتتتتتتد اإيزيديين، لكن 
تعددت األستتتتتتتتتتتباب التي ، و  وهذا ما تم في كل من العرار وستتتتتتتتتتتورية  ،(108)هموجب قانون مكافحة اإرهاب

انت ك   . ( 109) تنظيم داع    فراد من العا لة في قبضة أ من االدعاء منها، وجود   هعض ضحايا داع  منعت  
  تشتتتتتتتتتتمل حدى بواعث القلق لدى الناجين والشتتتتتتتتتتهود حول التعامل مع أية عملية قضتتتتتتتتتتا ية قا مة. و إ هذه 

االنتقال، والمخاطر  و  ، واألمان في الستتتتتتفر  ، بواعث القلق هذه مشتتتتتتاكل تتصتتتتتتل همكان انعقاد المحاكمات
يزيديون  المحدقة هأقارب ما زالوا أستتتتتترى، إذا تمت المشتتتتتتاركة في المحاكمات، وهي أمور أ ارها ضتتتتتتحايا إ 

 هيومن رايت  ووت . منظمة  مع  
على جمع  ا. تحديد أفضتتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتت ل لحماية األدلة وتحليله في    وتعددت آنذات المحاوالت والمستتتتتتتتتتاهمات

في استتتخدام شتتهادات الشتتهود في اتهام عناتتتر داع  المشتتتب  بهم هجرا م   الشتتهادات من الضتتحايا أمال  
المشاورات مع اإيزيديين الناجين والمجموعات    وال شك أنَّ حرب وجرا م ضد اإنسانية واإهادة الجماعية.  

معلومات لتحقيق  الممثلة لمصتتتتتتتتالحهم، ومنظمات حقور المرأة غير الحكومية، تستتتتتتتتاعد في التعرف على 
على الستتتتل ات النظر في ستتتت ل لحماية المعلومات وكفالة الستتتترية لمن يخشتتتتون االنتقام    يجب  و  ، ة العدال 
للتعرف على أي عناتتتتتتر مفترضتتتتتين   أو من أقاربهم الذين ما زالوا أستتتتترى لداع ، واعتماد تدابير   ، منهم 

ر أوامر  أو إهادة جماعية، واتتتتتتدا   ، أو جرا م ضتتتتتد اإنستتتتتانية  ، في داع  يشتتتتتتب  في ارتكابهم جرا م حرب
 .توقيف ضد الذين ما زالوا يتمتعون هحريتهم 

  

 

 .2017يوليو/تموز  6طلب عدم ذكر اسم ، الحمدانية، مقابلة هيومن رايت  ووت  مع قاض  -( 108)
عتامتا  لهيومن رايت  ووت : "أود لو تتحقق العتدالتة على متا لحق بنتا. لكن يقلقني متا   17حيتث ذكرت فتتاة عمرهتا   - (109)

 حاكمة".سيحد  لثمانية من أقاربي ما زالوا تحت سي رة داع ، ما إن تخرج عا لتي، أتمنى أن يحال هؤالء الرجال إلى الم
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 : االجراءات الوطنية لمساعد  المحايا األيزيديي ثانياً 

 :(110)الهيئة القمائية المكلفة بالتحقيق في الجرائ  ضد االيزيديي  .1

المشتتتب   هستت ب تزايد الضتتغوط الدولية واإحباط من عدم كفاية المالحقات القضتتا ية ضتتد عناتتتر داع  
هارتكابهم جرا م ضتتتتد الستتتتكان اإيزيديين، أعلن مجل  القضتتتتاء األعلى العراقي عن أن  ستتتتيشتتتتكل "الهيئة  
القضتا ية للتحقيق في الجرا م ضتد اإيزيديين". الهيئة التي ستتعمل همثاهة دا رة قضتا ية خاتتة للنظر في 

لى وج  التحديد. و هذه الهيئة  القضتتتتتايا الخاتتتتتتة هانتهاكات داع  ضتتتتتد الستتتتتكان اإيزيديين، والنستتتتتاء ع 
ستتستمص للضتحايا اإيزيديين بتقديم شتكاوى هموجب قانون مكافحة اإرهاب هحق أعمال القتل واالخت اف  

 . للقانون   االغتصاب، وقال إنها جرا م سيتم ضمها عمال  

 التعويض. 2
طريق قانون تتتتتدر في اتخذ العرار هعض التدابير لتعويض ضتتتتحايا "اإرهاب واألخ اء العستتتتكرية" عن  

في كتتل محتتافظتتة لتعويض من   هموجتتب هتتذا القتتانون، شتتتتتتتتتتتتتتكلتتت اللجنتتة لجتتانتتا  .  2015وعتت دِّل في   2009
والعمليات العستكرية واألخ اء العستكرية، عن طريق تقديم تعويضتات مادية مقابل    ، تضترروا من اإرهاب

 

التي تقدمت بها جمهورية العرار للرد على قا مة المستتتا ل المتعلقة هالتقرير الدوري الستتتادن المقدم من للو يقة  وفقا    -(110)
في    -، مرجع ستتتتتتتابق2020( لعام CCPR/C/IRQ/CO/6بو يقة اللجنة المعنية هحقور االنستتتتتتتان المرقمة )  الواردةالعرار 

تشتتكيل هيئة قضتتا ية خاتتتة للتحقيق في الجرا م االرهابية التي تعرض لها االيزيديين، في محافظة الذي جاء في :   18ال ند 
نينوى، حرتتتتتتتتتتتتتتتتا  من القضتتتتتتتتتتتتتتتاء على تو يق الجرا م التي تعرض لهتا هتذا المكون ، وعتدم افالت المتهمين من العقتاب. ان  

الفتيات الالتي تحررن من قضتتية تنظيم عصتتاهات االجراءات المتخذة لضتتمان تقديم المستتاعدة الالزمة للضتتحايا من النستتاء و 
داع  االرهابية وحصتتتول االطفال الذين قيدهم هذا التنظيم االرهابي على المستتتاعدة الالزمة لتعافيهم جستتتديا ونفستتتيا وإعادة 

( من اللواتي تعرضتتتتتتتتن للعنف من ق ل عصتتتتتتتتاهات داع   1529ادماجهم فقد تم شتتتتتتتتمول النستتتتتتتتاء االيزيديات البالت عددهن )
كما تم   2014( لستتتتتتتنة  11الرهابية واستتتتتتتتثنا هن من الضتتتتتتتواهط وبموافقة الستتتتتتتيد الوزير وفق قانون الحماية االجتماعية رقم )ا

( أمراة من مكون الشتتتتتتتتبك الناجيات من ه   عصتتتتتتتتاهات داع  االرهابي هالقانون المذكور انفا كما تعمل دا رة 88شتتتتتتتتمول )
ية ومهنية وريادية لغرض تعليم على مهن مختلفة حيث تشتتتتتتتتتتمل هذه الدورات  التدريب المهني على اقامة دورات تدري ية تعليم

جميع ابناء الشتتتتتعب العراقي من العاطلين عن العمل دون اي استتتتتتثناءا وتمييز وتعمل دا رة التشتتتتتغيل والقروض ايضتتتتتا على  
يعهم على اعادتهم ايجاد فرة عمل ومنص القروض بدون استتتتثناء او تمييز وخصتتتوتتتتا  في المناطق المحررة من اجل تشتتتج

(  28الى المناطق المحررة  واتخاذ تدابير ستتتتتتريرية للناجيات من العنف الجنستتتتتتي عن طريق وزارة الصتتتتتتحة وال يئة، وفتحت )
كلت مفارز جوالة في مخيمات النازحين الفارين من عصتتتتتتتتتاهات داع  االرهابية  عيادة قانونية مجانية في عموم العرار وشتتتتتتتتت 

العنف الموج  ضتتدهن، ومنع إفالت الجناة من العقاب، وتخصتتيص منفذ في كل مخيم إستتتقبال لحماية النازحات والحد من 
 شكاوى النساء المعنفات.
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حتياجات التعويض الكاملة يستتتتتتتتوفي ا  لكن برنامج التعويض هذا لم التعرض لألذى ال دني أو النفستتتتتتتي، و 
 (111).للضحايا 

 س  قواني  خاصة بمحايا داعش . 3
، تم ت ني قتتتانون "النتتتاجيتتتات اإيزيتتتديتتتات" ويعترف القتتتانون هتتتالجرا م التي ارتك هتتتا تنظيم  2021آذار  1في  

والزواج هما في ذلك االخت اف واالستتتت باد الجنستتتي   -داع  ضتتتد النستتتاء والفتيات من األقليات اإيزيدية  
هو األول من نوع     القانون  وكان هذا  .كإهادة جماعية وجرا م ضتد اإنستانية -القستري والحمل واإجهاض  

 . ةإذ ينصِّ على اهتمام يخصِّ النساء الناجيات من جرا م العنف الجنسي في النزاعات المسلح ،عربيا  

  يتضتتتتتتمن في مادت  الثانية إشتتتتتتارة إلى أن  يستتتتتتري أيضتتتتتتا  على الناجيات من األقليات األخرى )تركمانيات   و
والتي  قة الذكرمستيحيات وشتبكيات(، وال يشتمل النستاء فحستب، بل يشتمل الرجال من المكونات األربعة ستاه

تياحهم وستي رتهم  تعرضتت ألهشتع أنوا  القتل والخ ف والتعذيب على أيدي مقاتلي تنظيم “داع ر أ ناء اج
  .على محافظة نينوى في العرار

ينص القانون على تأستتتتتتتي  مديرية عامة لرعاية شتتتتتتتؤون الناجيات ترتبط هاألمانة العامة لمجل  الوزراء و  
يزيديين حصرا . كما يتضمن  يكون من األ  محافظة نينوى، يديرها موظف بدرجة مدير عامويكون مقرها في 

عادة تأهيلهن  ق عة أرض ستتتتتتكنية لكل واحدة منهن، إلى جانب إ مع  تعويض الناجيات ماديا  براتب شتتتتتتهري 
  يشتتتتتتتتتتتمل افتتاح مراكزالتحصتتتتتتتتتتتيل العلمي والعمل أمامهن. كما   لالندماج هالمجتمع ورعايتهن وتوفير فرة 

  رواتبتتتتتحية خاتتتتتة بهن ومعالجة األوضتتتتا  القانونية لألطفال المولودين نتيجة الستتتت ي، مع تخصتتتتيص  
 .شهرية لهم تعادل رواتب والداتهم

ونصتت المادة الستاهعة من القانون على البحث عن المخت فين من الرجال والنستاء واألطفال من اإيزيديين  
ذويهم والجهات المختصتتتتتتة ومنحهم المستتتتتتتحقات القانونية  والتركمان والمستتتتتتيحيين والشتتتتتتبك، هالتنستتتتتتيق بين  

 .والتعويضية

نِّ في  اب ق المحاكم قانون مكافحة اإرهة ت   ِّ  وفي سوري  .2014الذي س 

 يزيديي األ ضدم  االنتهاكات  القانون الدولي موقف  :  المطلب الهاني

ففي   في ست يل تحقيق العدالة من الجانب القضتا ي، ،القانون المحلييأتي القانون الدولي ليكمل دور 
النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية األستتتاستتتية لحقور اإنستتتان المكفولة   نَّ أ القانون المحلي، نجد 

في إطار القانون الدولي. وفي حالة إخفار اإجراءات القضتتتتتتا ية في التصتتتتتتدي النتهاكات حقور اإنستتتتتتان  
 

 .45ة  -2017-كانون األول  –المحاسبة على جرا م داع  في العرار  –عدالة منقوتة  -( 111)
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متتاحتة على المستتتتتتتتتتتتتتتويين اإقليمي والتدولي من    ،الفرديتة هتالتظلمتات الحظ أن اآلليتات واإجراءات المتعلقتة ي
أجل المستتتتتتتتتاعدة في القيام، على نحو حقيقي، هاحترام وتنفيذ وت  يق معايير حقور اإنستتتتتتتتتان الدولية على  

 .(112)الصعيد المحلي
المرتكبة في   القانون الدولي اإنستتتتتتتتاني وفقا  لالنتهاكات لى ت  يق الحماية الدولية من ق ل إوبالنستتتتتتتتبة       

والتي تن  ق على حتالتة األيزيتديين، حيتث نتذكر هنتا دور القتانون    ،حق األقليتات أ نتاء النزاعتات المستتتتتتتتتتتتتتلحتة
النزوح و التهجير القستتري للستتكان المدنيين التي تتم ألستتباب عرقية أو طا فية  الدولي اإنستتاني في مستتألة 

تخاذ االجراءات من ق ل الحكومات ال  ، حيث ستتتتتتتتعىت متعصتتتتتتتتبة أ ناء النزاعات المستتتتتتتتلحةمن ق ل جماعا
  ةلحفا  على ستتتتالم وااليواء المهجريين المدنيين و توفير المأوى، و األوضتتتتا  الوقا ية والصتتتتحية والغذا ية 

عاملة  أشتتتتتتتتتتتخاة اللذين ال يشتتتتتتتتتتتتركون في األعمال العدا ية، وعلي  يجب أن يعاملوا في جميع األحوال مال
وايواء المرضتتتتتى والجرحى واالعتناء    مإنستتتتتانية من حيث الحفا  على كرامة اإنستتتتتان، وعدم االعتداء عليه

  األمن اإنستتتتتتتانيتحقيق  . و  (113)بهم، ومنع االغتصتتتتتتتاب و االعتداء على األطفال والنستتتتتتتاء وتقييد حريتهم
والمهجريين القستتتتتتتتتتريين للحصتتتتتتتتتتول على التعلم والرعاية  يعني إمكانية تحقيق الفرة لكافة النازحين،  والذي  

الصتتحية، والتحرر والحرية. والقانون الدولي اإنستتاني يعتمد على نهج شتتامل لألمن اإنستتاني للحفا  على  
 حياة النازحيين.

 احتجزت   حيث  الستتتتورية،  األراضتتتتي  داخل  األيزيديين  ضتتتتد   ك يرة  هانتهكات   الجماعات االرهابية قامت      
  شتتنها هعد   ستتوريا إلى قستترا  األيزيدييننقلت و .  كالع يد   حقوقهن وانتهكت   كرها ن والفتيات  النستتاء  من  اآلالف

 الرجال داع  فصتتتتتتلت  لقد  و .  ٢٠١٤  أغستتتتتت    آب   من الثالث  في العرار  شتتتتتتمالي  ستتتتتتنجار في لهجمات 
  تغيير  رفضتتتوا الذين أولئك وقتلت   عا التهم أفراد   هقية  عن ستتتنة  12  عن  عمرهم زاد  ممن  واألوالد   األيزيديين

  عمليات   األحيان  من  كثير في  واألطفال النستتتتتتتتتتتتاء شتتتتتتتتتتتتهدت  لقد .  كأيزيديين  هويتهم تدمر أن أجل  من  دينهم
 .المخت فين أغلب  مكث  حيث  سوريا في  م ومن العرار في لمواقع ترحيلهم يتم أن ق ل تلك القتل
  أو للع يد  أستتتوار في  العمر،  من  التاستتتعة  يتجاوز لم  وبعضتتتهن  والفتيات،  النستتتاء من  اآلالف  بيع  و تم     

  احتفظ  و. الستتتورية الزور ودير والحستتتكة وحمص   وحلب  الرقة محافظات  في  علي  أ طل ق  كما  الستتتبايا ستتتور 
أو    إهدا هن  أو مرارا    بيعهن  وتم  جنستتتتتية  وع ودية  استتتتتت باد  ظروف في  والفتيات  النستتتتتاء  بهؤالء داع   مقاتلو

  إغتصتتاب  لعمليات   تعرضتتن  كيف  ستتوريا في داع   قبضتتة  من  الناجيات  وتتتفت  لقد "  المقاتلين  بين  تبادلهن

 

112 - Minorities under International Law: How protected they are? Emilia Papoutsi - Journal 
of Social Welfare and Human Rights March 2014, Vol. 2, No. 1, pp. 305. 

(المشتتتتتتتتتتتتركة من اتفاقية جنيف االربع وبروتوكوالتها االضتتتتتتتتتتتافية الثاني الملحق هاتفاقيات جنيف لستتتتتتتتتتتنة  ٣المادة )  -( 113)
 .والمتعلق هحمايتة ضحايا النزاعات المسلحة الغير الدولية ١٩٤٩
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 الشتديد  التعذيب  إما  العقوبة وتكون  الهرب  حاولن  حال في  معاق تهم  تمت  وكيف  يومية  هصتورة  غالبا    وحشتية
 .(114)ناألحيا هعض  في الجماعي االغتصاب  أو

اإنستتتتتتتتتتتان التاهع لألمم المتحدة على إرستتتتتتتتتتتال فريق تحقيقات  ، وافق مجل  حقور 2014في عام   و      
عضتتتتتتوا  إلى العرار، وهو القرار الذي جاء هعد أيام قليلة من نشتتتتتتره ألحد التقارير الذي اتهم    11يتكون من 

في  أعضتتتتتتتاء تنظيم الدولة اإستتتتتتتالمية في العرار والشتتتتتتتام هارتكاب فظا ع جماعية وأعمال "ترقى إلى جرا م  
  .في سوريا في النصف األول من هذا العام ضد اإنسانية"

هشتتتتتتتتتتأن انتهاكات حقور األقليات في  ،واتتتتتتتتتتتلت األمم المتحدة التفاعل مع الستتتتتتتتتتل ات الوطنية والمحلية  و
عالية التنظيم وبالغة الوحشتتتية لمحو الهوية االيزيدية   ة هشتتتأن النزاعات المستتتلحة غير الدوليةالعرار وستتتوري

طفال واخذوا المئات من الفتيات االيزيديات واأل فيها  اخت ف والتيقتل فيها اآلالف من االيزيديين مباشترة،  
تضتتتتتمن تقرير البعثة الفيديرالية لحقور  و  ستتتتترى لدى التنظيم ليتم هعد ذلك مقايضتتتتتتهم وبيعهم واستتتتتترقاقهم.  أ

لنستتتتتتاء وفتيات ايزيديات تم استتتتتتترجاعهم من التنظيم تحد ن فيها عن الممارستتتتتتات   كثيرةشتتتتتتهادات االنستتتتتتان  
الجنستتتية الوحشتتتية لعناتتتتر داع  في حقهن، ما يؤكد أن التنظيم اعتمد ايدولوجية ممنهجة من االستتتترقار  

  ال شتتك أن الجرا مو    .والعنف الجنستتي يرتقي إلى وتتتف  هالجرا م ضتتد االنستتانية او جرا م االهادة الجماعية
االهادة الجماعية او الجرا م ضتتتتتتتتتتد  وتتتتتتتتتتتلت الىالتي ارتك ها تنظيم داع  في حق االيزيديين جرا م دولية 

 . (115)االنسانية، وتدخل في ن ار تالحية المحكمة الجنا ية الدولية
على قانون إنشتتتتاء المحكمة، وهذا يعني أن إجراء تحقيق يت لب إحالة من مجل  لم يصتتتتادر ولكن العرار 

 نظام روما األساسي إنشاء المحكمة الجنا ية الدولية.  اعتماد ، عندما تم 1998األمن الدولي. وفي عام 

 

لجنتة االمم المتحتدة للتحقيق لمعنيتة هستتتتتتتتتتتتتتوريتا : داع  ترتكتب االهتادة   -لجنتة حقور االنستتتتتتتتتتتتتتان  –مم المتحتدة  األ  - (114)
 https://cutt.ly/6mTu3cf  : االلكتروني الموقع على –الجماعية ضد االيزيدين 

،  1998: المحكمة الجنا ية الدولية: أنشتتتئت هموجب بروتوكول روما عام  هنا البد من التنوي  الى التعاريف التالية  - (115)
وهي محكمة جنا ية دولية دا مة مكملة الختصتاة المحاكم الوطنية، تتولى ممارستة اختصتاتتها على االشتخاة فقط الذين  

 .ية، الجرا م ضد االنسانية، وجرا م الحرب(يرتك ون اشد الجرا م خ ورة وهي )اإهادة الجماع
جرا م االهادة الجماعية: هي اي فعل من االفعال التالية التي ترتكب هقصتتتتتتد اهالت جماعة قومية أو ا نية أو عرقية أو دينية 

الجماعة    هصفتها هذه اهالكا كليا أم جز يا: قتل أفراد الجماعة، إلحار ضرر جسدي أو عقلي جسيم هأفراد الجماعة، إخضا 
 .عمدا ألحوال م يشية يقصد بها االهالت الفعلي كليا أم جز يا، نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى 

الجرا م ضتد االنستانية: اي فعل من االفعال التالية يعت ر جريمة ضتد اإنستانية متى ارتكب في اطار هجوم واستع الن ار او 
نيين وعن علم هالهجوم: القتل العمد، االهادة، االستتتتتتتترقار، اهعاد الستتتتتتتكان  منهجي موجِّ  ضتتتتتتتد اي مجموعة من الستتتتتتتكان المد

و الحمل القستتري، او اي شتتكل من اشتتكال العنف الجنستتي على مثل هذه الدرجة  أالتعذيب، االغتصتتاب، االكراه على البغاء 
 .من الخ ورة

https://cutt.ly/6mTu3cf
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 .، لكنها لم تصدر علي  هعد 2000  تشرين الثاني عام  29على النظام األساسي في فقد وقعت   ،سوريةأما 

 : المسؤولية الجنائية ع  الجرائ  المرت بة ضد األيزيديي  أوالً 

  :دولياً  يزيديي توصيف الجرائ  المرت بة ضد األ -

تو ق الدليل من تقارير أممية وتصتتتتتتريحات للناجين من ضتتتتتتحايا داع ، إن المعلومات التي تم جمعها      
لقادة داع  العستتتتتتتتتتتتتكريين ومقاتليها وقادتها الدينيين واأليدولوجيين حيثما    ،على النية والمستتتتتتتتتتتتتؤولية الجنا ية

و إن داع  قد ستتتتعت وال تزال تستتتتعى من أجل تدمير األيزيديين وفق ال رر التي تم تعريفها    .(116)تواجدوا
للشتتتتتتتتتهادات التي جمعتها البعثة    وفقا  . و 1948حستتتتتتتتتب إتفاقية منع ومعاقبة جريمة اإهادة الجماعية للعام 

 من جرا م اإهادة الجماعية عن طريق إلحار واضتتتتتتتحا    نستتتتتتتان، ارتكب تنظيم داع  نم ا  الدولية لحقور اإ
نزال الهالت ي قصتتد بها إ  هأحوال م يشتتية  التستت ب ن طريق وع  ،هأفراد الجماعة  ،ذى جستتدي أو عقلي جستتيمأ

 . و جز يا   أالجسدي هالجماعة كليا  
أي  من خالل هجوم  على من قة ستتنجار في شتتمال العرار  ،نستتانيةاإوت ين أن داع  ارتكب جرا م ضتتد 

عمال العنف ستتتالمية وفق ستتتجل من أ ولة اإهستتتياستتتة تنظيم الد ممنهج   وكان عمال    ،يزيديينن قة وجود األم
لشتتتتهادات  يزيديات وضتتتتمن ستتتتيار واستتتتع الن ار ووفقا  الجنستتتتي ضتتتتد النستتتتاء والفتيات األنف الجستتتتدي والع

 فراد التنظيم من مختلف الجنسيات.ي خضعن لالسترقار الجنسي على يد أالفتيات الضحايا اللوات

البحتث عن دور القضتتتتتتتتتتتتتتاء الدولي في التحرت لتحقيق العتدالة الدوليتة  : لدىدور المحكماة الجناائياة الدولياة
قليم ستتتتتتنجار  إن الجرا م التي ارتك ت في أمام المحكمة الجنا ية الدولية، الستتتتتتيما  أحاستتتتتتبة قياديي داع  وم

لى جرا م  إترقى   تشتتتكل انتهاكات جستتتيمة للقانون الدولي اإنستتتاني وقانون حقور اإنستتتان و شتتتمال العرار
تلقى مكتب المدعية العامة في حيث  نستتتتتتتتانية، وتدخل في تتتتتتتتتالحيتها.هادة الجماعية والجرا م ضتتتتتتتتد اإاإ

المحكمة الجنا ية الدولية رستتا ل ودعوات من المجتمع المدني ومن حكومة اقليم كردستتتان، طال ها هالتدخل  
والتحقيق في الجرا م المرتكبتتة من تنظيم داع  في حق االيزيتتديين هتتاعتبتتارهتتا جرا م إهتتادة جمتتاعيتتة وجرا م  

  .ضد االنسانية
تتتتتتدرت المدعية العامة لدى المحكمة الجنا ية الدولية الستتتتتيدة  ، أ2015  عام  نيستتتتتان  الثامن منن  في أال إ

ك ر  أعلنتت فيت  "ت تدو احتمتاليتة قيتام مكت ي هتالتحقيق ومالحقتة اولئتك التذين يقع عليهم  أ   بيتانتا   ،فتاتو بنستتتتتتتتتتتتتتودة
رت قرارها هقولها   ستتتتتان القضتتتتتا ي لفتص  ن األأقدر من المستتتتتؤولية ضتتتتتمن قيادة تنظيم داع  محدودة"، وبرِّ

 

ادة دينيين ومهربين وناشتتتتتتتتت ين ومحامين إن النتا ج التي توتتتتتتتتتتلت إليها اللجنة م نية على مقابالت مع ناجين وق  - (116)
 وطواقم ط ية وكذلك تحافيين، هاإضافة لمراجعة كمية ك يرة من الو ا ق والتي عززت المعلومات التي جمعتها اللجنة.
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والعرار دولتين غير طرفين في بروتوكول روما   ةهاعتبار ستتتوري  ضتتتيق جدا   ،تحقيق م د ي في تلك المرحلة
 .المؤس  للمحكمة

بتتتتدء هجوم داع  على األ  :م دور مجلس األ لم يتحرت    2017وحتى    2014يزيتتتتديين في العتتتتام  منتتتتذ 
مام القضتتتاء الدولي أيزيدية على المستتتاءلة الدولية  القضتتتية األحالة إي قرار في شتتتأن  أمن التخاذ  مجل  األ

  2379ن تتتتتتتتتتدر القرار رقم ألى إعضتتتتتتتتتاء  رغم الم البات العديدة من منظمات المجتمع المدني والدول األ
حول محاسبة تنظيم داع  عن الجرا م التي ارتك ها في العرار، هما في ذلك الجرا م التي ترقى الى مستوى  

نشتاء فريق تحقيق بر استة مستتشتار  إهادة الجماعية. وطالب القرار هواإ  ،نستانيةا م ضتد اإوجر   ،جرا م حرب 
طريق جمع وحفظ    عن  ،لى مستتتتتتتتتتتتتتتاءلتتة تنظيم داع إلتتدعم الجهود المحليتتة الراميتتة    ،مين العتتامختتاة لأل
لقاء المستؤولية  إمهمة فريق التحقيق على  اقتصترت  و لكن .على الجرا م المرتكبةدلة في العرار  وتخزين األ

لى إحتالتة  دلتة من دون اإوتو يق األ  ،يزيتديفراد المجتمع األأالجرا م ضتتتتتتتتتتتتتتتد  تلتتك  على تنظيم داع  حول  
   .تحقيق العدالة الدولية الشاملةب ولم ينجص ذلكالمحكمة الجنا ية الدولية. 

المقدستتة، هاستتتنكار دولي واقليمي قوبل استتتهداف اآلالف من اإيزيديين وتدمير مدنهم وقراهم وأماكنهم  وقد  
وتعاطف واستتتتتتع في أنحاء العالم، نشتتتتتتر قضتتتتتتية األقلية المضتتتتتت هدة لتصتتتتتتبص إحدى أبرز قضتتتتتتايا العصتتتتتتر 

الستتتتتتتتتتيد بينيرو على أن  ال يجب أن تكون هنات أي حصتتتتتتتتتتانة لمثل تلك الجرا م مذكِّرا    أكد لقد   .اإنستتتتتتتتتتانية
أعمتتال اإهتتادة الجمتتاعيتتة هحستتتتتتتتتتتتتتتب إتفتتاقيتتة اإهتتادة    هتتالتزامتتات المجتمع التتدولي فيمتتا يتعلق همنع ومعتتاقبتتة

 الجماعية. لقد كررت اللجنة كذلك دعوتها لمجل  األمن هأن يقوم وبشتتتتتتتتتتتتتتكل عاجل بتحويل الوضتتتتتتتتتتتتتتع في
إلى محكمة الجنايات الدولية أو أن يقوم هإنشتتتتاء محكمة خاتتتتتة مؤقتة من أجل التعامل مع العدد   المن قة

 .خالل النزا  المسلص ك ت هحق األيزيديين كأقليات ارتالضخم من اإنتهاكات التي تم 

 : غاثة األيزيديي إفي  دور المنظمات الدوليةثانيًا: 

  غا ةا و   نستانيةاإ المستاعدات   تقديم في  ومهم هارز دور ،الدولية لمنظمات للجنة الدولية للصتليب األحمر و ا
من اإعالن هشتتتتتتتتتتتتتتأن   9المادة جاء في   و  النزاعات،، هصتتتتتتتتتتتتتتفتهم متضتتتتتتتتتتتتتتررين من النزاعات    ناءأ األقليات 

تستتتاهم الوكاالت أن :   1992األشتتتخاة المنتمين إلى أقليات قومية أو أ نية و أقليات دينية أو لغوية لعام 
المتخصتتتتصتتتتة وستتتتا ر مؤستتتتستتتتات منظومة األمم المتحدة، كل في مجال اختصتتتتاتتتتت ، في اإعمال الكامل 

 .عالنللحقور والمبادم الم ينة في هذا اإ
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 الواقعي الميداني  الرتتد  ستلوب أه النزوح لموجات  تعرضتوا الذين  المدنيين وضتا أ بدراستة  تقوم حيث  
 وستيلة الدورية  التقارير تعد  وبهذا  االنستاني  الدولي  القانون  وقواعد   االنستان  لحقور   انتهاكات  حاالت   وتستجيل

 :(117)المنظمات  هذه مننذكر  و المسلحة،ضحايا النزاعات  معاناة عن للتخفيف ووقا ية رقابية

 .ربعاأل جنيف اتفاقيات  حكامأه التقييد  هو وظا فها تميم ومن الحقا ق لتقصي الدولية اللجنة -1

 للهجرة الدولية المنظمة -2

 الالجئين لشوؤن  المتحدة لالمم السامية المفوضية -3

 والهجرة والالجئين السكان لشوؤن  االميركية الخارجية وزارة مكتب  -4

 .لالجئين النرويجي ،المجل  الداخلي النزوح رتد  مركز -5

  .اليونسيف منظمة -6

 .العليا الصحية الهيئة -7

  .منظمة برنامج األمم المتحدة االنما ي -8

بتخفيف معاناة ضحايا النزاعات المسلحة  ،من خالل الرتد الميداني  وغيرها المنظمات  حيث ساهمت هذه
  ضتتتتتمن المنظمات   عمل وتركزوتقديم المستتتتتاعدات لهم،   العرار وستتتتتورية، ستتتتتواء من األيزيديين وغيرهمفي 

 :همهاأ التي من  التوجهية المبادم

  عمالاأل في  ومشتتتتتتتتتتتتاركتهم  طفالاأل  تجنيد   منع لىإ ضتتتتتتتتتتتتافةإ  ،العنف عمالأ   من  الحماية و  الحياة في الحق
  .المدنيين   حماية  ضتتمان  مع التشتتريد   من والنستتاء  طفالاأل  وحماية والصتتحي الغذا ي  مناأل  وتوفير ،العدا ية

 خالل  من  معاناتهم  وتقليل  المتضتتررين  وضتتا أ معالجةفي   المنظمات  هذه  تقدمها التي الخدمات وستتاهمت 
  الوطنية الستتتل ات  مع  هالتنستتتيق  و  الدولية والستتتياستتتات   للقوانين  قليميةواإ الدولية المنظمات   امتثال  ضتتتمان

 رواحأ  على  الحفتتا   و  نستتتتتتتتتتتتتتتانيتتةاإ  بواجبتتاتهم  للقيتتام  الحركتتة  هحريتتة  التتدوليتتة  المنظمتتات   تتمتعو    المحليتتة،
 (118).المهجريين

 

قتا متة المختصتتتتتتتتتتتتتترات للمنظمتات العتاملتة في    تقرير المنظمتة التدوليتة للهجرة في العرار ، النزوح ومعوقتات االنتدمتاج،  117))
 .نسانيمجال اإال
( اللجنة    ٢٠١٤كانون االول    ١٠  -ايلول  ١١تقرير حول حماية ال مدنيين في النزا  المستتتتتتتتتتتتتتلص في العرار للفترة)   -(118)

    :الموقع االلكترونيالدولية لالمم المتحدة لمستتتتتتتاعدة العرار  المفوضتتتتتتتية الستتتتتتتامية لحقور االنستتتتتتتان هغداد /العرار متاح على  
http://www.uniraq.org/index.php    

 

http://www.uniraq.org/index.php
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تقديم المستاعدة والحماية للستكان   و  اجئين في التزامهالم المتحدة لشتؤون المية األضتتستتمر مفو   ففي العرار
واعادة  زحين داخليا  االن لألشتتخاة   ةطار  عالجةتقديم م تشتتمل المهجرين في العرار وأيضتتا تنفيذ حلول قوية

منظمة األمم المتحدة العليا لشتتتؤون الالجئين  كذلك  و قدمت    اتتتتالح وبناء المنازل وتحستتتين ال نى التحتية.
داخليين، وأولئك الذين يجدون تتتتتتتتتتتتتعوبة في الوتتتتتتتتتتتتتول الى الحاجات الكثير من المستتتتتتتتتتتتاعدات للنازحين ال

تقدم منظمة أطباء بال حدود المستتتاعدة ال  ية لألشتتتخاة المتضتتتررين جراء النزاعات  و ،  األستتتاستتتية للحياة
 .واألوبئة والكوار  ال  ي ية والحرمان من الرعاية الصحية

نشتتتتتتتتتتتتتتر آليتات االستتتتتتتتتتتتتتتجتاهة لحتاالت ال وارم الم نقتذة للحيتاة ودعم تنفيذ    علىليونيستتتتتتتتتتتتتتف في العرار تعمتل ا
تخ يط  والمن خالل تقديم المستاعدة الفنية واإشتراف    ،واالستتجاهة في حاالت ال وارم   ،االستتجاهة اإنستانية

 .وتنسيق االستجاهة وتع ئة الموارد 
وفق ا لقواعد القانون    م المستتتتتتاعدات،بدور هام وأستتتتتتاستتتتتتي بتقدياللجنة الدولية للصتتتتتتليب األحمر تقوم    كما أن

الدولي اإنستتتتتاني، ويقع على عاتقها مستتتتتؤولية مباشتتتتترة عن مصتتتتتير الالجئين الذين هم الضتتتتتحايا المدنيون  
الذين يشتملهم    ضتحايا النزاعات للنزاعات المستلحة أو لالضت راهات، حيث تتدخل اللجنة الدولية فيما يخص 

في   وتستتتتتتعىتحاربون القواعد ذات الصتتتتتتلة هاتفاقية جنيف الراهعة،  القانون الدولي اإنستتتتتتاني، لكي ي  ق الم
 .لهم س ل الحماية والمساعدة الضرورية على تأمينمجال عملها الميداني 

 رتتتتد  في ستتتهامواإ  االنستتتاني  الدولي  القانون  ليات آ  لت  يق فاعل دور لها الدولية المنظمات   نوعلي  نجد أ
  رهابياإ  التظيم ق ل  المن قة من ل  ت تعرضتتتتتت ما  خص وباأل  االنستتتتتتان  حقور  لمبادم الجستتتتتتيمة  نتهاكات اإ

الصتتتترا   و    هشتتتترية كدرو   المدنيين  الستتتتكان  واستتتتتخدام ،االقتصتتتتادي  واالنهيار  ،التحتية  ال نى  وتدمير داع 
كثر من  ال ة ماليين عراقي الى محافظات شتتتتتتتتمال وجنوب العرار أنزوح    نتج عن التي   ،وعدم االستتتتتتتتتقرار

 ، واالنتهاكات الخ يرة في حق األيزيديين.قليات هادة لألواإ من عمليات القتل والخ ف هربا  وسوريا 
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 الخاتمة

ألقليتتات ال تزال تت ور من النتتاحيتتة القتتانونيتتة من خالل التدوليتتة لحمتتايتة  الان مستتتتتتتتتتتتتتتألتة إنفتتاذ         
ن  مع مرور الستتنين نجحت ظاهرة حماية األقليات في أويمكن القول  االتفاقات الثنا ية والمتعددة األطراف.

من األمثلة األربعة المميزة    على األقل في المستوى النظري. و  مت ورمستمر و دولي الحصول على اهتمام  
مجل  أوروبا ومنظمتة األمن والتعتاون في أوروبا واإجراءات ذات الصتتتتتتتتتتتتتتلتة التي تتختذها    ،معلى ذلك التقتد 

 األمم المتحدة وأوروبا
تأتي ضتتتتتتتتتترورة حماية األقليات من االلتزام هحماية هعض الستتتتتتتتتتمات العالمية للهوية البشتتتتتتتتتترية. حيث 

هي ستتتتتتتتتتتتتتمتتات و    ،والثقتتافيتتة واللغويتتةوبتتالتتتالي، تعمتتل حمتتايتتة األقليتتات على افتراض أن االنتمتتاءات التتدينيتتة  
ن  ، حيث أ نتماء الديني والثقافي واللغوي قرار قيمة عالمية هاالإوضتتترورة    أستتتاستتتية لما يعني  أن تكون إنستتتان ا

ال ف  م.التمييز ال يزال متفشتتتيا  وان العنف المرتكب ضتتتد األقليات الدينية يتصتتتاعد في أجزاء كثيرة من العال
 ،المت رفون وأتتحاب النظريات المت رفة يءوعنصترية، و يست  تهديدات خ يرة وتمييزا  قليات تواج   تزال األ

استتتتتتتتتتتتخدام الدين ويحرضتتتتتتتتتتتون على الكراهية لتعزيز العداء تجاه األقليات األخرى الذين يت نون معتقدات أو  
 عقا د مختلفة. 

ية تتعرض في أجزاء خاتتتتتتتتة وأن األقليات الدين،  تعت ر قضتتتتتتتية حماية حقور اإقليات قضتتتتتتتية هامة جدا  و  
لذلك ال   .هست ب دينهم ومعتقدهم الديني  ببستاطةكثيرة من العالم النتهاكات حقور اإنستان األستاستية، وذلك  

  وأ  االقليمي  بد من التكاتف بين الذين تقع على عاتقهم المستؤولية الستياستية ستواء على المستتوى المحلي أو
ذوي النويا الحستنة، للمشتاركة في تع ئة واستعة للضتما ر  واالشتخاة المؤستستات  إلى جميع االدولي، وكذلك  

 حول محنة المض هدين وجميع األقليات الدينية، الذين يحرمون من حقوقهم اإنسانية 

 ونخلص من هذا البحث الى النتا ج والتوتيات التالية:

 :النتائ 

العمل" والذي يكشتتتتف عن عدم مكن من خالل ماستتتت ق دراستتتتت  مالحظة إطار "النظرية أكثر من ي .1
وجود مركزيتة نظتام الحكم التدولي، وعتدم كفتايتة إطتار القتانون التدولي وفي وقتت واحتد وجود القوميتة كونهتا  
األيتتديولوجيتتة المهيمنتتة التي تؤدي إلى عتتدم القتتدرة على حمتتايتتة األقليتتات وحقوقهتتا. وبتتالتتتالي، واحتتدة من  

ألستاستي لتحديد ست ل تعزيز فعالية القانون الدولي هشتكل عام  المشتاكل الك يرة الدولية المجتمع هو الشتاغل ا
 والقانون الدولي لحقور اإنسان في خاتة، في معالجة تعقيدات مسألة األقلية.

والعديد من القرارات التي اعتمدتها  والقانون الدولي اإنستتتتتاني  أن معاهدات حقور اإنستتتتتان الدولية  .2
تتتتتتتتتتتتتايير مفصتتتتتتتتتتتتتلة خاتة هحماية الفرد، هما فيها مجموعة من  مختلف أجهزة األمم المتحدة ان وت على مع
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ومساهمة   ،آليات الرتد الهادفة إلى تحسين أداء التنفيتتتتتتتتتتتذ الفعلتتتتتتتتتتتي لهتتتتتتتتتتتذه المعايير على المستوى المحلي
 الصتكوت القانونية هالفعل في إيجاد ت ورات قانونية هامة القصد منها حماية األفراد.  

التقدم، إال  التي تظهر قدر ا ك ير ا –  متعددة األطراف نا ية او  – وجود المعاهدات وعلى الرغم من  .3
أنتت  ال تزال هعض ال لتتدان غير أعضتتتتتتتتتتتتتتتاء في تلتتك المعتتاهتتدات وبتتالتتتالي لي  هنتتات متتا يلزمهم ب نود هتتذه 

قليات، أما هالنستبة للدول األعضتاء في المعاهدات ذات الصتلة، نجد أن  المعاهدات المتخصتصتة هحماية األ
 القاعدة غير ملزمة ولي  هنات عقوبات حقيقية واضحة لمرتك ي االنتهاكات هحق االقليات تحديدا . 

عالية من مجمو  ضتتتتتتتحايا النزاعات المستتتتتتتلحة في العرار وستتتتتتتورية، وان   نستتتتتتتبة األقليات شتتتتتتتكلت  .4
غالبا  ما تستتتهدف األقليات هشتتكل متعمد أما لغايات    المستتلحةفاقم، ألن النزاعات  انتهاكات حقوقها أخذت تت

أو ألن تدمير األقليات هو هحد ذات  الهدف الر يستتتتتي للنزاعات المستتتتتلحة  ،  إقصتتتتتا ها من مناطقها األتتتتتتلية
 .,وذلك ه  يعت  يمثل انتهاكا واضحا  للقانون الدولي اإنساني

قليات على يد الجماعات المستتتتتتتتتتتتلحة  لإليزيديين من أفظع ما عانت  هذه األكانت اإهادة الجماعية   .5
ي تذل المزيتد من أجتل حمتايتة تلتك األقليتة التدينيتة في الشتتتتتتتتتتتتتترر األوستتتتتتتتتتتتتتط وتوفير   أنالتدولي    للمجتمعوال بتد  

 الرعاية هما فيها الرعاية النفسية واالجتماعية والمادية لضحايا تلك اإهادة. 

 :التوصيات

على جميع المنظمات الدولية األكثر نشتتتتتتتتتتاطا واحتراما التي تهدف إلى خدمة حماية األقليات والمعايير  . 1
 .األقلية اليوم حماية  اقبة على قضيةفاعلة و نظرة  ووضع العمل على بناء كذلكوسياساتها 

 .  كلألقليات من خالل االتفاقيات الدولية المعنية بذل  القانونية الحمايةتفعيل  ضرورة. 2

ستتتتتتاستتتتتتي للمحكمة الجنا ية الدولية الى النظام األ  جميع الدول والمصتتتتتتادقة من ق ل  نضتتتتتتماماالضتتتتتترورة  . 3
1998. 

االرهابي وم البة لجان تقصتتتتتتتتتتتتي   ما يعرف بتنظيم الدولة االستتتتتتتتتتتتالمية )داع (  وانتهاكات جرا م    تو يق. 4
 .دولية للبحث عن المفقودين

 .ت، والتأكيد على ذلكقلياالجرا م ضد حقور األ مرتك يمحاكمة  ضمان. 5

جتانتب الحمتايتة التدوليتة لضتتتتتتتتتتتتتتمتان التزام حمتايتة حقور االقليتات والحفتا  على   لىإالوطنيتة  الحمتايتةتفعيتل  .6
على عاتقها من    كل دولةالتزامات عامة يجب أن تأخذها  ضترورة تنفيذ   و خصتوتتيتهم ومزاياهم الشتخصتية

 ت.حقور األقلياوضمان احترام  أجل

 ، هما في ذلك وضع حدس للتمييز المنهجي أو الهيكلي.والمساواة التمييز  عدمالتأكيد على  .7
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هصتتتتتتترف النظر عن االعتبارات الستتتتتتتياستتتتتتتة واأليدولوجية والدينية   الدوليةالتشتتتتتتتريعات   تقنينالبدِّ من و  .  8
للتدول األطراف، وكتذلتك اعتمتاد اتفتاقيتة دوليتة ذات قوة قتانونيتة تتعلق هتاألقليتات حصتتتتتتتتتتتتتترا  وتتأمين آليتات أكثر  

الية من أجل ضمان احترام الدول لتعهداتها.   فعِّ
كمة الجنا ية الدولية تحت بند الفصتتتتتتتتتل من ملف الجرا م االرهابية على المححالة مجل  األإضتتتتتتتتترورة  .  9

 .من دول موقعة على اتفار روما المنشىء للمحكمة المجرمينان جنسية معظم  هاعتبارالساهع 
ن لم  ق ل الدول التي تتعرض للنزاعات المستلحة حتى واالدولية من    الجنا يةالمحكمة   اختصتاة ق ول .  10

 .األساسي للمحكمة تكن قد انضمت هعد الى النظام

 .يزيدي المتضررلى المجتمع األإوالضحايا الموجهة  الشهود ت وير برنامج دعم وحماية . 11
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