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ملخص البحث

تعد مشكلة األقليات من ضمن التحديات التي ظهرت في اآلونة االخيرة ،على الرغم
من كونها موجوده عبر التاريخ ،إذ ال يمكن انكار األشخاص الذين ينتمون إلى أقليات قومية
أو دينية أو لغوية ،ويعد االىتمام بحقوق األقليات انعكاساً للوعي الدولي بحقوق اإلنسان
الفردية أم الجماعية ،إذ تتمتع األقلية بكافة الحقوق التي نصت عليها االتفاقيات والمعاىدات
الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان ،والتصدي ألي انتهاك لحقوق األقليات ،وتنطلق ىذه
االستجابة الدولية لغرض التطابق مع المرجعية القانونية الدولية لألمم المتحدة ىذا من جانب،
ومن جانب آخر فرض التطور التنظيمي لمباديء حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية إلى فرض
التزام دولي لحماية كل أركان حقوق اإلنسان ،وخاصة حق تقرير المصير في إطار النظام
الدولي من جهة ،وكذلك عن طريق التدخل الدولي لحماية ىذه الحقوق من جهة ثانية؛ لذلك
نجد أن االعتراف بحقوق األقليات في تزايد كجزء ال يتجزأ من عمل األمم المتحدة في تعزيز

وحماية حقوق اإلنسان ،والتنمية البشرية المستدامة ،والسالم واألمن.
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Abstract
The problem of minorities is one of the challenges that have
emerged recently, though it does exist throughout history. People
belonging to national, religious or linguistic minorities cannot be
denied. The concern for the rights of minorities is a reflection of
international awareness of individual or collective human rights.
The minority enjoys all the rights stipulated in international
conventions and treaties concerning human rights and addressing any
violation of these rights of minorities. This international response is
launched for the purpose of conformity with the international legal
reference of the United Nations on one hand. On the other hand,
imposing the organizational development of the principles of human
rights and its fundamental freedoms and committing an international
obligations to protect all elements of human rights, in particular the
right to self-determination within the international system framework
from one point of view and by means of international intervention to
protect those rights as well .
Thus, we find that international intervention to protect those
rights; on the other hand, recognition of the rights of minorities is
growing as an integral part of the work of the United Nations in the
promotion and protection of human rights, sustainable human
development and peace and security.
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