
 

 72 المادة حقوق األقليات

علة  نهةال ال زةويف  ل الةدو   العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيةة والققاييةة من  72تنص املادة  -1
نو دينيةةةة نو لةويةةة  ن  ألةةةص  ا أةةةءاص مةةةن نبنةةا  قةةةتم ا قليةةةا  مةةن  ةةة  التمتةةة  بققةةةايته   الةةت توجةةةد ييهةةةا نقليةةا    نيةةةة

اخلاصة  نو اجملاقصة بدينه  و قامة أعائصم  نو استعما  لةته   باالأةاا  مة  نبنةا  تةاعته  ان.ةصينح وتل ةن الل نةة ن  
وقةو  ة  متميةز ويفائةد علة  تية       ى ياةا  ا قليةا ن  لفأيةصاد املنتمة    ي ة قو احل  التي تقصم قتم املادة وتعاف بال 

العهةةةد الةةةدويل اخلةةةاص بةةةاحلقوق االقتصةةةادية احلقةةةوق ا .ةةةصحي الةةةت ألةةة  لةةة   ةةةايصاد مقةةةا سةةةائص النةةةا  التمتةةة   ةةةا  وجةةة  
 حواالجتماعية والققايية 

 احلةةة  املصةةةو   وجةةة  ول بعةةةل الصسةةةائا املقدمةةةة   ى الل نةةةة  وجةةة  اليوتو ةةةو  اال.تيةةةا ي  قنةةةا  .لةةة  بةةة   -7
من العهدح وعلوة عل  ذلك  يوجد ن ياهاً ل التقةا يص املقدمةة  1و   الشعوب ل تقصيص املصري املعلن ل املادة  72املادة 

 72مةةن العهةةد .لةة  بةة  االلتزامةةا  املاصووةةة علةة  الةةدو  ا  ةةصاف  وجةة  املةةادة  04مةةن الةةدو  ا  ةةصاف  وجةة  املةةادة 
الةتي يلزمهةا بااالةة التمتة  بةاحلقوق امل ةموهة  وجة  العهةد دو   ييةز وبة   1-7   وجة  املةادة وب  واج  تلك الدو 

 ح72املساواة نما  القاهو  وتويري احلماية القاهوهية املتساوية  وج  املادة 

ري يشةا   ليةال   ة  ح يةاحل  ل تقصيةص املصة72وييز العهد ب  احل  ل تقصيص املصري واحلقوق املصوهة  وج  املةادة  3-1
من العهدح وقتا احل  ال يد.ا ل هطاق اليوتو و  اال.تيا يح  (اجلز  ا و ) لاال الشعوب وتت  معاجلتال ل جز  مستقا 

  يتتصا حبقةوق ننو ةة لفأيةصاد بصةاته  قةتم وتنةد ه   ةريقةا مةن املةواد املتعلقةة بةاحلقوق الشءصةية ا .ةصحي 72 نما املادة
 ح(1)ل اجلز  القالث من العهد  وتد.ا ل هطاق اليوتو و  اال.تيا ياملمنو ة لفأيصاد  

بسةيادة ني دولةة مةن الةدو  ا  ةصاف وال بسةلمتها اةقليميةةح  72وال يس التمت  بةاحلقوق الةت تتصةا  ةا املةادة  3-7
 -علة  سةبيا املقةا  التمتة  بققايةة معينةة  -ول الوقت هاسال  يإ  جاهبًا نو آ.ةص مةن  قةوق ا يةصاد املصةوهة  وجة  املةادة 

ينطبة  بصةو ة .اصةة علة  ح وقتا قةد (7)يان ن  يتمقا ل نسلوب للعيش يصتب  ا تبا اً و يقاً با  ض وباستءدا  موا دقا
 نيصاد  وائف الساا  ا صلي  الت تشاا نقليةح

ح يمةا 72و (1)7ولة  وجة  املةادت  ةعةةن ال ماهةةا  املااة 72وييز العهد ني ةًا احلقةوق املصةوهة  وجة  املةادة  -0
  ا يةصاد املوجةودين دا.ةا   وقو التمت  بةاحلقوق املااولةة  وجة  العهةد دو   ييةز  ينطبة  علة  تية(1)7تق ي بال املادة 

سوا  ن ا  قؤال  ا أءاص منتم  نو غري منتم    ى نقليةة مةاح وباةوةاية   ى ذلةك    اةقلي  نو اخلاوع  لوالية الدولة
مةؤدام املسةاواة نمةا  القةاهو  وتةويري احلمايةة القاهوهيةة املتسةاوية وعةد  التمييةز ييمةا  72قنا     نيز مااو   وج  املةادة 

علةة  بةةاحلقوق املمنو ةةة وااللتزامةةا  املاصووةةة مةةن جاهةة  الةةدو ح وقةةتا احلةة  ألاةة  نا سةةة تيةة  احلقةةوق  سةةوا  ن اهةةت يت
مصةةوهة  وجةة  العهةةد ن  ال   الةةت  ن هةةا الدولةةة الطةةصف  وجةة  القةةاهو  لفأيةةصاد املوجةةودين دا.ةةا  قليمهةةا نو اخلاوةةع  

ح وبعةل الةدو  ا  ةصاف الةت تةدعي (3)72 ى ا قليةا  ادةددة ل املةادة لواليتها  بصةصف النرةص عةن  ةون  منتميةةن ن  ال  
 .طا  عل  قتا ا سا  و دم  نهال ال توجد لديها نقليا ح يننا ال  يز عل  نسا  ا صا اة ين نو اللةة نو الدين  تدع

ن ينتمةةةو    ى ياةةةة مةةةا علةةة  ن  ا أةةةءاص املقصةةةود  ةةةايته  قةةة  الةةةتي 72العبةةةا ا  املسةةةتءدمة ل املةةةادة تةةةد  و  5-1
ويشةةا و  معةةاً ل  قايةةة وننو ديةةن وننو لةةةة مةةاح وتةةد  تلةةك العبةةا ا  ني ةةاً علةة  ن  ا يةةصاد املقصةةود  ةةايته  ال يلةةز  ن  



 

هةال يلةز   ذا  صلة ني اً ل قتا الصدد   يث  ( قي1)7ياوهوا من موا ين الدولة الطصفح وااللتزاما  الناتة عن املادة 
ة ن  تااا الدولة الطصف ن  تاو  احلقوق املصوهة  وجة  العهةد متا ةة جلمية  ا يةصاد املوجةودين دا.ةا  وج  تلك املاد

 قليمهةةا واخلاوةةع  لواليتهةةا  ييمةةا عةةدا احلقةةوق املنصةةوص صةةصا ة علةة  ننةةا تنطبةة  علةة  املةةوا ن   ومةةن ذلةةك علةة  سةةبيا 
ةة  زةةويف للدولةةة الطةةصف ن  ت  ال  ح ومةةن م75 املقةةا  احلقةةوق السياسةةية املااولةةة  وجةة  املةةادة ص احلقةةوق املااولةةة  وجةة  قص 

 عل  موا نيها و دق ح 72املادة 

 قوقًا لفأأءاص املنتمة    ى ا قليةا  الةت جتوجةدج ل دولةة  ةصفح وبةالنرص   ى  بيعةة وهطةاق  72 و ن  املادة 5-7
ا وةةمناً  لمةة جتوجةةدج غةري ذي مووةةو  ل قةةتا احلقةوق املتو.ةةاة  وجة  تلةةك املةادة  يةةإ   ديةد د جةةة الةةدوا  الةت تايةةد  ة

الصددح يتلك احلقوق مؤداقا ببسا ة قو ن  ا يةصاد املنتمة    ى تلةك ا قليةا  ال ينبةةي ن  ي ناةص علةيه  احلة  ل التمتة   
الصعايةا نو  باالأاا  م  نبنةا  تةاعته   بققةايته   و قامةة أةعائص ديةنه   والةتال  بلةةته ح و مةا نهةال ال يلةز  ن  ياوهةوا مةن

نو  ة  الةزوا  ل الدولةة الطةةصف   يةإ  العمةا  املهةاجصين  املةوا ن   يإهةال ال يلةز  ن  ياوهةوا مةن املقيمة  الةدائم ح ومةن م
صموا مةن نا سةة تلةك احلقةوقح وقةؤال  ا أةءاص  مةقله  مقةا ني يةصد آ.ةص   قليا التين يؤلاو  تلك ا  من  قه  نال أل 

ل  قلةةي  الدولةةة الطةةةصف  لةة   ني ةةةاً لةةتا الةةةصض  احلقةةةوق العامةةة ل  صيةةةة االأةةاا  ل اجلمعيةةا  و صيةةةة الت مةة  و صيةةةة 
ا ع ا  ال يتوقف علة  قةصا  مةن تلةك الدولةة الطةصف التعبريح ووجود نقلية   نية نو دينية نو لةوية ل دولة معينة من الدو  

 با يلز  ن  يتقص   وج  معايري موووعيةح

  علةة  الصةةعيدين العةةا  واخلةةاص  متميةةز عةةن بيةةنه و ةة  ا يةةصاد املنتمةة    ى نقليةةة لةويةةة ل اسةةتءدا  لةةةته  ييمةةا  5-3
 ييةزم عةن احلة  العةا  ل  صيةة التعبةري املصةو   احلقوق اللةوية ا .صحي املصوهة  وج  العهةدح وعلة  وجةال اخلصةوص  ينبةةي

ح يهةةتا احلةة  متةةا  جلميةة  ا أةةءاص  بصةةصف النرةةص عةةن اهتمةةائه    ى نقليةةا  مةةن عدمةةالح وعةةلوة علةة  11  وجةة  املةةادة
مةن العهةد  (و)3-10ينبةةي ن  ياةص ق بينةال وبة  احلة  املعة  الةتي  ن ةال املةادة  72ذلك  يإ  احل  املصو   وجة  املةادة 

فأأءاص املتهم  وقو احل  ل الاتة الشاوية  ينما ال ياو   قدو ق  يهة  اللةةة املسةتعملة ل ادةا   نو الةتال   ةاح ل
ال  ن   ل نية ظصوف ن.صحي  ا أءاص املتهم  احل  ل ن  يستعملوا اللةةة الةت اتا ونةا نو يتالمةوا  (و)3-10واملادة 

 ح(0) ا ل سياق  جصا ا  ادا  

معةةي  عنهةةا بصةةيةة الناةةي  يةةإ  قةةتم املةةادة تعةةاف بوجةةود ج ةة ج وتق ةةي بعةةد  جةةوايف  72وعلةة  الةةصغ  مةةن ن  املةةادة  2-1
بةا  تااةا ن  ياةةو  وجةود قةتا احلةة  واسةتعمالال مصةوه  مةةن التزامةةاً الدولةة الطةصف علةة  احلصمةا  منةالح وبنةا  علةة  ذلةك  يةإ  

سةوا  حممية  زابية لصونما واجبة ال ود نيعا  الدولة الطةصف هاسةها ي سة   اةهاا  نو االهتها ح ومن م يإ  التدابري اة
 عن  صي  سلطاهتا التشصيعية نو الق ائية نو اةدا ية  با ني اً ود نيعا  ا أءاص ان.صين دا.ا الدولة الطصفح

و قا علةة  قةةد ة تاعةةة  قةةوق يصديةةة  يإنةةا تعتمةةد بةةدقةةي  72وعلةة  الةةصغ  مةةن ن  احلقةةوق املصةةوهة  وجةة  املةةادة  2-7
ا قليةة علةة  احلاةةا  علةة   قايتهةا نو لةتهةةا نو دينهةةاح وبنةةا  علةة  ذلةك  يقةةد يتعةة  علةة  الةدو  ا ةةاذ تةةدابري  زابيةةة حلمايةةة 
قوية نقلية من ا قليةا  وصةو   قةوق نيصادقةا ل التمتة  بققةايته  ولةةته  ول تطويصممةا  ول نا سةة أةعائص ديةنه   وذلةك 

نبنا  تاعته  ان.صينح ول قةتا الصةدد  ينبةةي ن  يل ةن ن  قةتم التةدابري اةزابيةة زة  ن   ةا  ن اةا  باالأاا  م  
مةةن العهةةد سةةوا  ييمةةا يتعلةة  باملعاملةةة بةة  وتلةةف ا قليةةا  نو املعاملةةة بةة  ا أةةءاص املنتمةة   ليهةةا  72و 1-7املةةادت  

لةةت  ةةو  دو  التمتةة  بةةاحلقوق املااولةةة  ووةةا  اتهدف تصةة ي  اوبةةاقي السةةاا ح غةةري نهةةال  املةةا  اهةةت قةةتم التةةدابري تسةة



 

نو الت تنتقص منال  يإنا زةويف ن  تشةاا تاصيقةا مشةصوعاً ل   ةا  العهةد  أةصيطة ن  تاةو  مسةتندة   ى  72 وج  املادة 
 معايري معقولة وموووعيةح

ن الل نة ن  الققايةة تتبةدحي باأةاا   قةرية  مةن   تل 72املادة الت  ميها وييما يتعل   ما سة احلقوق الققايية  -2
بينهةةا نسةةلوب للعةةيش يةةصتب  باسةةتءدا  مةةوا د ا  ض  ال سةةيما ل  الةةة السةةاا  ا صةةلي ح وياةةن ن  يشةةما قةةتا احلةة  

ح وقةةد يتطلةة  (5)نهشةةطة تقليديةةة مقةةا صةةيد السةةمك نو الصةةيد واحلةة  ل العةةيش ل ادميةةا  الطبيعيةةة الةةت يصةةونا القةةاهو 
 يصاد تاعا  ا قليا  ل القصا ا  الت املشا  ة الاعالة دابري ل ما  ةوتلل ماية التمت   تم احلقوق تدابري قاهوهية  زابية 

 ح سه 

مةن العهةد علة  أةو نو   ى  72املةادة الةت  ميهةا وتل ن الل نة نهال ال زةويف أةصعاً نا سةة ني  ة  مةن احلقةوق  -8
 سائص ن اا  العهدح د يتناىف و 

تتعل  حبقوق تاصض  ايتها التزامةا  حمةددة علة  الةدو  ا  ةصافح والةدف مةن  72و لص الل نة   ى ن  املادة  -1
 ايةةة قةةتم احلقةةوق قةةو وةةما  بقةةا  واسةةتمصا  تطةةو  الويةةة الققاييةةة والدينيةةة واالجتماعيةةة لفأقليةةا  املعنيةةة  نةةا يقةةصي هسةةي  

احلقةةوق وبةة   ةةن الل نةةة نهةةال زةة   ايةةة قةةتم احلقةةوق بصةةاتها قةةتم  وينبةةةي عةةد  اخللةة  بينهةةا اجملتمةة   اةةاح وعليةةال  تل
الشءصةية ا .ةصحي املمنو ةةة لل مية   وجةة  العهةدح ولةةتلك يةإ  علة  الةةدو  ا  ةصاف التزامةةا ب ةما  صةةو  قةتم احلقةةوق 

 حلتم الةاية عل  أو  اما  وينبةي لا ن  تب  ل تقا يصقا التدابري الت ا تهتا  قيقاً 



 

 

                                                      
 الحواشي

  املصي  (A/39/40) 04املل    ق  الو ائ  الصمسية لل معية العامة  الدو ة التاسعة والقل و   اهرص  (1)
 ؛ح واهرص املصجة  هاسةالCCPR/C/21/Rev.1  الصاد  ني اً ل الو يقة (1املادة ( )71)17الساد   التعلي  العا   ق  

 قةةةةة  الةةةةةبل    اجمللةةةةةد القةةةةةال  املصيةةةةة  التاسةةةةة   الاةةةةةص  نلةةةةةف  (04ن05نA) 04الةةةةةدو ة اخلامسةةةةةة وا  بعةةةةةو   املل ةةةةة   قةةةةة  
 ح1114آذا نما    72ل املعتمدة  ا  ان  (اومينايا   قائد عصبة حبرية لوبياو   ود  ندا بصها د) 1180ن122

(  املصيةة  السةةاب   الاةةص  A/43/40) 04الةةدو ة القالقةةة وا  بعةةو   املل ةة   قةة  اهرةةص املصجةة  هاسةةال   (7)
 ح1188 ويفنيوليال  72ل املعتمدة  ا  ان  ( يتو  ود السويد) 1185ن112 ق  البل  يفاي  

(  املصي  القامن  الاص  دا   A/42/40) 04دو ة القاهية وا  بعو   املل    ق  ةالاهرص املصج  هاسال   (3)
؛ واملصجة  1182هيسةا ننبصيا  1ل املعتمةدة  ا  ان  (ح يفوا  دي يصيس ود قولندا  قفح ) 1180ن187 ق  البل  

 ح1182هيسا ننبصيا  1ل املعتمدة  ا  ان  (اود قولند  ح  ح داهنغ) 1180ن184 ق   بل هاسال  الاص  جي   ال
(؛ اجمللةةةد القةةةال  املصيةةة  A/45/40) 04الةةةدو ة اخلامسةةةة وا  بعةةةو   املل ةةة   قةةة  اهرةةةص املصجةةة  هاسةةةال   (0)

؛ 1181تشةةصين القةةالنهويمي  8ؤ   ل املةة  اقةةص ال  ( ح  ح وةةد يصهسةةا) 1182ن774 قةة  الةةبل  العاأةةص  الاةةص  نلةةف  
 ح1181تشصين القالنهويمي  8ل  املؤ    اقص ال  ( ح  ح ود يصهسا) 1182ن777 ق  البل  واملصج  هاسال  الاص  با   

بصهةةةا د نومينايةةةا    ئةةةيس عصةةةبة حبةةةرية ) 1180ن122 قةةة   بل نعةةةلم  الةةة 7و 1اهرةةةص احلاأةةةيت   (5)
 ( يتةةو  وةةد السةةويد) 1185ن112 قةة   بل   والةة1114آذا نمةةا    72ل تمةةدة ان ا  املع  (لوبياةةو   وةةد  نةةدا

 ح1188 ويفنيوليال  72ل ان ا  املعتمدة 


