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توفير الحماية الجزائية لألقليات ومدى في والعراقي  األردني ينمشرعالمنهج هدفت الدراسة إلى بيان 

ة مع ما يشهده العراق الحبيب من الجدل حول المكونات وحقوقها وسبل خاص، الدوليةتوافقها مع المواثيق 

 القانون  في األقليات حقوق  حماية تطوير في أسهمت التي الحثيثة الدولية الجهود من الرغم حمايتها. وعلى

 أجل من ، لذلك فال بداألنظمة الداخلية األردنية والعراقية بقيت قاصرة فإن الصدد، هذا في آليات الدولي وإنشاء

مع االتفاقيات الدولية التي توفر  التشريعات الوطنية لمواءمة تهدف خطوات إتخاذ من الحماية هذه تعزيز

 احترام ضمان أجل من فعالية أكثر آليات بل وعلى الدول تأمين األقليات، بحقوق  الحماية الجزائية الخاصة

 .الدول لتعهداتها

 ذلك، "األقلية" لمصطلح عليه ومتفق واضح تعريف إلىيفتقر  الدولي القانون وقد وجد الباحث أن 

 بشكل ويمكن المتحدة األمم في وقانونيين حقوقيين خبراء طرف من المبذولة الحثيثة الجهود من الرغم على

 دولة في مهيمن غير سياسي أو عددي وضع في األشخاص من مجموعة على المصطلح اهذ نطلق أن عام

 الرغم وعلى. كذلك إلخ ثقافية، أو جتماعيةإ أو عرقية أو لغوية أكانت ء  سوا مشتركة، صفات بينهم تجمع ما،

 من ملحوظا   ا  نشاط الماضية العقود شهدت فقد بأقلياتها، االعتراف على الدول يحفز ال الذي العجز، هذا من



 بحقوق  الوثيقة الصلة ذات واآلليات الدولية الصكوك من العديد تبني تخللها المجال هذا في المتحدة األمم

 . األقليات حقوق ل ةي يقرر الحماية الجزائيدول نظام   بروز عن نشاطال هذا أسفر وقد  .تاألقليا

 على األقليات الواردة في المواثيق الدولية، وذلك حقوق احترام  تفعيل لذلك يوصي الباحث بضرورة

 ا، من خالل مواءمة التشريعات الوطنية مع هذه االتفاقيات الدولية. منه العربية والسيما للدول الوطني الصعيد
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Abstract 

The study aimed at explaining the approach of the Jordanian and Iraqi legislators in 

providing penal protection to minorities and their compatibility with international 

conventions, especially with Iraq's beloved debate about the components and their 

rights and means of protecting them. Despite the international efforts that have 

contributed to the development of the protection of the rights of minorities in 

international law and the establishment of mechanisms in this regard, Jordanian and 

Iraqi domestic regulations have remained deficient. In order to enhance this 

protection, steps must be taken to harmonize national legislation with the 

international conventions that provide Penal protection of minority rights, and even 

States should ensure more effective mechanisms to ensure that States honor their 

commitments. 

The researcher found that international law lacked a clear and agreed definition of 

the term "minority", despite the vigorous efforts of legal and legal experts in the 



United Nations. In general, this term can be called a group of people in a non-

dominant numerical or political situation in a State, with common characteristics, 

whether linguistic, racial, social or cultural, etc. In spite of this deficit, which does 

not motivate States to recognize their minorities, the past decades have witnessed 

considerable United Nations activity in this area, through the adoption of many 

international instruments and mechanisms that are closely related to the rights of 

minorities. This activity has resulted in the emergence of an international regime that 

establishes the criminal protection of minority rights. 

Therefore, the researcher recommends the activation of respect for the rights of 

minorities contained in international conventions, at the national level of countries, 

especially Arab ones, through the harmonization of national legislation with these 

international conventions. 

 


