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 المستخلص:
 معظم في االختالفات هذه وتوجد ،هي حقيقة والعرقية والقومية واللغوية الدينية االختالفات من المتفق عليه أن

 وجودها إثبات تحاول، والمهيمنة األغلبية عن تختلف التي خصائصها لها بشرية مجموعات هناكف العالم، دول
 عن المسئولة هي والتعليم والدين اللغةمن  ألقلياتل الثقافية الحقوق أن وبما .الثقافي تراثها خالل من والتمايز

 ثقافتها لها متميزة كمجموعة األقليات وجود لحماية ضروريةفهي  المجتمع، مكونات بقية عن تميزهم حفظ
 قابلة المشكلة وهذه العالم، أنحاء جميع في البلدان لمعظم بالنسبة شائعة األقليات مشكلة عتبرت لذلك. الخاصة
  .مختلفة لمتغيرات وتخضع للتجديد

 القضايا من واحدة المشكلة هذه تعتبر الحاضر الوقت في ولكن، الداخلية، للقوانين وفقا المشكلة هذه تناول تم
 حقوق بجميع األقليات تتمتع. وخارجيا داخليا هااستقرارو الدول على تأثيرها بسبب الدولي المجتمع تهم التي

 بحقوق خاصة تمتعها عن فضال اإلنسان، بحقوق المتعلقة والمعاهدات االتفاقيات في عليها المنصوص اإلنسان
لذ ى فأن احترام التنوع الثقافي ومنح األقليات لحقوقها، كما هو . المميزة لها سماتها على الحفاظ على تساعدها

منصوص عليه في القانون الدولي بما فيها الحقوق الثقافية، سيساعد ذلك بالحفاظ على االستقرار الداخلي 
 والدولي وضمان األمن والسلم العالمي. 

 

Abstract  

The religious, linguistic, nationalist and ethnic variations are agreed upon and real, 
and such variations  exist in most groups. In most countries around the world, there 
are human groups having its own characteristics which are different from the 
dominant majority. Most groups are trying to prove its existence  and differentiation 
through its cultural heritage . As the cultural rights  for the people of minorities of 
language, religion and education are responsible for keeping their distinctiveness 
from other members of community, hence such cultural rights are necessary to 
protect the existence of minorities as a distinguished group having its own culture.  

This problem once was addressed in accordance with internal laws, however, 
nowadays this problem is considered one of the issues that concern the international 
community because of its impact on states stability internally and externally. People 
of minorities enjoy all human rights  stipulated by international conventions and 
treaties related to human rights as well as enjoying their own rights helping them 
maintain their own characteristics. And this is what some states included in their 
constitutions and internal laws. Thus, the respect for cultural diversity and the 
granting of minorities their rights, stipulated in the international law including 
cultural rights of would help maintain the internal and global stability. 

  


