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 والسبعون الرابعة الدورة
 *األولية القائمة من )ب( 72 البند
 حقوق مسااااااااااااااا ااا  ومحااااي: اااا  اإلنسااااااااااااااان حقوق تعزيز

 ال:م:ع ل:حساااااااان البديلة الُن ج ذلك يف مبا اإلنسااااااااان 
 األساسية واحلرايت اإلنسان حبقوق الفعلي

   
 قوميااة أقليااات إىل املن:من األشاااااااااا ااا  حبقوق امل:علق لإلعالن الفعااا  ال:عزيز  

  ولغوية دينية أقليات وإىل إثنية أو
  

 العام األمن من مذكرة  
 

 بقضــــــــــــاا املعين اخلاص املق ر تق ي  العامة اجلمعية أعضــــــــــــا  إىل حييل أبن العام األمني يتشــــــــــــ   
 .34/6 اإلنسان حقوق جملس لق ار وفقا املقدَّم األقليات،
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 األقليات بقضااي املعين اخلا  املقرر تقرير  
 

 موجز 
 اجلمعية إىل الســـــــاب  تق ي ه تقدمي منذ هبا اضـــــــ ل  اليت لألنشـــــــ ة موجزا طيه اخلاص املق ر يقدم 
 املتحدة. األمم منظومة يف األقلية مفهوم بشأن مواضيعية دراسة جانب إىل العامة،

 األولوات بشـــأن املتواصـــل العمل على الضـــو  اخلاص املق ر ُيســـل    ابألنشـــ ة، املتعل  الف ع ويف 
 إقليمي هنج ابتباع املتعلقة املبادرات وعلى األقليات؛ ولغات والتعليم، اجلنســـية، ابنعدام املتمثلة املواضـــيعية

 املتعل  الف ع ويف األخ ى. واألنشــ ة ؛والبالغات الق  ية؛ والزارات األقليات؛ قضــاا ملعاجلة ن اقا   أوســ 
 والنهج املتحدة، األمم وكياانت آليات إطار يف املفهوم هذا اتريخ اخلاص املق ر يســـــــتع   األقلية، مبفهوم
 وجلمي  به املنوطة للوالية الوضـــــــــــــو  من أكرب قدر توفري أجل من به اخلاص القانوين والفقه بشـــــــــــــأنه املتب 

 قدر ضمان أجل من التوصيات من عددا ويقدم لألقليات. اإلنسان حقوق بدعم األخ ى املعنية اجلهات
 ويقدم األخ ى، املعنية اجلهات عن فضــــال املتحدة، األمم لكياانت ابلنســــبة واالتســــاق الوضــــو  من أكرب

 األقليات. متس   انشئة   أزمة   بشأن توصيات
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 مقدمة - أوال 
 ابلوالية عمال األقليات، بقضـــــــــــــــاا املعين اخلاص املق ر من العامة اجلمعية إىل مقدم التق ي  هذا - 1

 حقوق جملس ق ار مبوجب مؤخ ا ُمد  دت واليت ،2005/79 اإلنسان حقوق جلنة ق ار مبوجب إليه املسندة
 .34/6 اإلنسان

 إىل الساب  تق ي ه تقدمي منذ هبا اض ل  اليت لألنش ة موجزا اخلاص املق ر يقدم التق ي ، هذا ويف - 2
 املق ر ويعتزم الدويل. القانون يف األقلية مفهوم بشـــــــــــــــأن دراســـــــــــــــة جانب إىل ،(A/73/205) العامة اجلمعية
 وممارســــة فهم يف التيقن من أكرب وقدر الواجب اإليضـــــا  من مزيد لتقدمي الدراســـــة هذه اســـــت دام اخلاص
 تلك وتعزيز لألقليات اإلنســـــان حبقوق الدول اعرتا  ويف الوالية ألغ ا  ألقلية منتســـــبا   يُعَترب من مســـــألة
 بشــكل املتحدة األمم ومنظومة اإلنســان حلقوق الدولية اآلليات م  التعاون حتســني تشــمل بســبل احلقوق،
 عام.
  

  اخلا  املقرر هبا اضطلع اليت األنشطة - اثنيا 
 دراســـــــــــــــات إج ا  )أ( هبد : األنشـــــــــــــــ ة، من عدد يف واليته، إطار يف اخلاص، املق ر شـــــــــــــــار  - 3

 بشــأن األخ ى الفاعلة واجلهات احلكومات م  التواصــل )ج( و ق  ية؛ بزارات القيام )ب( و مواضــيعية؛
 الوعي زادة )ه( و ؛اجليدة املمارســــــــات تشــــــــ ي  )د( و األصــــــــلية؛ األقليات حلقوق املزعومة االنتهاكات

 بعض أدانه وت د األقليات. بقضاا املتعلقة واليته عليها ت تكز اليت لألقليات اإلنسان حقوق بشأن والفهم
  الساب . تق ي ه منذ اخلاص املق ر هبا اض ل  اليت واألنش ة معاجلتها جت ي اليت الرتكيز جماالت

 
 املواضيعية ابألولوايت امل:صلة األنشطة - ألف 

 يف العامة اجلمعية إىل قدمه الذي األول البيان يف األرب  املواضــيعية األولوات اخلاص املق ر حدد - 4
 انعدام موضـــــــــوع على األول تق ي ه يف اخلاص املق ر ركز ،2018 عام ويف .2017 األول/أكتوب  تشـــــــــ ين

 أثنا  ويف قدمها اليت الع و  يف املســــــــــــــألة هذه أاثر ما وكثريا األقليات. ختص قضــــــــــــــية ابعتباره اجلنســــــــــــــية
 عقدَ  ذلك، إىل وابإلضـــــــافة التق ي . هذا يف املبني النحو على العامل، أحنا  مجي  يف األنشـــــــ ة يف مشـــــــاركته

 ومبادئ تق ي  إعداد لغ   اجلنســــــــية ابنعدام املعنيني اخلربا  كبار  مبشــــــــاركة أي لندا، غالوي، يف عمل حلقة
 تؤدي اليت واملمارســـات والتشـــ يعات الســـياســـات مبعاجلة فعال حنو على القيام كيفية  بشـــأن عملية توجيهية

 اآلونة ويف اجلنســـية. انعدام خل   يتع ضـــون الذين الناس من للماليني ابلنســـبة اجلنســـية يف احل  انتها  إىل
 يف بوالات املكلفني من غريه م  ابالشــــــرتا  ،2019 متوز/يوليه 3 يف علنا، اخلاص املق ر أع ب األخرية،
 الس ل استع ا  وإزا  اهلند، يف أسام والية يف ال اهنة احلالة إزا  البالغ قلقه عن ة،اخلاص اإلج ا ات إطار
 اختذهتا اليت اإلج ا ات من وغريها القضــــــــــــــــائية اإلج ا ات تؤدي أن ميكن حيث هنا  للمواطنني الوطين
 بني عددهم يرتاو  أن ميكن ما يصـــــــــب  أن وإىل اســـــــــتثنائي، حنو على مســـــــــتق ة غري حالة خل  إىل الوالية
 عدميي من البنغالية أو اإلســــــــــــالمية األقليات أف اد من معظمهم شــــــــــــ ص، ماليني 4 و شــــــــــــ ص مليوين
 فيها تعيش من قة يف املســتقبل يف أخ ى إنســانية أزمة لنشــوب األرضــية ميهد مما ،2019 عام يف اجلنســية
 الضعفا . من ش ص مليون 1 ابلفعل أف ادها عدد يبلغ اليت ال وهينغيا أقلية
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 الثانية املواضـــــــيعية ابألولوية الصـــــــلة ذات أبنشـــــــ ته القيام 2019 عام يف اخلاص املق ر بدأ كما - 5
 وغريها اللغوية األقليات هلوية األمهية ابلغة مســألة وهي لألقليات، اإلنســان وحقوق واللغات التعليم بشــأن
 ابلنســـبة الثانية املواضـــيعية األولوية هذه بشـــأن إقليمية ومشـــاورات منتدات عقد املق ر ومن األقليات. من

 التعليم مســـألة على أيضـــا   الرتكيز وســـينصـــب األوســـ . والشـــ ق أف يقيا ومن قة اهلادئ واحملي  آســـيا ملن قة
 تشـــــــــ ين 29 و 28 يومي يف جنيف يف عقده املق ر املقبل، املنتدى يف لألقليات اإلنســـــــــان وحقوق واللغة

 .2020 عام يف املسألة هذه بشأن عملي دليل وض  يتم أن أيضا فيه املأمول ومن .2019 الثاين/نوفمرب
 يف الك اهية خ اب معاجلة كيفية  يف 2020 عام يف اخلاص للمق ر املواضــــــــــــيعية األولوية وتتمثل - 6

 التواصــل وســائ  يف الك اهية خ اب مييل اجلنســية، انعدام حالة غ ار وعلى االجتماعي. التواصــل وســائ 
 متناسب. غري حنو األقليات استهدا  حنو عادة االجتماعي

 
 للوالية اإلقليمية النُّ ج - ابء 

 كــانون  16 املؤرخ اإلنســـــــــــــــــان، حقوق جملس إىل املقــدم األول تق ي ه يف اخلــاص املق ر أشـــــــــــــــــار - 7
 املعين االقليمي املنتدى على أكرب إقليمية صـــــــــــــبغة يضـــــــــــــفي بنهج األخذ إمكانية إىل ،2018 الثاين/يناي 
 االســـــت ابة على قدرته ولزادة املنتدى يف العامل أحنا  خمتلف يف األقليات مشـــــاركة تيســـــري لزادة ابألقليات
 ت بي  حنو األوىل اخل وة ذتختُ اُ  وقد (.64 الفق ة ،A/HRC/37/66 )انظ  اإلقليمية والســياقات للشــواغل

 ب وكسل، يف األورويب الربملان يف عقد الذي األورويب، اإلقليمي املنتدى بتنظيم ،2019 عام يف النهج هذا
 لالســــــــــــتم ار املؤايت الزخم األول اإلقليمي املنتدى هذا جنا  خل  وقد .2019 أار/مايو 7 و 6 يومي يف
 من الثاين النصــــــــف خالل وتونس ابنكو  يف آخَ ْين إقليميني منتديني تنظيم بغية اإلقليمي، النهج هذا يف
 األولوية بشـــــــــــــــأن 2020 عام يف إقليمية منتدات أربعة عقد يتســـــــــــــــى أن فيه املأمول ومن .2019 عام

 ضـــــــد الك اهية على والتح يض الك اهية خل اب التصـــــــدي كيفية  بشـــــــأن اخلاص للمق ر الثالثة املواضـــــــيعية
 وتنســــــــــي  تنظيم مع   ويف االجتماعي. التواصــــــــــل وســــــــــائ  خالل من أقليات إىل املنتمني األشــــــــــ اص

 مثل املدين، اجملتم  من الشـــــــ كا  من الدعم اخلاص املق ر تلقى ،2019 عام يف الثالثة اإلقليمية املنتدات
 النتوس. توم دمعه
 

 القطرية البعثات - جيم 
 وسو  .2019 الثاين/يناي  انونك  25 إىل 14 من الفرتة يف إلسبانيا ق  ية بزارة اخلاص املق ر قام - 8

 .2020 آذار/مارس يف واألربعني الثالثة دورته يف اإلنسان حقوق جملس إىل البعثة هذه عن تق ي ه يقدم
 

 األقليات بقضااي املعين املن:دى - دا  
 األقليات، بقضـــــــاا املعين للمنتدى عشـــــــ ة احلادية ابلدورة املتعلقة املعلومات على االطالع ميكن - 9

 ختص قضـــية اجلنســـية: انعدام” موضـــوع بشـــأن 2018 الثاين/نوفمرب تشـــ ين 30 و 29 يومي يف املعقودة
 اإلنســــــــــــــــان حقوق جملس إىل اخلــاص املق ر قــدمــه الــذي 2019 لعــام الســـــــــــــــنوي التق ي  يف ،“األقليــات
 املســــــتوى على الضــــــو  يســــــل  أن اخلاص املق ر ويود .(98 إىل 85 من الفق ات ،A/HRC/40/64 )انظ 
 اإلفادات وعلى مشــار (، 600 من )أكث  2018 عام يف حتق  الذي واملشــاركة االهتمام من جدا العايل
دىل بيان 100 عددها جتاوز اليت اخل ية والبياانت إفادة 200 عددها جتاوز اليت

ُ
 املنتدى أثنا  يف هبا امل

https://undocs.org/ar/A/HRC/37/66
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 تشـــــــ ين يف جنيف يف ســـــــتعقد اليت عشـــــــ ة الثانية دورته يف املنتدى ي كز وســـــــو  يومني. ملدة انعقد الذي
 لألقليات. اللغوية واحلقوق التعليم على ،2019 الثاين/نوفمرب

 
 البالغات - هاء 

 املصــلحة، أصــحاب من وغريها احلكومات إىل بالغا 50 جمموعه ما إرســال مت ،2018 عام يف - 10
 املكلفني من آخ  عدد م  ابالشرتا  البالغات هذه جبمي  وبُع ثَ  .2017 عام يف بالغا   45 م  ابملقارنة
 تتضــــــمن رســــــالة 26 و عاجال   ندا    11 البالغات: تلك وتشــــــمل اخلاصــــــة. اإلج ا ات إطار يف بوالات
 حمددة. وممارسات وسياسات تش يعات بشأن شواغل وتثري تعليقات تتضمن رسالة 13 و ادعا ات

 واحملي  آســـــــــــــــيا من قة خيص منها بالغا   20 كان  البالغات، لتلك اجلغ ايف ابلتوزي  يتعل  وفيما - 11
 أف يقيا، ومشال األوســـــــــ  الشـــــــــ ق ختص بالغات 5 و آســـــــــيا، ووســـــــــ  أورواب خيص بالغا   21 و اهلادئ،

 ومن قــــة الالتينيــــة أم يكــــا خيص واحــــد وبالغ الكربى الصـــــــــــــــح ا  جنوب أف يقيــــا ختص بالغــــات 3 و
 الكارييب. البح 
 وتناول الع قية، ابألقليات املتعلقة القضـــــــــــــــاا بالغا (27) البالغات تلك من عدد أكرب وتناول - 12
 تلــك وتنــاولــ  اللغويــة. األقليــات حبقوق املتعلقــة القضــــــــــــــــاا منهــا 4 وتنــاول الــدينيــة، األقليــات منهــا 20

 وكذلك أقليات، إىل املنتمني األش اص ضد والعنف االض هاد مثل اإلنسان حقوق انتهاكات البالغات
 الدينية احل ات على والقيود والتعذيب، التعســفي واالحت از لألقليات اإلنســان حقوق عن املدافعني ضــد

 القــــانون، إنفــــاذ موظفي جــــانــــب من للقوة املف ط واالســـــــــــــــت ــــدام الت ــــديف، لقوانني التمييزي والت بي 
 حقوق على الت ارية واألنش ة اإلمنائية املشاري  وأث  التعليم جمال يف والتمييز القس ي، اإلخال  وعمليات
 لألقليات. اإلنسان

 
 األنشطة من وغريها ال:وعية أنشطة - واو 

 ألقى كونغ،  هونغ جامعة يف واملقارن العام القانون م كز من وبدعوة ،2019 شـــــباط/فرباي  27 يف - 13
  إليه. املسندة الوالية وعن املتحدة لألمم اخلاصة اإلج ا ات عن عامة دراسية حلقة يف بياان   اخلاص املق ر
 ختص قضـــــــــــــية ابعتباره اللغة الثنائي التعليم عن مؤمت  أمام بياان   ألقى ،2019 آذار/مارس 2 ويف - 14

 ت اقيا أقلية ألف اد اجلامعيني اخل جيني راب ة تنظيمه يف وشـــــــــــــــارك  اليوانن، كوموتيين،  يف انعقد األقليات،
 واالحتاد أورواب، يف الغ بية ت اقيا أت ا  واحتاد الغ بية، ت اقيا أقلية ألف اد والتعليم الثقافة ومؤســــــــــــســــــــــــة ،الغ بية

 مقارانت وأج ى اليوانن يف املســـــــــــــــلمة لألقلية الثنائية اللغة على املؤمت  وركز األوروبية. للقوميات الفيدرايل
 ُدعي ،2019 آذار/مارس 18 ويف العامل. من أخ ى أجزا  يف املتبعة واملمارســــــــات الن هج م  الشــــــــأن هبذا
 مبناســــــــــــــبة نقاش حلقة يف للمشـــــــــــــــاركة الكامريون يف لكندا الســـــــــــــــامية املفوضـــــــــــــــية قبل من اخلاص املق ر
 على اخلــاص املق ر ع  ُ  وركَّز اونــدي. يف ،“للف انكفونيــة الــدويل اليوم” و “نكوفونيــةاالف   أســـــــــــــــبوع”

 ويف واالســــــــــتق ار. الســــــــــالم حتقي  يف يســــــــــهم عامال ابعتبارها اللغوية، لألقليات اإلنســــــــــان حقوق إعمال
 املق ر ألقى لبنـــان، دولـــة إلعالن املئويـــة ابلـــذك ى لالحتفـــال الـــدويل املؤمت  ويف ،2019 آذار/مـــارس 21

 وكان  اإلنســـــان، حلقوق الدويل القانون يف األقليات وضـــــ  ت ور حول املؤمت  يف ال ئيســـــية الكلمة اخلاص
 يف القــدس ال و  جــامعــة نظمتــه الــذي ،“وآفــاق أفكــار (:2020-1920) لبنــان دولــة طوائف” بعنوان

  لبنان. جونيه، يف األوس  الش ق يف ابألقليات املعين البحوث م كز واستضاَفه الكسليك،
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 عن مؤمت  يف ضــــــــــــــيف متحدث بصــــــــــــــفة اخلاص املق ر شــــــــــــــار  ،2019 نيســــــــــــــان/أب يل 2 ويف - 15
 ب وكســــــــــــــل، يف األورويب الربملان يف عقدت ،“األورويب االحتاد حي يف األقليات وحقوق اإلنســــــــــــــان حقوق”

 من هي األقليــات حقوق أبن االعرتا  أمهيــة اخلــاص املق ر وتنــاول والتعليم. ابلثقــافــة املعنيــة جلنتــه من بــدعوة
 لل    ع ضــــــــــــــة أكث  العامل أحنا  مجي  يف األقليات من العديد يكون عندما ســــــــــــــيما وال اإلنســــــــــــــان، حقوق

 يومي ويف متصــاعد. ومتييز وإقصــا  تعصــب   شــكل يف تتقولب أن ميكن اليت الشــعوبية القومية نزعة ويواجهون
 الشــــــــــامل التعليم بشــــــــــأن يومان مدهتا عمل حلقة يف كلمة  وألقى شــــــــــار  ،2019 أب يل/نيســــــــــان 9 و 8

 اليهود حم قة لدراســــات الن وجيي وامل كز الع اقية، األقليات حتالف نظمها اللغوية، األقليات وحقوق لل مي 
 مبالحظــات اخلــاص املق ر وأدىل الع اق. أربيــل، يف للم كز، التــابعــة األقليــات حقوق وشـــــــــــــــبكــة واألقليــات
 .التعليم يف لغاهتا واســــت دام لألقليات اإلنســــان حقوق بني ابلصــــلة االعرتا  أمهية على فيها ركز افتتاحية
 عام. بشكل املتحدة لألمم اخلاصة اإلج ا ات وعن واليته عن ع ضا قدم كما
 اودومنهنيل، روانن أي لندا، يف اللغة مفو  جانب إىل ضـــــــــــــــيفا ، حلَّ  ،2019 أار/مايو 3 ويف - 16
 حلقوق دويل منظور ي لنــــديــــة:األ واللغــــة اللغويــــة األقليــــات حقوق” بعنوان التعليم عن عــــامــــة نــــدوة على

 ويف غالواي. - ألي لندا الوطنية لل امعة التاب  اإلنســـــــــــان حلقوق ي لندياأل امل كز يف عقدت ،“اإلنســـــــــــان
 واللغــــة ابلتعليم املعين األورويب اإلقليمي املنتــــدى اخلــــاص املق ر عقــــد ،2019 أار/مــــايو 7 و 6 يومي

 زها  املواضــــــــــيعية املناقشــــــــــات يف وســــــــــاهم ب وكســــــــــل. يف األورويب الربملان يف لألقليات اإلنســــــــــان وحقوق
 حلقوق الســامية املتحدة األمم مفوضــية ذلك يف مبا والدولية، اإلقليمية واملنظمات الدول من مشــاركا   170

 والتعاون األمن ومنظمة الالجئني، لشــؤون الســامية املتحدة األمم ومفوضــية اإلنســان، حقوق عن اإلنســان
 فضــال   املدين، واجملتم  أورواب، وجملس )اليونســكو(، والثقافة والعلم للرتبية املتحدة األمم ومنظمة أورواب، يف
 يف ال ئيسـي املتحدثَ  اخلاص املق ر كان  ،2019 أار/مايو 9 ويف واللغة. ابلتعليم املعنيني اخلربا  كبار  عن

 والتمييز األجانب وك اهية ابلعنصـــــ ية واملعين العاملي الكنائس جمللس التاب  املســـــكوين االســـــرتاتي ي املنتدى
 كان  ،2019 أار/مايو 27 ويف جنيف. نم ابلق ب بوســي يف املســكوين املعهد يف ُعقد الذي العنصــ ي،

 نظَّم وقد أملانيا. بون، يف األملانية لإلذاعة التاب  اإلعالم لوسائ  العاملي املنتدى يف املناقشة ف ي  يف عضوا
 حلقوق الســــامية املفوضــــية ت عاه الذي لألقليات الدراســــية املن  ب انمج يف الســــابقون الزمال ُ  املناقشــــة ف ي َ 

 احلاجة اخلاص املق ر وتناول .“لألقليات امليك وفوانت إع ا  القوى: حتويل” شعار حت  وانعقد اإلنسان
 أصـواهتم إسـكات خ   سـيما وال االجتماعي، التواصـل وسـائ  يف األقليات تصـوي  يتم كيف  تفكيك إىل

 الزائفة. واملعلومات الك اهية خل اب احلاملة العاتية املوجات خالل من وهتديدهم
ــــه 10 إىل 8 من الفرتة ويف - 17  يف لل ربا  عمــــل حلقــــة اخلــــاص املق ر نظم ،2019 حزي ان/يوني

 العمل حلقة وتناول  اجلنســـــــــــــية. انعدام حباالت املعنيني اخلربا  كبار  من جمموعة ضـــــــــــــم  أي لندا غالوي،
 إىل املنتمني األشــ اص على املتناســب غري وأتثريها العامل أحنا  مجي  يف اجلنســية النعدام اجلذرية األســباب
 حلقة أعقاب ويف إنكارها. أو اجلنســـية من احل مان ملســـألة للتصـــدي العملية التوصـــيات وانقشـــ  أقليات،
 على وبنا    العامة، اجلمعية وإىل اإلنســــان حقوق جملس إىل يقدمها اليت التقاري  أســــاس وعلى هذه، العمل

 دليل وضـــ  على اخلاص املق ر ســـيعمل عشـــ ة، احلادية دورته يف األقليات بقضـــاا املعين املنتدى توصـــيات
 ويف األقليات. أوســـــــــــاط يف اجلنســـــــــــية انعدام يف املتمثل املتنامي للتحدي التصـــــــــــدي كيفية  بشـــــــــــأن عملي
 مبوضــــــــــــــوع املعين املســـــــــــــــتوى ال في  االجتمـــاع أمـــام بيـــاان   اخلـــاص املق ر ألقى ،2019 حزي ان/يونيـــه 18
 والت    األجانب وك ه والعنصــــ ية الســــامية، معاداة ومكافحة ملن  مســــتقبلية اســــرتاتي ية لوضــــ  منظور”
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 تنظيمه يف شــــــــــار  والذي رومانيا وزرا  رئيس رعاية حت  بوخارســــــــــ  يف عقد الذي ،“الك اهية وخ اب
 األقليات جتعل اليت األســــــــــــباب اخلاص املق ر أوضــــــــــــ  االجتماع، أمام خ ابه ويف العاملي. اليهودي املؤمت 

 الك اهية، خ اب ومكافحة من  أن على وشـــدد العامل، أحنا  مجي  يف الك اهية خل اب ال ئيســـية األهدا 
 خ اب وحظ  التعبري ح ية بني ضـــــــــ وري لكنه صـــــــــعب توازن إجياد يت لبان الســـــــــامية، معاداة ســـــــــيما وال

 كالنار  ينتشــــــ  الك اهية خ اب أبن العام األمني رســــــالة يف جا  ما ورد د العنف. على والتح يض الك اهية
 االجتماعي واالســتق ار الدميق اطية القيم على خ  ا ويشــكل االجتماعي، التواصــل وســائ  عرب اهلشــيم يف

 جامعة يف الصــيفية املدرســة يف احملاضــ ات من ســلســلة اخلاص املق ر ألقى حزي ان/يونيه، 24 ويف والســالم.
 على خاص بوجه الرتكيز م  ف نسـا، إكسـني، مقاطعة يف اإلنسـان، حقوق ممارسـة حول ليام سـي - إيكس

 ضــــــــد الك اهية على والتح يض الك اهية خ اب مســــــــألة ذلك يف مبا اإلنســــــــان، حلقوق ال اهنة التحدات
 اليوم يف اخلتامي اخل اب ألقى ،2019 حزي ان/يونيه 25 يف االجتماعي. التواصــــل وســــائل عرب األقليات
 املؤمت  موضـــــوع وكان كندا.  تورونتو، يف اللغة، ملفوضـــــي الدولية لل اب ة الســـــادس الســـــنوي املؤمت  من األول
 هبـا حتتــاج اليت الكيفيــة عن اخلــاص املق ر وحتــدث ،“أقوى جمتمعــات وبنــا  اللغويــة، األقليــات محــايــة” هو

 الصـــــــلة ذات اإلنســـــــان حقوق مبادئ م  متشـــــــيا اللغوي، التنوع واســـــــتيعاب أتمل إىل الشـــــــاملة اجملتمعات
 هذا يف املفوضـــون يؤديه أن ميكن الذي اهلام والدور اللغة أســـاس على التمييز حظ  مثل اللغوية، لألقليات
 ابنعدام املعين العاملي املؤمت  يف املشــــــــــاركة إىل اخلاص املق ر ُدعي ،2019 حزي ان/يونيه 27 ويف الصــــــــــدد.
 قدمه الذي الع   ويف هولندا. الهاي، يف واإلدماج، اجلنســــية ابنعدام املعين املعهد نظمه الذي اجلنســــية،

 هائلة زادة حدوث احتمال إىل وأشــار األقليات، ختص قضــية ابعتباره اجلنســية انعدام وضــ َ  اخلاص املق ر
 يف املوجودة تلك مثل والتش يعية، السياسية الت ورات بسبب العاملي الصعيد على اجلنسية عدميي عدد يف

 معاملة معاملتهم وخ   “أجانب” اعتبارهم خ   البشــــ  من املاليني فيها يواجه اليت اهلند يف آســــام والية
 من شــكل ألي حيازهتم إثبات من يتمكنوا مل إذا اجلنســية عدميي ابلتايل يصــبحوا أن وميكن املواطنني، غري

 أزمة حلدوث ليس الظ و  هتيئ أن امل ا  هناية يف ميكن اليت اخل رية احلالة من وحذر املواطنة. أشــــــكال
 زعزعة من ضــ مة حالة حدوث يف أيضــا تتســبب أن ميكنها بل فحســب، الن اق واســعة جديدة إنســانية
 ميامنار. يف ال وهينغيا أقلية منها تعاين اليت امل وعة الظ و  وتُقز  م أبس ها، املن قة يف االستق ار

 بقضـــــــــــــاا املتعلقة للوالية ال ئيســـــــــــــية اخلصـــــــــــــائص اخلاص املق ر ع   ،2019 متوز/يوليه 3 ويف - 18
 يف اإلنســــان حقوق قانون ب انمج يف املتحدة، لألمم اخلاصــــة اإلج ا ات عمل ط يقة عن فضــــال األقليات،
 العامل أحنا  مجي  من مشــــاركني م  دورتني يف شــــار  ،2019 متوز/يوليه 8 ويف جنيف. يف موردوخ جامعة

 بودابســــ . يف النتوس توم معهد نظمها اليت ،2019 لعام األقليات، حلقوق العاملية الصــــيفية املدرســــة يف
 واألجوبة لألســـئلة جلســـة يف وشـــار  األقليات، بقضـــاا املتعلقة الوالية وأنشـــ ة دور اخلاص املق ر وأوضـــ 

 ملناقشـــــة بودابســـــ  يف ال وما حلقوق األورويب امل كز يف موظفني م  التقى نفســـــه، اليوم ويف املشـــــاركني. م 
 القادمة. للسنة وأولواهتم أنش تهم

 اخلاص املق ر شــهيد، أمحد زميَلْيه م  ابالشــرتا  اخلاص، املق ر أصــدر ،2019 متوز/يوليه 3 ويف - 19
 والتمييز للعنصـــ ية املعاصـــ ة ابألشـــكال املعين اخلاص املق ر أشـــيومي، وتنداي املعتقد، أو الدين حب ية املعين

 وقلقهم انزعاجهم عن فيه أع بوا صــــحفيا بياان تعصــــب، من بذلك يتصــــل وما األجانب وك اهية العنصــــ ي
 الوطين )الســــــــــــــ ل اهلند يف آســــــــــــــام والية يف املواطنني تســــــــــــــ يل تشــــــــــــــمل اليت ابلعملية يتعل  فيما البالغ

 ممن معظمهم شــ ص، ماليني 4 من عددهم يق ب مبا للضــ ر إمكاانت نم عليه تن وي وما للمواطنني(،
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 الرتحيل أو اجلنســـية انعدام خل   يتع ضـــون الذين ،البنغالية ابللغة والناطقة اإلســـالمية األقليات إىل ينتمون
 يف األقليات هذه ضــد املوجه الك اهية خ اب تصــاعد بشــأن حتذي ات أصــدروا كما  امل ول. االحت از أو

 يواجهها اليت اليقني عدم وأوجه االستق ار زعزعة على احملتملة التهميش وآاثر االجتماعي التواصل وسائ 
 تلك أن إىل زميَليه، جانب إىل اخلاص، املق ر وأشـــار منه. أخ ى أجزا  ويف البلد من اجلز  هذا يف املاليني
 الدينيني والتمييز التعصــــــــب نريان جتؤج   حني يف لألجانب املعادي املناخ تفاقم إىل تؤدي أن ميكن العملية

 املســلمني على اجلنســية إلنكار مماثلة هُنُج اســت دام إىل اهلند يف أخ ى بوالات تفضــي أن وميكن اهلند يف
 يســـاورهم ما إزا  اهلند حكومة من رد أي تلقيهم عدم شـــ بوا كما  منها. جت يدهم أو األقليات من وغريهم

 اختاذ إىل اهلندية السل ات ودعوا الس ل، بعملية يتعل  فيما إيضا  تقدمي إىل الدعوة وك روا شواغل، من
 ،األخ ى الوالات ويف آســــــام يف األخ ى املماثلة والعمليات الســــــ ل تنفيذ الســــــتع ا  صــــــارمة إج ا ات
 اجلنســـــــية من التعســـــــفي احل مان أو التمييز أو اجلنســـــــية انعدام إىل تؤدي ال العمليات هذه أن من والتأكد

 التعسفي. االحت از أو اجلماعي وال  د إنكارها أو
  

 امل:حدة األمم يف األقلية مف وم بشأن دراسة - اثلثا 
 مقدمة - ألف 

 أجل: من األقلية ملفهوم عملي تع يف وجود إىل احلاجة الدراسة هذه تتناول - 20
  اخلاص؛ املق ر لوالية االمتثال )أ( 
 املتحدة األمم داخل والتناقضــــــــــات، اخلالفات تفادي أجل من املفهوم معى وتوضــــــــــي  )ب( 
  األقليات؛ حلقوق والفعلي التام اإلعمال يضعف الذي األم  وخارجها،
 املعنية الل نة اجتهادات ذلك يف مبا الدويل، القانون إىل اســـــــــــــــتنادا املفهوم وتوضـــــــــــــــي  )ج( 
 املعاهدات. لقانون فيينا اتفاقية مبوجب السارية واملبادئ اإلنسان حبقوق
 اإلنســـــــــــان، حقوق جملس إليه أســـــــــــندها اليت الوالية إطار يف يقوم، أن اخلاص املق ر على ويتعني - 21

 ذلك ويشــــــــمل أقليات. إىل املنتمني األشــــــــ اص حلقوق والفعلي التام اإلعمال على والعمل الوعي إبذكا 
 إطار يف ،االدعا  ميكنه من مثل ابألقليات، املتعلقة القضــاا جوه  تشــكل اليت األســاســية املفاهيم توضــي 
 الوضــــو  من مزيدا يت لب آخ  رئيســـــيا   عنصـــــ ا   هنا  أن بيد ألقلية. منتســـــب أبنه املتحدة، األمم منظومة
 متك رة بصـــورة يشـــكل ألقلية منتســـبا   يُعَترَب  من فهم يف االتســـاق فعدم ألقلية. منتســـبا   يُعَترَب  مبن يتعل  فيما
 امل تلفـــة املتحـــدة األمم كيـــاانت  تُنـــاقضُ  وقـــد األقليـــات. حلقوق والفعلي التـــام اإلعمـــال أمـــام عث ة ح  
ها  عن بذلك فتحيد أقلية، تشـــكل أبهنا اجملموعات أو األشـــ اص من خمتلفة فئات تعترب   ألهنا بعضـــا بعضـــَ

 االخن اط يف املتحدة األمم يف األعضـــا  الدول وترتدد األخ ى. الكياانت يف الزمال  يتبعها اليت املمارســـات
 بعض ويف األم . ذلك يستتبعه ما وال ألقلية منتسبا   يُعَترَب  من تع   ال ألهنا ابألقليات املتعلقة القضاا يف

 حب ية حتدد أن دولة لكل مرتو  أم  أبنه يعين “تع يف” وجود عدم أبن افرتا  هنا  يكون قد البلدان،
 اتباع إىل اليقني عدم يؤدي قد احلاالت، هذه معظم ويف ألقلية. منتسبا   يُعَترَب  ال أو ألقلية منتسبا   يُعَترَب  من
 األقليات من” ليســـــــــوا ألهنم “مســـــــــتحقني غري” األشـــــــــ اص يُعَترب احلاالت، من كثري  ففي تقييدية: هنُج

 بعض اســـــــــــــتبعاد هي النهائية والنتي ة الكفاية. فيه مبا “مهيمنني” غري أو مواطنني ليســـــــــــــوا أو “التقليدية
 ذا . أو ال    هذا لنظ ة وفقا لألقليات “الصحي  النوع” من ليس  ألهنا األقليات
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 األمم يف حتدث األقلية مبفهوم يتعل  فيما هذه والتناقضـات واخلالفات التضـارب أوجه فتئ  وما - 22
 عدم دف  كما  الزمن. من عقود مدى على بينها، فيما أو األقســـــــــــــــام أو الوكاالت خمتلف وداخل املتحدة
 مبوجب ألقلية منتســــــبا   يُعَترَب  من مســــــألة معاجلة يف املتب  النهج على األعضــــــا  الدول بني اتفاق أي وجود
 أحســــــــــــن يف التيقن عدم من حالة إىل والســــــــــــياســــــــــــية، املدنية ابحلقوق اخلاص الدويل العهد من 27 املادة

 من نوع أحياان بعضــــها وســــاور الق  ية. البعثات زارات قبول ذلك يف مبا تعاملها، أو ردودها يف األحوال
 ألقلية منتســـــــــــــبا   اعتباره ينبغي الذي من بصـــــــــــــدد التيقن عدم إىل ابلنظ  عدائية، مواقف اختاذ وحىت الرتدد
 الصادر اإلعالن يف الواردة االلتزامات ومبقتضى النص هذا مبقتضى احملددة ابحلقوق امل البة ابلتايل له وحي 
 من وبدال لغوية. أو دينية أو إثنية أو قومية أقليات إىل املنتمني األشــ اص حبقوق واملتعل  1992 عام يف

 يشـــكل ما بشـــأن مشـــرتكة م جعية نقاط وجود عدم أد ى فقد تقدم، إح از وإمكانية واالنفتا  امل ونة توفري
 هو النقص هذا لتصـــــــحي  الوحيدة وال  يقة األقليات. حبماية امل البة ميكنهم الذين عدد تقليص إىل أقلية
 .2017 عام يف العامة اجلمعية إىل املقدم بيانه يف اخلاص املق ر أشــــــار كما  الوضــــــو ، من أكرب قدر توفري
 بيــاانت تقــدمي إىل املتحــدة األمم وكيــاانت آليــات اخلــاص املق ر دعــا الــدراســــــــــــــــة، هلــذه اإلعــداد إطــار ويف
 .(1)الشأن هبذا
 

 ال:ارخيي السياق - ابء 
 األمم داخل الشـــــــائعة ألقلية، منتســـــــبا   يُعَترَب  من مفهوم بشـــــــأن اخلاطئة التصـــــــورات أكث  بني من - 23

 يف ج ت “واحدة” حماولة هنا  إن والقائل األحيان من كثري  يف ذك ه املتك ر االن باع وكياانهتا املتحدة
 يشــــــكل ملا تع يف بتقدمي املتحدة األمم من مكلف مســــــتقل خبري قبل من املاضــــــي الق ن من الســــــبعينات

 يف مفيدة م جعية نق ة يشـــــــــــكل أن ميكنه الوق ، ذلك يف قبوله عدم من ال غم على التع يف، وأن أقلية،
 هذا من حماولة آخ  حىت وال حماولة أول يكن مل األقل على ألنه صـــــــــــــــحي ، غري وهذا .(2)ال اهن الوق 
 يف ســــــــــــــيما وال رف ضــــــــــــــ ، قد النهج، هلذا ال ئيســــــــــــــية اجلوانب من العديد فإن ذلك، على وعالوة القبيل.

 اإلنسان. حبقوق املعنية الل نة وإيضاحات اجتهادات
 

 األمد طوي  تردُّد - 1 
 آنفا، املذكورة والتناقضات واخلالفات التضارب وأوجه لألقلية، عليه متف  تع يف وجود عدم جَنَم - 24
 الثانية العاملية احل ب ســـــــــــبق  اليت واألحداث اليوم. الدويل اجملتم  يضـــــــــــاي  يزال ال األمد طويل ت دد عن

 اليهودية، األقلية ضـــــــــــــد ارتكب  اليت الفظائ  أوال، األقل. على هامتني ب  يقتني األقليات ضـــــــــــــمنا   مشل 
 صــــــــداها كان  ال وما، طائفة مثل آخ ين ضــــــــد ارتكب  اليت الفظائ  وكذلك ذيوعا ، األكث  الفظائ  ولعلها
 اإلعالن ومها املتحدة، األمم عن الصادرة اإلنسان حقوق واثئ  من وثيقتني أهم واضعي أذهان يف راس ا  
 من  واتفاقية ؛1948 األول/ديســمرب كانون  10 يف العامة اجلمعية اعتمدته الذي اإلنســان، حلقوق العاملي
 حيث واحد، بيوم العاملي اإلعالن إصــــــــــــــــدار قبل حىت أب م  اليت عليها، واملعاقبة األجناس إابدة ج مية

__________ 

املعلومات التكميلية بشـــأن الدراســـة االســـتقصـــائية اليت ُنشـــ ت يف أثنا  إعداد هذا التق ي  متاحة على املوق  الشـــبكي التايل:  (1) 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/SR/A74160_Survey.docx. 

. 1976تشــــــــــري خمتلف واثئ  األمم املتحدة، م  املوافقة، إىل التع يف الذي اقرتحه املق ر ف انســــــــــيســــــــــكو كابوتوريت يف عام  (2) 
املتا   “األقليات مبوجب القانون الدويل”انظ  على ســــــبيل املثال تق ي  مفوضــــــية األمم املتحدة الســــــامية حلقوق اإلنســــــان )

 .https://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/internationallaw.aspx)على املوق  الشبكي التايل: 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/SR/A74160_Survey.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/SR/A74160_Survey.docx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/internationallaw.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/internationallaw.aspx
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 شـــــــــــــديد قل  هنا  كان  ذلك، وم  اثنيا، .1948 األول/ديســـــــــــــمرب كانون  9 يف العامة اجلمعية اعتمدهتا
 عندما حَدث أنه البعض شـــــــــــــــَع  ما حنو على كذريعة،  “القومية األقلية” مفهوم اســـــــــــــــت دام إزا  كامن

 على جزئية كذريعة  اجملاورة البلدان يف األملانية األقليات ضـــــد املزعومة اإلســـــا ات النازية أملانيا اســـــت دم 
عها. لتربي  األقل  ســــيما ال إنكارها، ميكن ال قوية مشــــاع  األحيان، من كثري  يف أيضــــا، هنا  وكان  توســــ 
 هو األقليات اســتيعاب أن ومفادها الغ بية، الدول يف حمصــورة تكن ومل املاضــي، الق ن من األربعينيات بعد

 أن ينبغي ال أنه مفاده كان  امل ا  هناية يف املتحدة األمم يف ســـــاد الذي وال أي مســـــتصـــــوبة. اســـــرتاتي ية
 معاهدات” يدعى مبا يع   ملا ق عي حد وضـــــــــــــ  بغية األقليات، م  للتعامل حمددة آلية أية هنا  تكون

ن املربمة “األقليات   األمم. عصبة إاب 
د بوصـــفها املعاهدات تلك حت يف يتم ما وغالب ا - 25  الذي االحتقان يف أســـهم  مجاعية حقوق ا جتســـ  
 مه دت اليت العوامل من ابلتايل وكان  العامليتني، احل بني ختلل  اليت ب بيعتها املســـــتق ة غري الفرتة يف ســـــاد

 امل اقبني، من العديد الحظ كما  املفارقات، ومن هلا. املباشـ  السـبب تكن مل إن هذا احل ب، لبد  األرضـية
 الدولية املعاهدات أول الواق  يف هي بل األقليات، محاية على تقتصـــــــــــــــ  ال تلك األقليات معاهدات أن

 الدول سكان مجي  ليشمل الدين وح ية التعبري ح ية أو التمييز حظ  ن اق وس ع  ألهنا اإلنسان، حلقوق
 أحكام الواق  يف هي املعاهدات هذه يف الواردة األحكام فمعظم .(3)فحســـــــــــــــب األقليات وليس املعنية،
  عادة. هبا توصف اليت ال  يقة عكس أخ ى م ة وهي ف دانية،

 األمم مفوضـــــية يف واألقليات األصـــــلية الشـــــعوب لقســـــم الســـــاب  ال ئيس إليه أشـــــار ما حنو وعلى - 26
 بعض يف صـــــــــداها ُيســـــــــم ُ  يزال ال اليت احل ج هذه” إن قال حيث اإلنســـــــــان، حلقوق الســـــــــامية املتحدة
 ،1948 عام يف كبري  حد إىل ســــــادت واليت ،األام هذه يف الشــــــائ  األقليات حقوق خ اب يف األحيان
 أخ ى، جهات ومن املتحدة لألمم العامة لألمانة التابعة اإلنسان حقوق شعبة من املقدم االقرتا  ومش وع
 يف أبمجعها رُفضـــــــــ  قد اإلنســـــــــان، حلقوق العاملي اإلعالن يف األقليات حبقوق املتعلقة ابألحكام واخلاص
 .(4)“امل ا  هناية
 

  تعريف بوضع امل:علقة العديدة املقرتحات - 2 
 ابعتباره Francesco Capotorti كابوتوريت  ف انسيسكو اقرتحه الذي األقلية تع يف يُقدَّم ما غالبا   - 27

 اإلشارة تك ار يفس  ما وهو (،E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1 )انظ  املتحدة األمم يف املتا  الوحيد التع يف
 السيد عمل إن للدقة، توخيا   ،القول وينبغي اإلنسان. حقوق جلنة قبل من رفضه من ال غم على حاليا   إليه

 ابحلقوق اخلاص الدويل العهد من 27 املادة مبوجب األقليات حقوق بشـــــــــــــأن أعم دراســـــــــــــة هو كابوتوريت
 حيز دخوهلا بعد املعاهدة تلك ألغ ا  األقلية مفهوم لتع يف مك ســــة حماولة أول أما والســــياســــية. املدنية

__________ 

يقات على حقوق ومعايري لغة األقليات: التعاريف والت ب”، Elżbieta Kuzborskaسكا، ور بز وإلزبييتا كو  يسدي فارين دفريان (3) 
 Minority language rights and standards: definitions and applications at the”، “املســـــــــــــــــــتــــوى فــــوق الــــوطــــين

supranational level“ احملليـــــةلغـــــات األقليـــــات واجملتمعـــــات ”،يف كتيـــــب“،The Palgrave Handbook on Minority 

Languages and Communities (London, Palgrave Macmillan, 2019). 
ة: النهو  حبقوق األقليــــات من خالل األمم   مــــا ورا”، Antti Korkeakiviأنيت كوركيــــاكيفي  (4)  معــــاجلــــة احلــــاجــــات امللحــــ 

 االتفـــاقيــة، تعلي  يف “Beyond adhocism: advancing minority rights through the United Nations”، “املتحـــدة
 The Framework Convention for the Protection of National Minorities: Aحلمــايــة األقليــات القوميــة، اإلطــاريــة 

Commentary ، ،رين  هوفمان وآخ ون، حم   رون(Brill Nijhoff, 2018). 

https://undocs.org/ar/E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1
https://undocs.org/ar/E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1
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 تق ي  إصـــــــــــــدار من تق يبا ســـــــــــــنوات 10 بعد اإلنســـــــــــــان حقوق جلنة طلب على بنا  ُأج ي  فقد التنفيذ،
ــــقــــــــاضــــــــــــــــــي قــــبــــــــل مــــن كــــــــابــــوتــــوريت ــــيــــس جــــول الــــكــــنــــــــدي ال ــــن  )انــــظــــ  Jules Deschênes ديشــــــــــــــــــي

E/CN.4/Sub.2/1985/31،) ديشينيس. السيد حماولة وبعد قبل األخ ى احملاوالت من العديد هنا  أن غري 
 والصـــــــــــيغ التعاريف من كبريا  عددا هنا  فإن تلك، أو اجلهة هذه بنظ  تع يفا   يشــــــــــــكل مبا ورهنا   - 28

 الف عية والل ان أبنواعها والل ان املعينني واخلربا  املتحدة األمم كياانت  خمتلف قدمتها اليت واألوصـــــــــــــــا 
 التق ي  هلذا التكميلية املعلومات يف الصـــــــــــــــلة ذات املقت فات أهم )وت د .(5)2010 و 1947 عامي بني

 .(6)(املتحدة األمم منظومة كياانت  يف “أقلية” تعبري وأوصا  بتعاريف املتعلقة
 طلب على بنا  قدم  اليت تلك مثل ،أخ ى مقرتحة تعاريف خمتلفة أوقات يف أيضــا هنا  وكان  - 29

 املؤرخ (34-)د ألف 14 اإلنســـــــــــــــان حقوق جلنة بق ار عمال األعضـــــــــــــــا  الدول من عدد من العام األمني
 االقرتاحــات املثــال، ســــــــــــــبيــل على ذلــك، يف مبــا كــابوتوريت،  تع يف رفض أعقــاب يف 1978 آذار/مــارس 6

 (.16 إىل 12 من الفق ات ،E/CN.4/1987/WG.5/WP.1 )انظ  وكندا وأملانيا، اليوانن، من املقدمة
 هي من انحية من ســـــــوا  واالختالفات، املتباينة اآلرا  على دليل هو املقرتحات من اهلائل والكم - 30

 هذه وإجياز تبسي  وميكن السوا . على حقوقهم، ون اق طبيعة انحية من أو حقوق كأصحاب  األقليات
 يلي: ما تشمل كبرية،  اختالفات هنا  أن إىل ابإلشارة احلالة

ك  اليت الدول بني اختالفات )أ(   تشـــع  ومل اإلنســـان حقوق بشـــأن حب  ف داين ب أي متســـ 
َع  فئة أبية حقوق أية رب  إزا  ابالرتيا  ن املتب  األقليات معاهدات هنج م  كاملة  ق يعة إىل وســـــــــــــــَ  إاب 
 اليت املتأصـــلة املســـاواة بعدم تعرت  حمددة تدابري وجود الضـــ وري من رأت اليت الدول مقابل األمم، عصـــبة
 ؛(7)األقليات من كثري  منها يعاين

 يف األقليات حقوق بشأن املتحدة األمم مناقشات شهدت اليت الدول بني واختالفات )ب( 
 إزا  القل  تلقائيا منها العديد ســـــــــــــــاور اليت الغ بية الدميق اطيات مقابل ،“الباردة احل ب” مواجهات إطار
 عن الدفاع أب ال أهنم على أنفســــــــــهم تصــــــــــوي  وحلفائه الســــــــــوفياتية االشــــــــــرتاكية اجلمهورات احتاد حماولة

 الغاية؛ تلك لتحقي  كوسيلة  األقليات حقوق حول املناقشات ابلتايل واست دموا “املض هدة” األقليات
 الوحدة وأن االســـــــــــــــتيعاب، بقيمة بثبات يديولوجيا  أ آمن  اليت الدول بني واختالفات )ج( 
ك ، اليت الدول مقابل الواحدة، الوطنية والثقافة اللغة وحدة أيضــــا يت لبان البلد يف واالســــتق ار  على متســــ 
 الســــــــــالم أبن هبا اخلاصــــــــــة الوطنية الت ارب إىل املســــــــــتندة الثابتة األيديولوجية ابلقناعة ذلك، من العكس

 سكاهنا. ت كيبة يف وتفكَّ  الدولة ت اعي عندما وجه أفضل على األحيان من كثري  يف يتحققان واالستق ار
ل  اليت الدول بني ف وة أيضــا هنا  كان   التبســي ، خماط  صــعيد وعلى وأخريا، - 31  هنج اتباع فضــ 
 واسعة التزامات يض  ال أنه أو مجاعية م البات يشمل ال أنه مبعى ابألقليات، يتعل  نص إزا  األدىن احلد

__________ 

 .E/CN.4/1987/WG.5/WP.1لالطالع على قائمة جزئية ابملقرتحات، انظ   (5) 
 /https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minoritiesمــــــــــتــــــــــا  عــــــــــلــــــــــى املــــــــــوقــــــــــ  الشـــــــــــــــــــــــــبــــــــــكــــــــــي الــــــــــتــــــــــايل:  (6) 

SR/A74160_Definitions_Descriptions.docx. 
قد يكون من املفيد اإلشـــــارة إىل أن موقف اجملموعة األوىل تالشـــــى بفعل االعرتا  املبك  بضـــــ ورة النظ  إىل بعض الفئات،  (7) 

 مبن فيهم النسا  واألطفال والشعوب األصلية، بوصفها تت لب اهتماما خاصا.

https://undocs.org/ar/E/CN.4/Sub.2/1985/31
https://undocs.org/ar/E/CN.4/1987/WG.5/WP.1
https://undocs.org/ar/E/CN.4/1987/WG.5/WP.1
https://undocs.org/ar/E/CN.4/1987/WG.5/WP.1
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/SR/A74160_Definitions_Descriptions.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/SR/A74160_Definitions_Descriptions.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/SR/A74160_Definitions_Descriptions.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/SR/A74160_Definitions_Descriptions.docx
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 يف ابحل  تتمت  اليت األقليـات بعض األقـل على هنـا  أن اعتقـدت اليت وتلـك الـدول، عـات  على الن ـاق
  الثانية. العاملية احل ب قبل األقليات معاهدات ظل يف احلال عليه كان  كما  ن اقا، األوس  احلماية
 صك أول يف األقليات إىل إشارة أية وجود عدم إىل الشأن هبذا اآلرا  يف تواف  وجود عدم وأدى - 32
 األم  هذا أبن مفادها راســـــــــ ة آرا  هنا  ظل  ولكن اإلنســـــــــان، حقوق بشـــــــــأن املتحدة لألمم ملزم غري

 اإلنسان. حلقوق معاهدة يف امل ا  هناية يف يعاجل سو 
 

 هلذا ل:عبري “رمسي”حنو نص تعاهدي بشأن األقليات وعدم وجود تعريف  - 3 
من املــدهش كيف ال توجــد ابلكــاد أيــة إشـــــــــــــــــارة إىل األقليــات يف اإلعالانت واملعــاهــدات اليت  - 33

أصــــــــدرهتا األمم املتحدة ســــــــابقا : فهذه الكلمة مل تســــــــت دم بتاات  يف ميثاق األمم املتحدة، وال يف اإلعالن 
قوق اإلنســـــــــــــــان أو حىت يف اتفاقية من  ج مية اإلابدة اجلماعية واملعاقبة عليها، أو يف أية معاهدة العاملي حل

أخ ى إىل غاية إب ام العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والســـــــــــــياســـــــــــــية يف أواخ  الســـــــــــــتينيات من الق ن 
ا: من هم الذين كانوا ومن الناحية املفاهيمية، يبدو أنه كان  هنا  عقبتني رئيســـــــــــــــيتني مه .(8)املاضـــــــــــــــي

وما هو موضوع، أو على حنو  يشكلون أقليات ابلنسبة ألي نص يتعل  ابألقليات يتم وضعه يف املستقبل؛
، كان  هنا  دائما م  ذلك عملية 1947وبعد عام  هو جوه  احلقوق اليت ميكنهم امل البة هبا؟ أدق ما

يات يف معاهدة ما حىت وإن كان  قد ُحذ ف  ســـــــــو  تؤدي يف هناية امل ا  إىل إدراج نص يتعل  ابألقل
 .(9)1948اإلشارة إليها يف البداية من اإلعالن العاملي يف عام 

وقدم  جلنة صـــــــــــياغة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســـــــــــان أول م ة اقرتاحا   صـــــــــــوص نص يتعل   - 34
ن عصـــــــــــــــبة األمم )انظ ابألقليات أتثَّ  إىل حد كبري ابلن هج الواردة يف معاهدات األقليات املربم  امل ف  ة إاب 

 (:E/CN.4/21، من الوثيقة 36واو، املادة 
يف الدول اليت يق نها عدد كبري من األشـــــــــــــــ اص من ع ق أو لغة أو دين خمتلف عن   

ينتمون إىل هذه األقليات اإلثنية ع ق أو لغة أو دين غالبية الســــــــــــكان، فإن األشــــــــــــ اص الذين 
اللغوية أو الدينية هلم احل  بقدر ما يتواف  ذلك م  النظام العام يف إقامة املدارس واملؤسسات  أو

__________ 

من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية  27التصـــــــــــــــورات اخلاطئة املتك رة من حني آلخ ، ليســــــــــــــــ  املادة  وعلى عكس (8) 
من اتفاقية  30 )دال( و 17والسياسية النص الوحيد الوارد يف معاهدات األمم املتحدة الذي يشري إىل األقليات. فاملاداتن 

)ج( من  5مت  هبا أطفال األقليات، كما تشــــــــري إليها أيضــــــــا  املادة حقوق ال فل تشــــــــريان أيضــــــــا إىل احلقوق املتميزة اليت يت
. وجتدر 1960اتفاقية منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونســــــــــكو( ملناهضــــــــــة التمييز يف التعليم، املربمة يف عام 

، وهو تعبري ُيســـــــت دم عموما  يف “ميةاألقليات القو ”اإلشـــــــارة إىل أن معاهدة اليونســـــــكو املربمة قبل ذلك ال تشـــــــري إال إىل 
من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والســـــــــياســـــــــية ال تشـــــــــري إىل األقليات  27الســـــــــياقات األوروبية، يف حني أن املادة 

ليات القومية، بل هي تشري ابألح ى إىل األقليات اللغوية أو الدينية أو اإلثنية. واتفاقية حقوق ال فل ال تشري أيضا إىل األق
األقليات اإلثنية أو الدينية أو اللغوية أو األشــــــــــــــ اص ”من العهد، حيث تذك   27القومية، وهي أكث  اتســــــــــــــاقا م  املادة 

 .“املنحدرين من السكان األصليني
غري أن هذه الدرجة من اإلص ار من جانب بعض الدول )ال سيما االحتاد السوفيايت، ويوغوسالفيا، والدامن  ( على ض ورة  (9) 

إدراج حالة األقليات على وجه التحديد يف معاهدة حلقوق اإلنسان تربم يف هناية امل ا ، وض ورة إدراج التزام يف اجلز  جيم 
ة حلقوق اإلنســـان من أجل اعتماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســـان، يقضـــي أبن تقوم جلنة من الق ار املتعل  ابلشـــ عة الدولي

األقليات الوطنية ”ف عية إبج ا  دراســــــــــــــــة متعمقة عن األقليات حىت يتســـــــــــــــى لألمم املتحدة أن تت ذ تدابري فعالة حلماية 
 .( جيم(3-)د 217)ق ار اجلمعية العامة  “الدينية أو اللغوية أو
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الثقافية أو الدينية اخلاصــــــة هبم، واســــــت دام لغتهم اخلاصــــــة يف الصــــــحافة، ويف الت معات العامة 
  وأمام احملاكم والسل ات األخ ى للدولة.

اليت يكتســـيها هذا النص تعين أنه يتعني دراســـته  “األمهية الفائقة”يد أن جلنة الصـــياغة رأت أن ب - 35
عن كثب وأن يت ذ ق ار بشـــأنه من قبل جلنة حقوق اإلنســـان، وأنه يتعني إحالة بعض املســـائل الواردة فيه 

الل نة الف عية يف هناية ورشـــــــح   إىل الل نة الف عية ملن  التمييز ومحاية األقليات نفســـــــها )امل ج  نفســـــــه(
امل ا  أربعة من أعضـــــــــائها للقيام جبم  املناقشـــــــــات اليت ج ت يف الل نة الف عية واملقرتحات اليت قدم  

 (:36، الف ع األول، املادة E/CN.4/52/Corr.1 و E/CN.4/52إليها، وتوصل  إىل اقرتا  آخ  )انظ  
يف الدول اليت تق نها مجاعات ع قية أو لغوية أو دينية ذات خصــــــــــــــائص حمددة متميزة   

بوضو  عن ابقي السكان وت يد أن مُتنَ  معاملة تفضيلية، فإن األش اص الذين ينتمون إىل هذه 
  النظــام العــام واألمن يف إقــامــة وصـــــــــــــــون املــدارس اجلمــاعــات هلم احل  بقــدر مــا يتواف  ذلــك م

واملؤســـــســـــات الثقافية أو الدينية اخلاصـــــة هبم، واســـــت دام لغتهم اخلاصـــــة والكتابة يف الصـــــحافة، 
 الت معات العامة وأمام احملاكم والسل ات األخ ى للدولة، إذا ما اختارت ذلك. ويف

تني األو َلنْي، من حيث حتديد من يعترب منتسبا  من الواض  أن هنا  أوجه تباين ملحوظة بني الصيغ - 36
ا بشــــــــــــــكل ملحو  من (10)ألقلية، وطبيعة ون اق حقوقهم، على حد ســــــــــــــوا  . واالقرتا  األخري أكث  تقييد 

املواطنني، مل تظه  فيه أبدا ، واســـــــــــتعيض عنها بعبارة جمموعات مؤلفة من  “أقليات”االقرتا  األويل: فكلمة 
ارات الذاتية ومن االشـــــــــــرتاطات األخ ى اليت مل تكن واردة يف املشـــــــــــ وع األويل وهي وي د فيه عدد من االعتب

 “تفضــــــيلية معاملة”جتعل تقدمي أية م البات حبقوق أكث  صــــــعوبة وتقييدا : إذ جيب أن متن  األقليات اآلن 
إذا ما اختارت ”، وأن ختضـــ  حقوقهم لشـــ و  مثل “متميزة بوضـــو  عن أغلبية الســـكان”وجيب أن تكون 

كما اختف  يف الصــــــــــــيغة الثانية أية إشــــــــــــارة إىل   .“بقدر ما يتواف  ذلك م  النظام العام واألمن”و  “ذلك
 .السكان املؤسسات الدينية، وقض  أبن يكون هنا  أيضا  متييز واض  لألقليات عن بقية

اله الصـــــعوابت اليت حال  دون التوصـــــل ألي نوع من توضـــــ  االختالفات اليت ج ى إب ازها أع - 37
من العهد الدويل  27االتفاق يف أثنا  صـــــــــــــياغة اإلعالن العاملي، واليت اســـــــــــــتم ت حىت بعد اعتماد املادة 

دعا  أبنه من األقلية أو من انحية اخلاص ابحلقوق املدنية والســـــــياســـــــية، ســـــــوا  من انحية من يســـــــت ي  اال
وقد أدت هذه االختالفات واألخذ وال د، أوال وقبل كل شـــــــــــــــي ،  قوق.يســـــــــــــــتتبعه ذلك من حيث احل ما

حول مدى ن اق نص يتعل  ابألقلية، من حيث ماهية األشـــــــــــــــ اص الذين ميكن أن يعتربوا من األقلية، 
ومدى عم  هذا الن اق فيما يتعل  ابلتدابري املقدمة حلمايتهم، إىل جعل التوصـــــــــــــــل إىل تواف  يف اآلرا  

 أم ا بعيد املنال. بشأن تع يف ذلك

__________ 

ا  أيضـــا أبعاد ســـياســـية ألوجه التباين هذه تت اوز ن اق هذا التق ي . فقد ج ت مناقشـــات حول نص يتعل  ابألقليات وهن (10) 
بغية إدراجه يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســــــــــان والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والســــــــــياســــــــــية خالل فرتة يف التاريخ 

، ويف وق  ســــــــادت فيه “احل ب الباردة”يات يف مناقشــــــــة حامية  اتســــــــم  بنكهة قدت خالهلا املقرتحات املتعلقة ابألقلنتُ اُ 
ْفيَـَتة”بلد ما من خالل من  حقوق  للم موعات اإلثنية فيه، مقرتنة  مب او  من  “بلَقنة”شـــواغل إزا   ، أي إضـــفا  “الســـَّ

م يكية إىل معارضــــــة حقوق اإلنســــــان النهج الســــــوفيايت عليه. وابلتايل مال  بعض الدول، مثل ف نســــــا والوالات املتحدة األ
الف دانية، اليت ال تقدم أية تنازالت للفئات الضــــــــــــعيفة مثل األقليات ك د على ما اعتربه االحتاد الســــــــــــوفيايت وســــــــــــيلة إلج ا  

 “القــانون الــدويل وحقوق األقليــات”، Patrick Thornberryانظ  ابت يــك ثورنبريي )منــاقشــــــــــــــــات حول حقوق األقليــات. 
International Law and the Rights of Minorities (Oxford, Clarendon Press ،1991 الصفحة ،)135. 

https://undocs.org/ar/E/CN.4/52
https://undocs.org/ar/E/CN.4/52/Corr.1


A/74/160 
 

 

19-11967 15/22 

 

إىل تع يف أوض  وأكث  ت كيزا عندما قدم   1951وتال ذلك يف هناية امل ا  التوصل يف عام  - 38
-E/CN.4/641الل نة الف عية إىل جلنة حقوق اإلنســـــان مشـــــ وع ق ار يتضـــــمن الصـــــيغة الواردة أدانه )انظ  

E/CN.4/Sub.2/140 امل ف  األول، الق ار الثاين(، م  التحذي  بضـــــــــــــــ ورة أخذ العديد من التعقيدات يف ،
 االعتبار يف كل حالة:

تعبري األقليات يشـــــــــــــــمل فق  اجلماعات غري املهيمنة يف الســـــــــــــــكان اليت متتلك تقاليد  ‘1’ 
ان، مستق ة، إثنية أو دينية أو لغوية أو خصائص خمتلفة بشكل ملحو  عن بقية السك

 وت غب يف احلفا  على تلك التقاليد؛
وينبغي أن تشـــــمل هذه األقليات، على النحو الواجب، عددا من األشـــــ اص كافيا  يف  ‘2’ 

  حد ذاته للحفا  على هذه التقاليد أو اخلصائص؛
 وجيب أن تكون هذه األقليات موالية للدولة اليت ينتمون إليها. ‘3’ 

ومن بني الشـواغل األخ ى اليت أُثريت بشـأن هذا التع يف أن بعض أعضـا  الل نة اعتربوه تع يفا   - 39
للدولة(، مما يعين أنه  “والئهم”ضـــــــــيقا  جدا  )ألنه يقتصـــــــــ  على املواطنني الذين حيتاجون إىل الربهنة على 

 عقود الالحقة.يتم االحتفا  هبذا التع يف أيضا، وال االحتفا  أبية تعاريف أخ ى يف ال مل
 

 عدم وجود توافق يف اآلراء بشأن األقليات وحقوق م - 4 
ابإلضافة إىل الرتدد الذي سب  ذك ه، كان  هنا  دائما مناقشة أساسية، وإن مل يتم التعبري عنها  - 40

على دائما هبذا الوصــــف، بني املفهومني املتنافســــني فيما يتعل  حبماية األقليات: مفهومط أوســــ  ن اقا قادر 
أن يشــمل طائفة أوســ  من األف اد )أف اد غري مواطنني ومهاج ون مقيمون( ولكنهم يتمتعون بقدر أقل من 

ون اقط أضـــــــي  من أصـــــــحاب  احلقوق فيما يتعل  ابســـــــت دام لغتهم أو اجملاه ة بدينهم أو التمت  بثقافتهم؛
ولكن هلم احل  يف احلصول على محاية احلقوق، الذي غالبا ما ي تب  مبفهوم األقليات التقليدية أو القومية، 

وجيب أن يضـــا  هلذا ب بيعة احلال عدد ال يســـتهان به من الدول اليت ال تتعاطف بشـــكل  أمشل وأعم .
خاص م  أي اعرتا  حبقوق لألقليات تت اوز املعايري العامة حلقوق اإلنســان الف دانية، أو اليت تنك  حىت 

وال تزال هذه التصـــورات والشـــواغل املتنافســـة قائمة  ية داخل حدودها.وجود أية أقلية لغوية أو دينية أو إثن
لغاية اليوم إىل حد ما، على ال غم من أن توضـــــــــيحات الل نة املعنية حبقوق اإلنســـــــــان واجتهاداهتا الفقهية 

من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والســــــياســــــية وتفســــــرَي صــــــياغة هذا  27فيما يتعل  بتفســــــري املادة 
ص وفقا للقانون الدويل يف إطار اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات تلتقي عند نتي ة واضـــــــــحة ال لبس فيها الن

 إىل حد ما.
 

من الع د الدويل اخلا   27مواصفات من يُعَ:رب من:سباً ألقلية  اخليارات الواردة يف صياغة املادة  - 5 
 ابحلقوق املدنية والسياسية

ضو   السياق الواردة فيه ويف”معناها العادي  “أقلية”جيب إع ا  كلمة  كقاعدة عامة للتفسري، - 41
وتدل  .(11)“معى خاص ألي تعبري إذا ثب  أن األط ا  أرادت ذلك”وإع ا   “موضــــــــــوعها وغ ضــــــــــها

“ خاص معى”املناقشــــــــات املكثفة حول هذا التعبري وعدم التوصــــــــل إىل اتفاق بشــــــــأنه على أنه ال يوجد 
__________ 

 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات. 31املادة  (11) 
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https://undocs.org/ar/E/CN.4/641
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ميكن اســــــــــــــتنباطه له من التعاريف واألوصــــــــــــــا  العديدة املقرتحة، أو من املناقشــــــــــــــات املكثفة اليت ج ت 
من  27مل ا  املادة ومشــــــــاري  املقرتحات اليت قدم  يف إطار األعمال التحضــــــــريية ملا أصــــــــب  يف هناية ا

 .(12)العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية
أمهية كبرية، ألهنا تشكل خ وجا عن بعض القيود واحلدود  27وم  ذلك، تكتسي صياغة املادة  - 42

ُل أيضــــا تغي ريات العديدة الواردة يف كثري من التعاريف واألوصــــا  الســــابقة ملن يُعَترَبُ منتســــبا  ألقلية، وُتدخ 
وفيما يتعل  ابلفئة األوىل، ال يت  ق النص نفســـــــــه  كبرية يف طبيعة ون اق احلقوق اليت ميكنهم امل البة هبا.

  الذي كثريا ما يثار يف السياقات األوروبية والتاريخ األورويب. “األقلية القومية”إىل مفهوم 
ليس له أي معى ما مل ي تب   “قليةاأل”ومنذ البداية، قد يكون من املفيد التأكيد على أن تعبري  - 43

مبؤشـــــــــــ  ما: فاألف اد من جنس خمتلف؛ أو اإليديولوجيات الســـــــــــياســـــــــــية امل تلفة أو التوجهات اجلنســـــــــــية 
 “أقلية”وحىت األف اد ذوو العيون الزرقا  ميكن أن يدَّعوا أبهنم  امل تلفة، ميكن أن يشــــــــــكل أي منها أقلية.
 -هو عادة ذو طاب  عددي  “أقلية”فاملعى العادي لتعبري  للون.إذا كان  عيون أغلبية الســـــــــــــــكان بني ة ا

 .(13)معظم اللغات على األقل، ما مل يذك  خال  ذلك يف
ولذلك فمن املضــــلل وغري املفيد، يف مع   حماولة تع يف من يُعَترب منتســــبا  ألقلية، اإلشــــارة إىل  - 44

املناقشات واخلالفات واملعارضة اليت أثريت يف وق  وإذا ما وضعنا جانبا  مجي   التعبري يف معزل عن سياقه.
صـــــــــــياغة هذا النص، فإن نق ة البداية يف حتديد معى األقلية يف إطار معاهدة حقوق اإلنســـــــــــان هذه هي 

، “لل يارات املعتَمدة”وتوف  هذه اخل وة األولية أول مؤشـــ   النظ  يف املعى البســـي  للتعابري املســـت دمة.
من العهد اخلاص تبتعد كثريا  عن العديد من االشرتاطات والقيود والعناص   27ملادة من انحية أن صياغة ا

 الذاتية الواردة يف الواثئ  السابقة:
أوال، بداية النص ذاهتا حتدد الســـــياق الذي يتعني يف إطاره تع يف األقلية ابإلشـــــارة إىل  )أ( 

 ؛“... يف الدول اليت توجد فيها أقليات”أنه 
مشــمولة هبذا النص، فيما خال األقليات  “أبمجعها”اثنيا، ُتوضــ  أن األقليات ليســ   )ب( 

ولذلك فإنه يبتعد عن الصــــيغة الســــابقة اليت تشــــري أحياان إىل األقليات الع قية  اللغوية أو الدينية أو اإلثنية.
 أو القومية، يف مجلة أقليات أخ ى؛

__________ 

وعلى ال غم من الرتكيز على األقليات اللغوية، ميكن االطالع على امل    العام واملفصـــــــــــــــل والغين ابملعلومات عن خمتلف  (12) 
 Duchêneاملقرتحات واملناقشــــــــــات بشــــــــــأن مســــــــــألة كيفية تع يف األقليات يف الدراســــــــــة اليت أعدها ألكســــــــــندر دوشــــــــــيين 

Alexandre اللغـــة والســـــــــــــــل ـــة والتقــدم  “األقليـــات اللغويـــة يف األمم املتحـــدةاإليـــديولوجيـــات بني الـــدول: بنـــا  ”، بعنوان(
، Ideologies across Nations: The Construction of Linguistic Minorities at the United Nationsاالجتماعي(، 

 .229-218، والصفحات 180-171سيما الصفحات (، والMouton de Gruyter ،2008)ب لني ونيويور ، 
 يف قاموس أكسفورد ب بعته األم يكية املتقدمة. “أقلية” ، على سبيل املثال، تع يف انظ (13) 

 اجلز  األصغ  من جمموعة؛ وأقل من نصف عدد األش اص أو األشيا  يف إحدى اجملموعات الكبرية؛ - 1  
 .جمموعة صغرية داخل جمتم  أو بلد خمتلفة بسبب الع ق أو الدين أو اللغة، وما إىل ذلك - 2  
 حقوق األقليات اإلثنية/الع قية  
 لغات األقليات  
 أقلية كبرية انطقة ابللغة األملانية يف ش ق البلد.  
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ة اليت َتظَه  يف املقرتحات الســــــــــــابقة، مبا يف ذلك اثلثا، هُتم ل متاما  االشــــــــــــرتاطات الذاتي )ج( 
، “غري مهيمنــة”، أو “مواليـــة”احلـــاجـــة إىل أن تســـــــــــــــتح  األقليـــة التمتَ  حبقوق األقليـــات، مثـــل، كوهنـــا 

ومل حُيَتفظ أبي من تلك االشرتاطات  هويتها. “ال اغبة يف صون”أو  “ليس  من السكان األصليني” أو
 ان؛يف صيغة هذا النص امللزم قانو 

 بدال من مجاعات؛( “أش اص”)رابعا، تشري إىل أف اد  )د( 
وأخريا، يبـــدو أن النص أغفـــل عن عمـــد االقرتاحـــات التقييـــديـــة األخ ى، مبـــا يف ذلــك  )ه( 

احلاجة إىل أن يكون مواطنا أو مقيما دائما يف البلد املعين، أو من األقليات التقليدية أو شـــــــــ ص قضـــــــــى 
وهذا اجلانب األخري، كما أشــار كثريون، واضــ ط إىل حد ما، نظ ا ألن  لبلد.شــ  ا  طويال  من عم ه داخل ا

من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات  31صـــــــــــــياغة هذا النص، مبعناه البســـــــــــــي ، ينبغي أن تتم مبوجب املادة 
، بدال من تعبري “... ابالشـــــرتا  م  األعضـــــا  اآلخ ين يف مجاعتهم مجي  األشـــــ اص”ابســـــت دام عبارة 

 ، اليت ت د يف املعاهدات ال امية إىل تقييد احلقوق املعنية هلذه الفئات من األف اد.“رعاا”أو  “طنونموا”
النق ة األســـاســـية اليت جيب احلفا  عليها مما ســـب  هي أنه عند النظ  إىل تعبري األقلية يف ســـياقه  - 45

، فإنه يعترب مصـــــ لحا  واســـــ  الن اق، 27التارخيي، كما هو مع َّ  يف الصـــــياغة النهائية املعتمدة يف املادة 
مبعى أنه يت اهل مجي  القيود األخ ى املقرتحة ســـــــــابق ا بشـــــــــأن أولئك الذين ميكنهم أن ميارســـــــــوا احلقوق، 

وما ذُك   أعاله هو ق ا ة نصــية للحكم القانوين، وابلتايل قد يكون من  .“أقلية قومية”ابســتثنا  إغفال فئة 
مبهما  وال يؤدي إىل نتي ة منافية بوضو  للمن    املعى املبني أعاله ليس غامضا  والاملفيد اإلشارة إىل أن 

وهو يف الوق  نفســه نصط واضــ  وواســ  الن اق: فهو يضــمن توفري بعض احلقوق إىل كل  .(14)أو املعقول
 وط مســـــبقة أو شـــــ املقيمني يف الدولة الذين ينتمون إىل أقليات لغوية أو دينية أو ع قية، دون اشـــــرتاطات،

املعاين العادية اليت ينبغي إع اؤها لتعابري املعاهدة حسب السياق ”أخ ى، يف القانون الدويل على أساس 
ومن اجلدي  ابلذك  كيف تتباين املعاين العادية للتعابري  .“الواردة فيه ويف ضــــو  موضــــوع املعاهدة وغ ضــــها

و  1976 ديشـــــينيس عندما ُكل  فوا يف عامي املســـــت دمة عما جا  يف مقرتحات الســـــيد كابوتوريت والســـــيد
الت ورات الالحقة،  ويبدو أن من العهد اخلاص أو تع يف األقليات. 27بتوضـــي  مضـــمون املادة  1985

و اصــــة تفســــري مفهوم األقلية من قبل الل نة املعنية حبقوق اإلنســــان نفســــها، بوصــــفها هيئة خربا  منشـــأة 
، تؤكد هذا الفهم ملن 27 قوق اإلنســـــــــــــــان بوالية ت بي  املادةمبوجب معاهدة، ومكلفة من قبل جملس ح

 يُعَترب منتسبا  ألقلية.
 

 ومف وم األقلية 27اج: ادات جملس حقوق اإلنسان والن ج الذي اتبَع:ه يف معاجلة املادة  - 6 
ومن الت ورات اهلــامــة اليت حــدثــ  منــذ احملــاوالت اليت ج ت بــد ا  من الســـــــــــــــبعينيــات من الق ن  - 46
اضــي لتوضــي  من يُعَترب منتســبا  ألقلية، اجتهادات الل نة املعنية حبقوق اإلنســان نفســها، ألهنا ينبغي أن امل

نقضــــــا  اوبعد  واملفاهيم الواردة فيها. 27تتوىل إىل حد ما املســــــؤولية النهائية عن توضــــــي  مضــــــمون املادة 
، واعتمادها للتعلي  27نة بشـــــــــأن املادة اآلرا  املبي  1981عاما تق يبا على اعتمادها ألول م ة يف عام  40

العام بشـــــأن هذا النص واجتهاداهتا املتصـــــلة به، أكدت الل نة من جديد يف الســـــنوات األخرية أن الق ا ة 
النصية هلذا اجلز  من املعاهدة، اليت تتس  م  املعى العادي للتعابري على النحو املنصوص عليه، واليت تعترب 

__________ 

 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات. 32املادة  (14) 
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لقانون الدويل، يبدو أهنا تتضـــــــــــمن بوضـــــــــــو  اتم ما ميكن وصـــــــــــفه أبنه تفاهم عملي مبثابة نق ة بداية يف ا
 .(15)تع يف ملفهوم األقلية أو
وم  ذلك، وال ســـيما بد ا  من التســـعينيات من الق ن املاضـــي، بدأت الل نة ابعتماد آرا  بشـــأن  - 47

يف تعليقها العام يف  وأات  ذلك لل نة أن ُتصـــــــــــــــدر .27عدد متزايد من البالغات اليت تشـــــــــــــــمل املادة 
 الوصف التايل ملن تعتربه عضوا  يف أقلية لغوية أو دينية أو إثنية: 1994 عام

إىل أن األشــــ اص املقصــــود محايتهم هم الذين  27 تشــــري التعابري املســــت دمة يف املادة 5-1 
وتدل تلك التعابري أيضــا  على  ينتمون إىل فئة ما ويشــرتكون معا  يف ثقافة و/أو دين و/أو لغة ما.

وااللتزامات النامجة عن  أن األف اد املقصـــود محايتهم ال يلزم أن يكونوا من مواطين الدولة ال   .
هذا الصــــدد، حيث إنه يلزم مبوجب تلك املادة أن تكفل  ( هي ذات صــــلة أيضــــا  يف1) 2املادة 

الدولة ال    أن تكون احلقوق املصـــــــــــــــونة مبوجب العهد متاحة جلمي  األف اد املوجودين داخل 
إقليمها واخلاضــعني لواليتها، فيما عدا احلقوق املنصــوص صــ احة على أهنا تن ب  على املواطنني، 

. ومن مث، ال جيوز 25اســـــــــية املكفولة مبوجب املادة ومن ذلك على ســـــــــبيل املثال احلقوق الســـــــــي
 على مواطنيها وحدهم. 27 للدولة ال    أن تُقص   احلقوق املكفولة مبوجب املادة

 يف دولة ط  . “توجد”حقوقا  لألش اص املنتمني إىل األقليات اليت  27ومتن  املادة  5-2 
ملادة، فإن حتديد درجة الدوام اليت تفيد وابلنظ  إىل طبيعة ون اق احلقوق املتوخاة مبوجب تلك ا

فتلك احلقوق مؤداها ببساطة هو أن  غري ذي موضوع يف هذا الصدد. “توجد”هبا ضمنا  كلمة 
األف اد املنتســـــــــبني إىل تلك األقليات ال ينبغي أن يُنك  عليهم احل  يف التمت  بثقافتهم اخلاصـــــــــة، 

لغتهم، ابالشـــــــــرتا  م  األعضـــــــــا  اآلخ ين يف اجملاه ة بدينهم وإقامة شـــــــــعائ ه، أو اســـــــــت دام  أو
وكما أنه ال يلزم أن يكونوا من ال عاا أو املواطنني، فإنه ال يلزم أن يكونوا من املقيمني  مجاعتهم.
ومن مث، فإن العمال املهاج ين، أو حىت الزوار يف الدولة ال    الذين يشــــــكلون تلك  الدائمني.

وهؤال  األشــ اص، مثلهم مثل أي ف د  ارســة تلك احلقوق.األقليات، من حقهم أال حُي موا من مم
آخ  يف إقليم الــدولــة ال   ، هلم أيضــــــــــــــــا  هلــذا الغ  ، احلقوق العــامــة يف ح يــة االشـــــــــــــــرتا  يف 

ووجود أقليــة إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة يف دولــة معينــة من  اجلمعيــات وح يــة الت م  وح يــة التعبري.
من تلـــك الـــدولـــة ال    بـــل جيـــب أن يتق ر مبوجـــب الـــدول األعضـــــــــــــــــا  ال يتوقف على ق ار 

 .(16)موضوعية معايري
 وميكن تل يص الوصف الوارد أعاله ملن يُعَترب منتسبا  ألقلية على أنه يشمل ما يلي: - 48

  املعايري هي معايري موضوعية وتستند إىل الوقائ  وال تتوقف على اعرتا  الدولة هبا؛ )أ( 
ذاتية من حيث ال غبة يف حمافظة الشـــــــــــــــ ص على هويته وال من حيث ال توجد قيود  )ب( 

  كونه ش صا  غري مهيمن يف أية من قة معينة؛

__________ 

 .1981متوز/يوليه  30مدت اآلرا  يف عتُ اُ ، Lovelace v. Canada، لوفيالس ضد كندا ،24/1977البالغ رقم  (15) 
 بشأن حقوق األقليات. (1994) 23الل نة املعنية حبقوق اإلنسان، التعلي  العام رقم  (16) 
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مجي  األشـــــــــــــــ ـــاص الـــذين ينتمون إىل أقليـــة ع قيـــة أو دينيـــة أو لغويـــة يف دولـــة معينـــة  )ج( 
الدولة. وال يتعني إثبات مشــــمولون هبذه املعايري، بصــــ   النظ  عن وضــــعهم القانوين أو طول االنتما  إىل 

 اجلنسية أو االنتما  الزمين إىل الدولة؛
، حىت لو كان  املصــــــــا  27األف اد هم أصــــــــحاب احلقوق املنصــــــــوص عليها يف املادة  )د( 

 املعنية ميكن أن تكون مجاعية؛
ال يتق ر وجود أقليـة ع قيـة أو دينيـة أو لغويـة من قبـل الـدولـة أو يتوقف على شـــــــــــــــكـل  )ه( 

 بل يتق ر وجودها مبوجب معايري موضوعية. شكال االعرتا .من أ ما
والنق ة املفيدة أيضا  يف هذا التعلي  العام هي ما أغفلته: فهي ال تشمل االشرتاطات اليت وردت  - 49

يف بعض التعاريف املقرتحة أو األوصـــــا  الســـــابقة، األم  الذي من شـــــأنه أن يقتصـــــ  احلقوق املنصـــــوص 
 لى عدد أقل من جمموعات األف اد الذين ت ب هم ثقافة أو دين و/أو لغة مشـــــــــــــــرتكة؛ع 27عليها يف املادة 

وليس هنا  حاجة إىل إثبات الوال  للدولة أو عدم اهليمنة، كما ال يوجد شــــــــ ط يقضــــــــي ببيان وجود نوع 
أبنه  والنهج امل  و  يف التعلي  العام هو ما ميكن وصـــــــــــــــفه من االرتباط الذايت بثقافة أو دين أو لغة أحد.

النهج املمكن األكث  مشوال واألوســــــــ  ن اقا : ف مي  األف اد الذين هم أعضــــــــا  يف فئات األقليات الثالث 
العمال املهاج ون ” ، حىت27املدرجة يف القائمة هلم احل  يف امل البة ابحلقوق املنصــــــــــوص عليها يف املادة 

ع من الصــلة م  الدولة أو أي نوع آخ  من وهو ال يشــمل قيودا  فيما يتعل  ابشــرتاط وجود نو  .“أو الزوار
 االشرتاطات الذاتية أو غري ذلك من االشرتاطات.

وتتســــــــ  اجتهادات الل نة املعنية حبقوق اإلنســــــــان من جانبها من قيا  م  الفهم الشــــــــامل ملفهوم  - 50
نها أط ا  ، كان  هنا  آرا  متضـــاربة أع ب  ع1947وكما كان احلال عليه دائما منذ عام  األقلية هذا.

خمتلفـة داخـل األمم املتحـدة وخـارجهـا، مبـا يف ذلـك بعض البالغـات الصــــــــــــــــادرة عن الل نـة املعنيـة حبقوق 
  اإلنسان ذاهتا.

ليس  27وجتدر اإلشـــــــارة أيضـــــــا إىل أن عدد البالغات اليت أدت إىل اعتماد اآلرا  بشـــــــأن املادة  - 51
أن العديد من البالغات اليت تشــمل األقليات مل تُعاجَل وأحد األســباب ال ئيســية هلذه احلالة هو  كبريا  جدا.

 ، ألنه مت التصـــــــ   هبا يف إطار املعايري األخ ى حلقوق اإلنســـــــان.27أبدا  بشـــــــكل جوه ي مبوجب املادة 
فعلى ســـبيل املثال، املســـائل املتعلقة ابألقليات الدينية كثريا ما يُنظ  فيها ويُت ذ ق ار بشـــأهنا ابإلشـــارة فق  

ق  من قبيل ح ية الدين أو املعتقد، أو حظ  التمييز على أســـــاس الدين، ومل تصـــــل أبدا  إىل م حلة إىل حقو 
 .(17)27ج ى فيها حبثها مبوجب املادة 

فعالوة على  وم  ذلك، يبدو أن مجي  البالغات تتف  م  وصــــــف األقلية الوارد يف التعلي  العام. - 52
، وهو عنصـــ  مفهوم ضـــمنيا  27يف أقلية مبوجب املادة  أهنا أضـــاف  إليه عناصـــ  أخ ى مثل من هو عضـــو

 وميكن تل يصها كالتايل: يف التعلي  العام وإن مل يع ب عنه ص احة فيه.

__________ 

مدت اآلرا  يف عتُ اُ ، Waldman v. Canada، “قضــــــية والْدمان ضــــــد كندا”، 694/1996فعلى ســــــبيل املثال، البالغ رقم  (17) 
ريهمان ضـــــد ”، 1621/2007ارس األقلية اليهودية، والبالغ رقم ، فيما يتعل  بتمويل مد1999تشـــــ ين الثاين/نوفمرب  3

، فيمــــا يتعل  أبحـــد أعضــــــــــــــــــا  2010تشـــــــــــــــ ين األول/أكتوب   28مـــدت اآلرا  يف عتُ اُ ، Raihman v. Latvia، “التفيــــا
 ال وسية. األقلية
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الشـــــــــــعوب األصـــــــــــلية قد تشـــــــــــكل أقليات لغوية أو دينية أو إثنية يف الدول اليت جيدون  )أ( 
وهذا يعين أن األف اد  األصــلية. تشــمل الشــعوب 27ومعظم اجتهادات الل نة بشــأن املادة  أنفســهم فيها.

الذين هم أعضــــا  يف مجاعات الشــــعوب األصــــلية قد جيدون أنفســــهم عددا  يف بعض البلدان أيضــــا أبهنم 
 ؛(18)أعضا  يف أقلية ثقافية أو دينية و/أو لغوية

الذي يـُْعَتد  به يف حتديد ما إذا كان  جمموعة من األقليات اللغوية أو الدينية  “اإلقليم” )ب( 
 ؛(19)أو اإلثنية، هو كامل الدولة، وليس إحدى وحداهتا الف عية

ومن املعايري املوضــــــــــوعية ال ئيســــــــــية، إن مل يكن هو املعيار األول، لتحديد ما إذا كان   )ج( 
 فاألقلية يف إقليم دولة ما تعين أهنا ليس  األغلبية. املعيار العددي.مجاعة ما تشكل أقلية يف دولة ما، هو 

وهذا يعين، من الناحية املوضوعية، أن األقليات الع قية أو الدينية أو اللغوية تشكل أقل من نصف سكان 
  .(20)البلد
تفســــــــــــــريها وفقا ، اليت مت 27وتوف  هذه اآلرا  الفقهية والتعلي  العام لل نة ذاهتا وصــــــــــــــيغة املادة  - 53

لقواعد اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ومبا يتف  م  اتريخ املناقشـــــــــــــــات واألوصـــــــــــــــا  والتعاريف على م  
واستنادا إىل كل ما ذك  أعاله، فإن املق ر اخلاص،  العقود، الدعَم الالزم للتوصل إىل تع يف عملي واض .
والفعلي حلقوق اإلنسان لألقليات، سيست دم وسيعزز يف إطار هذه الوالية املتمثلة يف تعزيز اإلعمال التام 

 أيضا  مفهوم األقلية التايل، داخل األمم املتحدة ويف إطار قيامه أبنش ته، على حد سوا :
األقلية الع قية أو الدينية أو اللغوية هي أية مجاعة من األشـــــــــــــــ اص الذين يشـــــــــــــــكل   

وجتمعهم خصـائص مشـرتكة للثقافة  أعضـاؤها أقل من نصـف عدد السـكان يف كامل إقليم الدولة
ولكل شـــــــــــــــ ص ح ية االنتما  إىل أقلية إثنية أو دينية  أو الدين أو اللغة أو مزيج من أي منها.

  لغوية دون أي اشرتاط لل نسية أو اإلقامة أو االعرتا  ال مسي أو أي وض  آخ . أو

__________ 

مدت عتُ اُ ، Lansman et al. v. Finland، “وآخ ون ضد فنلندا النسمان”، 511/1992انظ ، يف مجلة أمور، البالغ رقم  (18) 
، “أومينــاا ، وف قــة حبرية لوبيكون ضـــــــــــــــــد كنــدا”، 167/1984، والبالغ 1994تشـــــــــــــــ ين الثــاين/نوفمرب  26اآلرا  يف 

Ominayak and Lubicon Lake Band v. Canada ، ُ1990آذار/مارس  26مدت اآلرا  يف عتُ ا. 
 Ballantyne, Davidson and، “ابلنتاين وديفيدســـــــــــــــون وماكنتاي  ضـــــــــــــــد كندا”، 385/1989و  359/1989البالغان  (19) 

McIntyre v. Canada ، ُ385/1989، )1993آذار/مـــــارس  31مـــــدت اآلرا  يف عتُ ا/Rev.1  و(CCPR/C/47/D/359/1989 
 : 11.2الفق ة  و

“ الدولة”يشــــــــــري هذا النص إىل األقليات يف الدول؛ وين ب  ذلك، شــــــــــأنه يف ذلك شــــــــــأن كل اإلشــــــــــارات إىل    
يف األحكام املنصــوص عليها يف العهد اخلاص، على الدول اليت صــدَّق  عليه. وعالوة على ذلك،  “الدول” أو

االحتــاديــة دون أي قيود  من العهــد اخلــاص على أن أحكــامــه تســـــــــــــــ ي على مجي  أجزا  الــدول 50 تنص املــادة
هي األقليات املوجودة يف هذه الدولة،  27اســـتثنا ات. وبنا  على ذلك، فإن األقليات املشـــار إليها يف املادة  أو

وليس األقليات املوجودة يف أية مقاطعة منها. وقد تشــكل أية جمموعة أغلبية يف مقاطعة ما ولكنها تظل أقلية يف 
 .27حلصول على الفوائد املنصوص عليها يف املادة الدولة، وحي  هلا ابلتايل ا

قد تشــــــــكل أية جمموعة أغلبية يف مقاطعة ما ولكنها تظل أقلية يف الدولة، وحي  هلا ابلتايل احلصــــــــول على ”امل ج  نفســــــــه:  (20) 
 .“أقلية لغوية” فالناطقون ابللغة اإلنكليزية من مواطين كندا ال ميكن اعتبارهم. “27الفوائد املنصوص عليها يف املادة 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/47/D/359/1989
https://undocs.org/ar/CCPR/C/47/D/359/1989
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 االس:ن:اجات وال:وصيات -رابعا  
سلَّط املقرر اخلا  الضوء يف هذا ال:قرير على بعض ال:طورات امل:صلة أبولوايته املواضيعية   - 54

فضااااااال عن بعض ال:حدايت اليت ي:عن ال:صاااااادي هلا يف سااااااياق تلك األولوايت  مبا يف ذلك إم انية 
من نشاااااااااوء أيمة إنساااااااااانية مثرية للقلق وحالة مزعزعة لالسااااااااا:قرار تنطوي على اح:ما  اع:بار مالين 

  وابل:ايل غري مواطنن قد يصبحون عدميي اجلنسية ن:يجة لذلك. “أجانب”األفراد يف اهلند 
كما أشااااار إىل بعض املبادرات اهلامة  مث  ملج املن:دى اإلقليمي إياء األولوايت املواضاااايعية  - 55

ليات قومية كجزء من والي:ه من أج  تعزيز تنفيذ اإلعالن امل:علق حبقوق األشاااااااااا ا  املن:من إىل أق
فضال عن دراسة السب  والوسا   ال فيلة ب:ذلي  العقبات القا مة ، أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية

 أمام اإلعما  ال:ام والفعلي حلقوق األش ا  املن:من إىل أقليات.
صياغة واقرتح املقرر اخلا  وضع إطار مفاهيمي ل:وضيح ما يش   أقلية اس:نادا إىل اتريخ  - 56

األح ام الر يساااية يف األمم امل:حدة بشاااأن األقليات بغية جنب أوجه ال:ضاااارع  وأوجه عدم ال:يقن  
وحىت ال:ناقضات القا مة حاليا بن كياانت األمم امل:حدة  وكذلك مع العديد من الدو  األعضاء يف 

َ:رب من:سااااااباً ألقلية وليس ترك الوضااااااع الذي ال يوجد فيه تفاهم مشاااااارتك حو  من يُع األمم امل:حدة.
حاله خيارًا ألن ذلك مي ن أن يضااار ابألقليات من خال  املساااالة يف الشااا وك حو  من مي ن م على 

وقد أدى ذلك إىل حالة من الفوضااااااااااى  املطالبة حبقوق احلماية فيما ي:علق بثقاف: م أو دين م أو لغ: م.
 اع:مدت مواقف م:باينة وغري م:ساااااااااااقة نوعا ما  كما ي:بن من بعض ردود كياانت األمم امل:حدة  اليت

على نطاااق واساااااااااااع حىت أملااا اع:ماادت يف بعض األحيااان مواقف م:ناااقضااااااااااااة وتقييااديااة إياء من يُعَ:رب 
 .(21)ألقلية من:سباً 

 
 ال:وصيات  

يدعو املقرُر اخلا  املفوضاااااااااايَة السااااااااااامية حلقوق اإلنسااااااااااان وكياانت األمم امل:حدة والدو  و - 57
تقدمي الدعم وال:عاون يف تنظيم املن:دايت اإلقليمية املعنية بقضاااااااااااااي األقليات من أج  األعضااااااااااااء إىل 

اساا: ما  وإثراء عم  وتوصاايات املن:دى املعين بقضااااي األقليات عن طريق تقدمي املسااالات واألف ار 
 .خرىاليت ي ون سياق ا أكثر حتديدًا وت ون أكثر س ولة ابلنسبة ألصحاع املصلحة يف املناطق األ

ويدعو املقرر اخلا  مفوضية األمم امل:حدة السامية لشؤون الالجئن واألمن العام واجلمعية  - 58
العامة وجملس حقوق اإلنسان  إىل القيام  على سبي  االس:عجا  نظراً مل اطر وحجم األيمة الناشئة 

ت على أملم أجانب  يف آساااااااااااام  يف اهلند  حيي ساااااااااااُيعَ:رب في ا عما قريب مالين من أفراد األقليا
ويُعاملون على أملم غري مواطنن ورمبا جيدون أنفساا م عدميي اجلنسااية  ءجراء مناقشااات فورية وا اذ 
إجراءات عاجلة بشااااااأن هذل املسااااااألة مع ح ومة اهلند من أج  محاية حقوق اإلنسااااااان ل شاااااا ا  

 .ميناملعنين  وجنب ما مي ن أن يصبح بس ولة هتديدا للسلم واألمن اإلقلي

__________ 

ة خمتــارة من األمثلــة على هــذا االختال ، حىت داخــل كيــاانت منظومــة تتضـــــــــــــــمن املعلومــات التكميليــة هلــذا التق ي  جمموعــ (21) 
املــتــحــــــــدة، بشــــــــــــــــــــــأن مــفــهــوم األقــلــيــــــــة يف املــؤســـــــــــــــســــــــــــــــــــــات، وهــي مــتــــــــاحــــــــة عــلــى املــوقــ  الشــــــــــــــــبــكــي الــتــــــــايل:  األمــم

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/SR/A74160_UN_Responses.docx. 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/SR/A74160_UN_Responses.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/SR/A74160_UN_Responses.docx
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وياادعو املقرر اخلااا  ال ياااانت ال:ااابعااة ل مم امل:حاادة إىل اإلحاااطااة علمااًا ابل:عريف العملي  - 59
من الع د الدويل اخلا  ابحلقوق املدنية والسااااااياساااااية  27ال:ايل بشااااااأن مف وم األقلية مبوجب املادة 

من هو عضو يف أقلية   واج: ادات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وال:عليق العام الذي اع:مدته بشأن
على حنو أكثر اتسااااااقًا  وابل:ايل ضااااامان اإلعما  ال:ام  من أج  اع:ماد وتطبيق ملج وف م مشااااارتَكن  

 :والفعلي حلقوق األش ا  املن:من إىل أقليات  على حنو أكثر فعالية
األقلية العرقية أو الدينية أو اللغوية هي أية مجاعة من األشاااااااااا ا  الذين يشااااااااااا     

ها أق  من نصاااااف عدد السااااا ان يف كام  إقليم الدولة وجمع م خصاااااا ص مشااااارتكة أعضاااااا  
ول   شاااااااااا ص حرية االن:ماء إىل أقلية إثنية  للثقافة أو الدين أو اللغة أو مزيج من أي من ا.

 .آخر أو دينية أو لغوية دون أي اشرتاط للجنسية أو اإلقامة أو االعرتاف الرمسي أو أي وضع
يوصاااي على وجه اخلصاااو  املفوضاااية الساااامية حلقوق اإلنساااان وغريها من  ويف هذا الصااادد  - 60

كياانت األمم امل:حدة واهليئات املنشااأة مبوجب معاهدات واإلجراءات اخلاصااة ابساا:عراف ال يفية اليت 
يصااااااافون هبا علنًا من يُعَ:رب من:سااااااابًا ألقلية واالسااااااا:عاضاااااااة عن ملج ا ابلن ج الذي ي: بعه املقرر اخلا  

وعلى وجه اخلصاااااو    املعنية حبقوق اإلنساااااان بغية تفادي اخللط وال:ناقض يف األمم امل:حدة.واللجنة 
  حيي املقرر اخلا  جنب اس: دام ال:عاريف اليت سبق أن رفض: ا جلنة األمم امل:حدة حلقوق اإلنسان.

األقليات إىل وهو يدعو بصاافة خاصااة شااب ة األمم امل:حدة املعنية ابل:مييز العنصااري ومحاية  - 61
آبراء املقرر اخلا  واللجنة املعنية حبقوق اإلنسااان بشااأن مف وم األقلية وإدمام ف م ا ا اإلحاطة علم

 وال:عريف العملي الذي وضعه املقرر اخلا  هلذا املف وم  يف أنشط: ا ومنشوراهتا  عند االق:ضاء.
 


