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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة والثالثون

 2018آذار/مارس  23 -شباط/فرباير  26
 من جدول األعمال 3البند 

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية 

 تقرير املقرر اخلاص املعين بقضااي األقليات  
 مذكرة من األمانة  

املنررر ااررامل املبررا  ن ررا  تتشرر  األماةررن حتي  إررجم س  قور  إلنررن  ارةررراي تنريررر  
الريي ين ر   34/6األقوإات، فراني دي فارين، الريي ُععرد عمربق  نررار قور  إلنرن  ارةرراي 
 .25/5 تمديد النالين ابلشروط ةفرها اليت إلددها قو  إلنن  ارةراي يف قراره 

 والتنريررررر هررررن األول الرررريي يندمررررد س  ايورررر  الرررررإد دي فررررارين   ررررفتد منرررررراق  ا رررراق. 
 1هامرررررد يف يت رررررمن مرررررنج اق لاةشررررر ن الررررريت ا ررررر وي  رررررا امل وررررر  ابلناليرررررن منررررري تنلإرررررد م وهرررررن

الريت  امل والرؤيرنويبرض إبجياز األولرن ت الريإررإن الريت إلرددها املنررر اار 2017آب/ُغر   
ين، الرا نن ابلنال امل وفن و بها لناليتد. ويت من التنرير ُي اق استبرا اق لاةش ن اليت قامت  ا

 .2017ينلإد /يتا سجياك اةد ي، يف الفرتة املمتدة من كاةني الثاين/يناير س  متنزر 
وينرررررردر املنرررررررر ااررررررامل، يف هرررررريا التنريررررررر، مبونمررررررات مرررررررت مون عررررررن عمررررررجم املنتررررررد   
كررررراةني األول/    1وتشرررررين الثرررراين/ةنفمرب  30املبررررا  ن ررررا  األقوإررررات، املبنررررند يررررنم   الباشررررر
 يررو  املنرررو باب األقوإات: حنرن قتمبرات متننعرن وجامبرن". ،  ت عنناي "ش2017ديرمرب 

 عرررن إلنرررن  اارررامل ال رررنا عورررل الررردور الريإرررر  الررريي ي ررر وي  رررد شرررباب األقوإرررات يف الررردفا 
 ر وسرراي  تورر  منرراسررإما عررن  ريررد اسررتئدار وسررايجم ارعرربر الرقمإررن وخ األقوإررات ويايتهررا، ال

رار، ما جيبرجم  ني الن اك شباب األقوإات يف عموإاتارعبر االجتماعإن. ويؤكد ُي اق ُمهإن سشر 
 منهم ُ رافاق فاعون يف سإلداث التغإري يف ختو  الرإاقات ااا ن  م. 
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 تقرير املقرر اخلاص املعين بقضااي األقليات   
 احملتن ت

 ال فحن 
 3  ..................................................................................... مندمن - ُوالق  
 4  ......... (2017متنز/ينلإد  -)كاةني الثاين/يناير األةش ن اليت ا  وبت  ا املنررة ااا ن الرا نن  - اثةإاق  
 5  ................. (2017كاةني األول/ديرمرب   -األةش ن اليت قار  ا املنرر ااامل )آب/ُغر    - اثلثاق  
 10  ................................... األولن ت اليت إلددها املنرر ااامل والرؤين اليت و بها لونالين - را باق  

 11  .............................................. اةبدار اجلنرإن وإلنن  ارةراي لاقوإات - ُل    
 12  ........................... الن اعات ارثنإن وإلنن  األقوإات وتشجإي الشمنل واالستنرار - ابا   
 13  الت دي ا اب ال راهإن واا اب املبادي لاجاةب والتحريض عول ال راهإن  د األقوإات - جإم   
 14  ............................. التبوإم كحد من إلنن  ارةراي ومباملد وأتثريه يف األقوإات - دال   

 14  ................................................. 2017وعجهت س  احل نمات يف الرسايجم اليت  -  امراق  
 15  .............................. عمجم حبث   شأي اجلنلن الثاةإن من عموإن االستبراض الدوري الشامجم - سادساق  
 15  ............................................ احلنن  الوغنين لاقوإات الوغنين: دلإجم عمو  لوتنفإي - سا باق  
 17  .............................. 2017مبونمات مرت مون عن املنتد  املبا  ن ا  األقوإات لبار  - اثمناق  
 20  ................................................................................ استنتاجات - اتسباق  
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 مقدمة -أوالا  
ُعةشرر ت واليررن املنرررر ااررامل املبررا  ن ررا  األقوإررات ننجررب قرررار الوجنررن املبنإررن حبنررن   -1

. مث مدد قو  إلنن  ارةرراي الناليرن يف 2005ةإراي/ُ ريجم  21املؤرخ  2005/79ارةراي 
الرريي ين رر   تمديررد واليررن املنرررر ااررامل ابلشررروط ةفرررها  34/6قررارات متتالإررن، آ رهررا النرررار 

 . 25/5قو  إلنن  ارةراي يف قراره اليت إلددها 
 26وععررررق املنرررررر ااررررامل، فررررراني دي فررررارين مررررن كنرررردا، ننجررررب قرررررار ايورررر  املررررؤرخ  -2

. ويشرررار س  ُي واليترررد قا ورررن 2017آب/ُغرررر    1واسرررتوم مهامرررد يف  2017إل يراي/ينةإرررد 
 لوتجديد مرتق لفرتة ثبث سننات كجم مرة. 

ت وإفد ابلنالين ويشر ر ايور  عورل الثنرن الريت و ربها فإرد. وهرن ويعشر ِّ  املنرر ااامل  -3
يررند ُي رراق ُي يشرر ر مفن ررإن األمررم املتحرردة الرررامإن حلنررن  ارةررراي عوررل مررا تندمررد مررن دعررم 

 رجناز النالين.
وهررريا التنريرررر هرررن األول الررريي يندمرررد املنررررر اارررامل س  قوررر  إلنرررن  ارةرررراي. وهرررن  -4

ن ت الريإررإن الريت إلرددها املنررر اارامل والرؤيرن الريت و ربها لناليترد، يت من عر اق مرنج اق لاولر
يف ذلررا النهررنض  هررند تنفإرري سعرربي إلنررن  األشررئامل املنتمررق س  ُقوإررات قنمإررن ُو سثنإررن  نررا

)ارعبي املتبود حبنن  األقوإات( من  بل مشاورات مي احل نمرات  ولغنينوس  ُقوإات دينإن 
امل رروحن. و نإنرراق ارريه الغايررن، سرررياع  املنرررر ااررامل املبررايري الدولإررن  واجلهررات األ ررر   رراإلبن

والتشريبات الن نإن النايمن فإما يتبود ابألقوإات، وسإحدد ُف جم املمارسات اليت تتببهرا الردول 
 وارم اةإات املتاإلن لوتباوي التنا مي املفن إن الرامإن حلنن  ارةراي. 

فرو  من رنعإن. فرالفر  الثراين ينردر عر راق عامراق لاةشر ن الريت  ويتأل  التنرير من مثاةإن -5
        ا ررررر وبت  رررررا املنرررررررة ااا رررررن الررررررا نن يف الفررررررتة املمتررررردة مرررررن كررررراةني الثاين/ينررررراير س  مترررررنز/

؛ ويغ رر  الفررر  الثالررط األةشرر ن الرريت قررار  ررا املنرررر ااررامل احلررا  يف الفرررتة املمترردة 2017ينلإرد 
؛ وحيردد الفررر  الرا ري األولررن ت والرؤيرن الرريت 2017كراةني األول/ديرررمرب مرن آب/ُغررر   س   

سررتنجد املنرررر ااررامل يف سجنرراز واليتررد؛ ويررنج  الفررر  ااررام  ُةشرر ن االت ررال الرريت ا رر وي  ررا  
؛ ويبرض الفر  الرادس ةتايج البحنث املتبونن  ن ا  األقوإرات 2017امل و  ابلنالين يف عار 

ن مرن عموإرن االسررتبراض الردوري الشرامجم؛ ويرررتبرض الفرر  الررا ي ابلتف ررإجم  ربل اجلنلرن الثاةإرر
ُهدا  الدلإجم البمو  رعمال احلنن  الوغنين لاقوإات الوغنين؛ ويت من الفر  الثامن مبونمات 

تشرين الثاين/ةنفمرب  30مرت مون عن املنتد  الباشر املبا  ن ا  األقوإات، اليي ععند ينم  
. ويت من الفر  األ ري من التنرير  بض االستنتاجات والررؤ  2017ديرمرب /كاةني األول  1و

 الثاقبن  شأي والين املنرر ااامل. 
اةررد ي، الرريت اةتهررت فرررتة واليتهررا  -ويررند املنرررر ااررامل ُي يشرر ر سررا نتد، ريتررا سجيرراك  -6

عول مد   عول ما  يلتد من جهد - 2017متنز/ينلإد  31الثاةإن اليت دامت ثبث سننات يف 
الرررننات الرررت املا ررإن لتب يرر  إلنررن  األقوإررات والرردفا  عنهررا. فنررد سررامهت مرررامهن كبرررية يف 
التنفإي الفبال رعبي إلنن  األقوإات ويف التن جم س  فهم ُف جم لبدة قاالت ريإررإن ترؤثر يف 

ألسراس إلنن  األقوإات. فمن  بل عموإن تشاورين واسبن الن ا ، رك ت فإها املنرررة اارامل اب
عوررل تب يرر  قرردرة ُفررراد األقوإررات ُةفرررهم عوررل امل البررن حبنررنقهم، سررامهت يف التبريرر   ن ررا هم 
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ويف ز دة تفاعجم ايتمي الدو  واألمم املتحدة ومشاركتهما يف اجلهند الرامإن  نجرد اا رنمل س  
الن ريرررن الت ررردي لو ررربنابت الررريت تبررررتض ُفرررراد األقوإرررات. وقرررد تبررر زت تورررا اجلهرررند ابلررر  رات 

الثماين اليت ساعدت يف تروإ  ال نا عول عدد من الن ا  احلامسن امل روإلن ُمرار األقوإرات يف 
 ختو  الرإاقات. 

 -األنشطة اليت اضطلعت هبا املقررة اخلاصة السابقة )كانون الثاين/يناير  -اثنياا  
 (2017متوز/يوليه 

بنإررررررررن  ن ررررررررا  األقوإررررررررات، ، ُدلررررررررت املنررررررررررة ااا ررررررررن امل2017شررررررررباط/فرباير  28يف  -7
امررن والبشرررين ننين اااةررد ي،  بإراي يف إلردث جرراةِّ ةعح ِّرم اإلتفراالق ابلرريكر  الرر - سجيراك ريترا

 والببثرن الردو  - رعبي إلنن  األقوإات. واشرتك يف است افن االجتما  فريد إلنرن  األقوإرات
رر الدايمررن لونمرررا لررد  م تررب األمررم املتحرردة والنكرراالت املتئ  ررن يف ُمهإررن    عوررلجنإرر  ورك 

إر .  رر  البنو ي هنج يننر عول ُساس إلنن  األقوإات يف س ار جهند م افحن التشردد والت
ي منرراإل  ا يف مجإرروحبررط املشرراركني يف احلرردث ُي رراق الررربجم ال فإوررن إبدمرراا األقوإررات وسشررراكه

 احلإاة البامن كأداة فبالن مل افحن البن  و  اب ال راهإن.
، شرررراركت املنررررررة ااا ررررن الرررررا نن كمحرررراورة يف إلرررردث 2017مررررارس آذار/ 16ويف  -8

جاةِّ ةعح ِّم  ت عنناي "األقوإات والتمإإ  عورل ُسراس النحرار ال بنر ". وهريا احلردث مررتنإلل 
، الرريي حبثررت فإررد مرررألن التمإإرر  عوررل ُسرراس النحررار (1)مررن تنريرهررا س  قورر  إلنررن  ارةررراي

 ال بن  يف سإا  عامل . 
،  رررربل الرررردورة الرا بررررن والثبثررررق يورررر  إلنررررن  ارةررررراي، 2017ار/مررررارس آذ 17ويف  -9

ُدارت املنررررة ااا ررن الرررا نن اجتماعرراق جاةبإرراق ةحمترررد املفن ررإن الرررامإن وامل وفررن ابلناليررن. وُع ورررد 
 .(2)(2017) احلنن  الوغنين لاقوإات الوغنين: دلإجم عمو  لوتنفإي بل احلدث ال تإب املبنني 

يف ةإبرال، مناسربن س رب   ُي اق، إل رت املنررة ااا ن الرا نن، 2017آذار/مارس ويف  -10
ُداة تنجإهإرررررن  شرررررأي التمإإررررر  النرررررايم عورررررل ُسررررراس النررررررب: التحرررررد ت والرررررنهج املنشرررررنر املبنرررررني 

االسرتاتإجإن الريإرإن املت ون ن افحرن التمإإر  النرايم عورل ُسراس النحرار ال بنر  واألشر ال املماثورن 
. وركرر  االجتمرا ، الريي تنلررت تنحإمرد املفن رإن الرررامإن حلنرن  ارةررراي، (3)(2017) إإر مرن التم

 عول تب ي  قدرة فريد األمم املتحدة الن ري يف ةإبال عول النهنض  هند م افحن التمإإ . 
، شاركت املنررة ااا ن الرا نن يف إلونن دراسرإن ععنردت  رق 2017متنز/ينلإد  7ويف  -11

ول من ررن  احلنررن  الثنافإررن ويايررن الرررتاث الثنررايف. وةحمررت هرريه احلونررن الدراسررإن الرردورات لتنررا
املفن إن الررامإن حلنرن  ارةرراي  رد  التحراور مري عردد مرن اجلهرات  راإلبن امل روحن  شرأي 
الررربجم ال فإوررن ننرري واإلتررناا األثررر الررروِّ لا رررار ابلرررتاث الثنررايف وترردمريه عوررل التمترري حبنررن  

__________ 

(1) A/HRC/31/56. 
. www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/SR/LanguageRightsLinguisticMinorities_EN.pdfاةحررررررررررررررررررررر  (2)

 .املنررة ااا ن ب  ُعدت ال تإ
ُعرررردت األداة   .www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/GuidanceToolDiscrimination.pdfاةحررررر  (3)

 ت.التنجإهإن شب ن األمم املتحدة املبنإن ن افحن التمإإ  البن ري وياين األقوإا

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/GuidanceToolDiscrimination.pdf
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ك يف احلونررررن الدراسررررإن  ثوررررني عررررن الرررردول األع رررراا ووكرررراالت األمررررم املتحرررردة ارةررررراي. وشررررار 
ومنحمرررات ايتمررري املررردين واملؤسررررات الن نإرررن حلنرررن  ارةرررراي وانشررر ني يف قرررال الررردفا  عرررن 

 احلنن  الثنافإن.

  كططططانون األو /  -األنشطططططة الططططيت قططططاخل هبططططا املقططططرر اخلططططاص )  /أ سطططططس  -اثلثاا  
 (2017ديسمرب 

، اسرررتهجم املنررررر اارررامل عموإرررن تشررراور شرررامون مررري عررردد مرررن 2017ونل/سررربتمرب يف ُي -12
اجلهات  اإلبن امل وحن، نا يف ذلا احل نمرات واملنحمرات غرري احل نمإرن واملؤسررات الن نإرن 
حلنن  ارةراي و ثوني عن ختو  األقوإات،  د  تب ير  عبقرات البمرجم النايمرن واست شرا  

 ن.سبجم جديدة لوتباوي مي النالي
ُو رز املنررر اارامل، يف س رار مشراوراتد، كإر  ُي األقوإرات متثرجم يف البديرد مرن البورداي  -13

ُشرررد ف رررات ايتمررري  ررربفاق وتناجرررد يف النقرررت الرررراهن عررردداق مت ايرررداق مرررن التحرررد ت والتهديررردات 
ا و رق املرتب ن حبنن  ارةراي اليت ترتاوح  ق التمإإ  عول ُساس لغاهترا ُو دينهرا ُو ُ روها ارثر

البن  و  اب ال راهإن. وشدد عول ُي هيه التحد ت تت وب رداق منرناق ومجاعإاق وإلازماق مرن 
كرررد احلاجرررن س  تبمإرررد فهرررم ق رررا  إلنرررن  ارةرررراي احملإ رررن  تهمرررإ   مجإررري األ ررررا  املبنإرررن. ُو
ن األقوإررات ومررنا ن ال ررب  الرريت تبرراين منهررا، كمررا ُكررد  رررورة سجيرراد إلوررنل تباوةإررن ومناسرربن مرر

إلإط التنقإت لوتئفإر  مرن األ  رار الريت هتردد األقوإرات. وي رل هريا التنجرد  نجرد  رامل يف 
إلالررن ةررراا األقوإررات البيرر  قررد يررناجهن التهمررإ  املرر دوا  ررربب ةررن  جنرررهن واةتمررايهن س  

 ُقوإن لغنين ُو دينإن ُو سثنإن. 
كاملمارسررررات   -ويرررردرك املنرررررر ااررررامل  رررررورة رفرررري الحوررررم الرررريي ينرررري عوررررل األقوإررررات  -14

ويبر  يف النقرت ذاترد احلاجرن س  مباجلرن األزمرات الناشر ن  -التمإإ ين النحمإرن وال رار ن يف النردر 
الرريت تتئررب  فإهررا األقوإررات. وشررر  املنرررر ااررامل يف سجررراا مشرراورات واسرربن الن ررا  مرري ختورر  

بهم  رمن األولرن ت ُع اا ايتمبات احملوإن لاقوإات لإ  فن  ردراا آرايهم وتنقباهتم وم ال
احملرررددة يف الناليرررن، وسارررا ُي ررراق لبحرررط هررريه اطراا والتنقبرررات وامل البرررات عورررل مجإررري املررررتن ت 
ذات ال ررررون و نإررررراق وسقوإمإررررراق ودولإرررراق. وسرررررإ فجم املنررررررر اارررررامل تنا ررررجم التحررررراور مررررري مجاعرررررات 

عورل النحرن  األقوإات. وسإرربل ُي راق س  سدراا  برد جنرراين قرني فإمرا ي ر وي  رد مرن ُعمرال
 املن نمل عوإد يف النرار املنشئ لونالين والنرارات التالإن.

ويند املنرر ااامل ُي يش ر الردول الريت قبورت ز رات امل وفرق الررا نق ابلناليرن عورل  -15
مررراعإها احلمإرردة وتباوهنررا، ويشررجي الرردول األ ررر ، نررا فإهررا الرردول الرريت وعجهررت سلإهررا  وبررات 

ي  روح سجيا إن مي النالين. فند ساعدت ال  رات الن رين يف الت دي لن ا  ل  رهتا، عول التباو 
ُساسرررإن تتبورررد ابألقوإرررات ويف سقامرررن قنرررنات فبالرررن لبت رررال تترررإل اجلمررري  رررق ختوررر  النسرررايجم 
ال فإورن ابلنهررنض ابلتبرراوي التنررا وتوبإررن احلاجررن س  االسررتفادة مررن املمارسررات ارجيا إررن، النايمررن 

 ن. وابر افن س  ال  رات الن ريرن، سرإ فجم املنررر اارامل منا رون التبرادل املثمرر مري منها والناش
 الدول األع اا  شأي مجإي املرايجم املت ون ابلنالين. 



A/HRC/37/66 

GE.18-00676 6 

وسررررريك  املنرررررر ااررررامل عوررررل املشرررراورات مرررري اطلإررررات ارقوإمإررررن، نررررا يف ذلررررا اال رررراد  -16
تشرررارين يوررر  جنرررن االسلإرررن لوفراة فنةإرررن والواألورويب ومنحمرررن التبررراوي ارسررربم  واملنحمرررن الدو 

حبنرن   لدولإرن املبنإرناحل نمإرن اُورواب املبنإن ابالتفاقإن ار اريرن حلمايرن األقوإرات الننمإرن والوجنرن 
فن ررررها ورواب ومارةررررراي التا بررررن لرا  ررررن ُمررررم جنررررنب شررررر  آسررررإا ومنحمررررن األمررررن والتبرررراوي يف ُ

نرررن البورررداي شررربنب وجلوجنرررن األفرينإرررن حلنرررن  ارةرررراي والالررررام  املبرررا ابألقوإرررات الننمإرررن وال
رر اة لتنرراول  ة و نررااألمري إررن حلنررن  ارةررراي. وستررراعد هرريه املشرراورات يف تنحررإم مناقشررات مرك 

 يفؤثر فإما يبدو تات اليت الن ا  الشامون اليت هتم األقوإات، وال سإما يف  نا ت ايد عدد الن اع
ترررم حتمهإررن يمرر  ُ رربل ن. ويبترررب املنرررر ااررامل ُي التبرراوي ارقوإاألقوإررات  ررارا احلرردود الن نإرر

 مت ايدة حلماين إلنن  األقوإات وتب ي ها. 
وسررريك  املنرررر ااررامل ُي رراق يف جرر ا مررن ُةشرر تد عوررل الرردعنة والنهررنض ابلرردور الرريي  -17

مل ا رد وسإرربل  نجر مي ن ُي تؤديد األقوإرات فإمرا يتبورد  بردد مرن الن را  النايمرن والناشر ن.
ناليررررن ز دور الس  سذكرررراا الررررنع   رررريه الن ررررا  مررررن  رررربل التفاعررررجم مرررري وسرررراي  ارعرررربر وس رررررا

ورا النسرايجم. إرات مرن تابستئدار وسايجم التنا جم االجتماع  املتاإلن وتإرري استفادة ُفراد األقو
 يررر  قمإرررن لتبوسرررإجري الرتكإررر   نجرررد  رررامل عورررل دور الشرررباب يف اسرررتئدار وسررراي  ارعررربر الر 

   األقوإات يف ختو  الرإاقات ااا ن  م.إلنن 
ويررربل  ررراإلب الناليررن  نشررراط س  عرررض إلررراالت تتبوررد ابةتهررراك إلنررن  األقوإرررات.  -18

ن الرسرايجم ق متا بروايا الغرض، شرر  املنررر اارامل يف تنفإري ةحرار تتب ري شرهري يهرد  س   رر
رررد س  احل نمررات، نرررا يف ذلررا رسرررايجم االدعررااات والنررر إنحر املنررررر جوررن. وسررردااات الباالرريت تعنج 

ري احل نمإررن نحمررات غررااررامل ُي رراق يف مجإرري املبونمررات الرريت ترررد مررن منحمررات ايتمرري املرردين وامل
فرررررراد األقوإرررررات فإمرررررا يتبورررررد ابالةتهاكرررررات املبوررررر  عنهرررررا حلنرررررن  األقوإرررررات.   سإ ررررري  رررررمنو ُو

ي البوررررردا سرررررإما التحررررراور مررررري مجإررررري اجلهرررررات  ررررراإلبن امل ررررروحن يف هررررريا ال ررررردد، وال ُولن ترررررد
 ا  األ رر  اجون والن غإن مباجلن احلاالت الب - ن فها اجلهات املرؤولن الريإرإن  - األع اا

ر ررافن س  ابد  بإررد، املتبونررن ابملمارسررات التمإإ يررن الرريت ترررتهد  األقوإررات واملرررتمرة منرري عهرر
 الت دي الةتهاكات إلننقها.

يت ُجنررر ت دراسرررن شرررامون  شرررأي إلالرررن إلنرررن  ومتا برررنق لوبمرررجم الررريي قامرررت  رررد سرررا نتد الررر -19
 2017ُيونل/سربتمرب  22و 21، عنرد املنررر اارامل يرنم  (4)ارةراي لورومرا يف مجإري ُحنراا البرام

يف  إنة  آيرس إلونن عمجم  شأي إلالن الروما يف األمري تق. ويند ُي يغتنم هيه الفر رن لاعرراب 
 است افن إلونن البمجم. عن ش ره لورو ات األرجنتإنإن عول منافنتها عول 

ُواتإلت إلونن البمجم منرباق لتتفاعجم ايتمبات احملوإن لوروما من األرجنتق والربازيجم و رريو  -20
وشإو  وكنلنمبإا مي  ب ها الببض، وذلرا حب رنر مررؤولق مرن  ورداي تورا ايتمبرات و ثورق 

وداي عن اطلإات ارقوإمإن حلنن  ارةراي، نا يف ذلا منحمن األمن والتباوي يف ُورواب وجلنن الب
األمري إرررن حلنرررن  ارةرررراي. وتنامسرررت قتمبرررات الرومرررا اار رررا وانقشرررت الرإاسرررات املتببرررن يف 
 ورررداهنا املئتوفرررن  رررد  مت رررق ايتمبرررات احملوإرررن لورومرررا والنحرررر يف سررربجم إل رررنل ُفرادهرررا عورررل 

ا  الر ن البيد والرعاين ال رحإن والتبورإم. ُوشرار  ثورن قتمبرات الرومرا س  ُي مررتن  االعررت 
__________ 

(4) A/HRC/29/24. 
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البرررار ابلرومرررا ُو قبرررنام كأقوإرررن منف رررون  ررربإ  يف األمرررري تق. فالرومرررا ال ي الرررني يبررراةني عورررل 
ة رررررا  واسررررري مرررررن التهمرررررإ  االجتمررررراع  واالقت رررررادي، وال ينجرررررد يف املن نرررررن سال  النوإرررررجم مرررررن 
شررررار املمثوررررني  الرإاسررررات ُو الررررربامج الرمسإررررن الرررريت هتررررد  س  تب يرررر  إلنررررن  الرومررررا ويايتهررررا. ُو

 نمإررني س  ُسررالإب إلإرراة الرومررا النايمررن عوررل التننررجم والرتإلررال ابعتبارهررا إلرراج اق ريإرررإاق ُمررار احل
إل رررنل ُفرررراد هررريه األقوإرررن عورررل ااررردمات االجتماعإرررن. ومررري ذلرررا، ُقرررروا حتي التمإإررر  واةبررردار 

جم التبورإم الناثيد الرمسإن مهرا مرن التحرد ت الريإررإن الريت تبررتض ُفرراد ُقوإرن الرومرا فإمرا يتبورد  نإر
واالستفادة من ااردمات ال رحإن. وس رافن س  ذلرا، ال تر ال قتمبرات الرومرا يف املن نرن تناجرد 
 ربنابت يف احل رنل عوررل الرر ن البيرد. فررأفراد الرومرا الريين ال ي الررني يبإشرني إلإراة الرتإلررال 

س   يناجهني  ربنابت يف البثرنر عورل مناقري مناسربن لن رب املئإمرات، األمرر الريي قرد يف ر 
التمإإ   دهم مرن جاةرب الررو ات ويبر رهم لا ربا. زد عورل ذلرا ُي عجر هم عرن احلفرا  
عوررررل األارررراط الثنافإررررن لورتإلررررال لررررد ُثررررر سرررروِّ عمإررررد عوررررل األارررراط االجتماعإررررن والثنافإررررن ارررريه 
اجلماعات وعورل سربجم عإشرها يف ختور  ُرجراا املن نرن. وابلنرربن س  اجلر ا ال برري مرن مجاعرات 

املتناجدة يف األمري تق اليت ختوت عن إلإاة الرتإلال، غالبراق مرا تبرإ  األسرر يف إلالرن فنرر الروما 
 مدقي وتفتنر س  ال هرابا ومإاه الشرب ومرافد ال ر  ال ح  املناسبن. 

وت رقرررت إلونرررن البمرررجم س  حبرررط الرررربجم الررريت مي رررن  رررا يتمبرررات الرومرررا الن رررنل س   -21
مايررن إلنررن  ارةررراي  ررماانق لوتفاعررجم املنهجرر  واملرررتمر مرري واليررن اطلإررات ارقوإمإررن والدولإررن حل

املنرر ااامل املبا  ن ا  األقوإات، ومي النال ت املنا رإبإن األ رر ، وجلنرن البورداي األمري إرن 
 حلنن  ارةراي.

وشررررجي املنرررررر ااررررامل، يف مبإلحاتررررد ااتامإررررن س  املشرررراركق يف إلونررررن البمررررجم، عوررررل  -22
اتإجإات وقرررناةق عورررل ال ررربإد الرررن ا الست  رررال املمارسرررات التمإإ يرررن  رررد ُفرررراد اعتمررراد اسررررت 

وقتمبات الروما ولتنفري فرمل كافإن ام ك  يرتفإدوا من الرعاين ال حإن واادمات االجتماعإن 
والبمجم والتبوإم. وشجي ُي اق عول تب ي  التنا جم  ق املنحمات الريت تنشر  يف قرال الردفا  عرن 

 ما يف  وداي ُ ر  يف املن نن و ارجها،  غإن تب ي  التباوي ُووجد التآزر. إلنن  الرو 
واتفررد املشرراركني يف إلونررن البمررجم عوررل عرردد مررن ةنرراط البمررجم والترردا ري ال فإوررن  تب يرر   -23

إلنررن  ُفررراد قتمبررات الرومررا يف األمررري تق ويايتهررا. ويررررد فإمررا يورر   بررض ةنرراط البمررجم الررريت 
 املنرر ااامل:  ُإلااا املشاركني س 

النهنض  تنفإري اتفاقإرن منحمرن البمرجم الدولإرن  شرأي الشربنب األ روإن والنبوإرن  )ُ( 
 (، واالعرتا  ابلروما كجماعن سثنإن؛ 169)رقم  1989لبار 

ُمهإن ال  رات املنتحمن اليت يننر  را املنررر اارامل س  البورداي الريت تبرإ  فإهرا  )ب( 
  بنابت؛ قتمبات الروما وتناجد فإها 

احلاجررن س  منا ررون جهررند الرردعنة مرررن ُجررجم و رري سإاسررات عامررن ترمررر  س   )ا( 
  رق ظرو  عإ  الروما يف األمري تق ويف ابق  ُحناا البام؛

و ي     مي منحمن ال حن لوبورداي األمري إن/منحمرن ال رحن الباملإرن  غإرن  )د( 
 سدماا الروما يف ةحم ال حن الن نإن؛
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تشرررجإي الرإاسرررات البامرررن الررريت هترررد  س   نإرررد التمتررري ال امرررجم ابحلررررد يف  )ه( 
 الر ن البيد؛ 

احلاجرررن س  اسرررتنباط اسررررتاتإجإات هترررد  س  تب يررر  مشررراركن ُفرررراد قتمبرررات  )و( 
الروما يف مجإي اياالت اليت خت هم، نا يف ذلرا مرن  ربل منحمرات ايتمري املردين الريت تنشر  

 اين إلنن  هؤالا األفراد وتب ي ها.  ديداق يف قال ي
،  ا ررب املنرررر ااررامل االجتمررا  ة رر  الرررنني 2017تشرررين األول/ُكتررن ر  5ويف  -24

لرا  ن ُمناا املحام والنس اا يف البوداي النا نن ابلفرةرإن، يف فريديركنت، كندا، إلإط قدر عر اق 
التحرررد ت امل روإلرررن ُمرررار األمرررم   رررت عنرررناي "األقوإرررات، احلنرررن  الوغنيرررن واحلنرررن  ارةرررراةإن:

املتحرررردة والبوررررداي النا نررررن ابلفرةرررررإن". وشرررررح الررررروا   النثإنررررن  ررررق إلنررررن  ارةررررراي لاقوإررررات 
واحلنن  الوغنين وشدد عول الببقن املتإنن  ق إلحر التمإإ  يف التبورإم واالسرتفادة مرن ااردمات، 

الرنهج ُي يف ر  س  الت امرات، تنرنر عورل  من قبإجم الرعاين ال حإن، وال إفإن اليت مي ن  را اريا
ُسررررررراس مبرررررررايري إلنرررررررن  ارةرررررررراي،  ترررررررنفري ااررررررردمات ُو اسرررررررتئدامها ابلوغرررررررات األ ررررررروإن يف 

 مبإنن.  سإاقات
، شررررارك املنرررررر ااررررامل كمتحرررردث يف اجتمررررا  2017تشرررررين األول/ُكتررررن ر  24ويف  -25

يف ةإنيررنرك. واست ررا  هرريا جرراةِّ عنررد عوررل هررام  الرردورة الثاةإررن والرررببق لوجمبإررن البامررن، 
االجتمررا  الببثررن الدايمررن لونمرررا والببثررن الدايمررن جلمهنريررن سررونفإنإا والببثررن الدايمررن ل نرردا لررد  
األمم املتحدة يف ةإنينرك وفريد إلنن  األقوإات الردو  ومفن رإن األمرم املتحردة الررامإن لشرؤوي 

كرررد  البج رررق، وذلرررا سإلإرررااق لوررريكر  الررررننين ااامررررن والبشررررين رعررربي إلنرررن  األقوإرررات. ُو
االجتما  ال ا ي املول لوتنفإي الفبال لاعبي وحلماين إلنن  األقوإات يف ختو  ُ رنا  البرام، 
ال سرررإما يف ظرررجم الررررإا  الرررراهن الررريي يتررررم  ت ايرررد التحرررد ت الباملإرررن، كالن اعرررات واألزمرررات 

  وتنرام  الن عرن الننمإرن البرقإرن. كمرا ارةراةإن وت اعد الن عن الشبن إن و  اب ال راهإن والتمإإر
ُكررررد االجتمررررا  االارررراه املت ايررررد حنررررن اخترررراذ  بررررض األقوإررررات كررررب  فررررداا لومشرررراكجم الرإاسررررإن 
واالقت رررادين واالجتماعإرررن. ويف ظرررجم هررريه الحررررو ، عرررادة مرررا يعنحرررر س  يايرررن إلنرررن  األقوإرررات 

ألقوإررررات تناجررررد التمإإرررر   ن ررررفها تشرررر جم   ررررراق عوررررل النإلرررردة الننمإررررن و/ُو األمررررن النررررنم . فا
ؤدي س  ُش ال شديدة من البن  النايم عول اانيرن، يواالعتداا والبن ، األمر اليي مي ن ُي 

نررا يف ذلررا ارابدة اجلماعإررن. وشرردد االجتمررا  عوررل ُي الرردفا  عررن إلنررن  ارةررراي لاقوإررات 
التماسرا  رق م رنانت عن ر ريإر  ملني الن اعات و ناا الربر و نإد االسرتنرار االجتمراع  و 

شررري سشررارة  ا ررن س  إلرراالت اةبررردار اجلنرررإن وإلرمرراي ُفررراد األقوإررات مررن إلننقهرررا  ايتمرري. ُو
املت رررون ابجلنررررإن، و ا رررن يف سرررإا  النررر ا  وااجررررة، كمرررا ُشرررري س   ررررورة الت ررردي لاسرررباب 

 رراق عورل  رررورة اجليريرن والحرررو  األساسرإن الرريت ترراهم يف اةبرردار اجلنررإن. وشرردد االجتمرا  ُي
ُي تتئري الردول مجإرري التردا ري املناسرربن ل رماي املشراركن الفبالررن لاقوإرات يف مجإرري منراإل  احلإرراة 
ُوي هتإئ ُع راق وف ااات امي منحمات ايتمي املدين اليت تبمجم ألججم األقوإات ومبهرا. وسرو  

وإررررات يف   رررن التنمإررررن املشررراركني يف املناسررربن االإلتفالإررررن ال رررنا عوررررل  ررررورة سدراا ق رررا  األق
والنقررن  عورل التنردر الرريي  ررزه الردول األ رررا  يف هريا ايرال لوتأكررد  2030املررتدامن لبرار 

 من النفاا اباللت ار األساس  "حتال يتئو  ُإلد عن الركب". 
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،  ا ررب املنرررر ااررامل املبررا  ن ررا  األقوإررات 2017تشرررين األول/ُكتررن ر  25ويف  -26
رة األو    رفتد تورا. وت رر  س  احلرديط عرن ُوجرد ال رب  والتهمرإ  الريت اجلمبإن البامن لوم

يبرراين منهررا البديررد مررن مجاعررات األقوإررات يف ختورر  ُ ررنا  البررام وعرررض الرؤيررن الشررامون الرريت 
و ربها واألولرن ت الرريت إلرددها لوناليرن  رربل الررننات الرثبث املنبوررن، مشررياق  نجرد  ررامل س  

يعغفرررجم يف  برررض األإلإررراي، وهرررن ُي إلنرررن  األقوإرررات هررر  إلنرررن   جاةرررب إلإرررني مرررن املررررألن،
ارةررراي لررببض ُشررد اجلماعررات  رربفاق يف البررام. ول ُي رراق تنرراول عرردد مررن اجلناةررب األ ررر ، 
ومنهررا  ديررداق  رررورة تن ررإل ة ررا  ومبررة لفحررن "ُقوإررن"، واحلاجررن س  ُي ارردد الرردول  شرر جم 

إلنن  األقوإات يف  نا اليكر  الرننين ااامرن  فبو  وعول سبإجم االستبجال الت امها إبعبي
والبشررررين لاعررربي، والرررربجم الررريت مي رررن  رررا جرررا فنايرررد اقت رررادين مرررن يايرررن إلنرررن  األقوإرررات. 
وشدد املنرر ااامل عول ُي هيه اياالت مي ن ُي تنش  عموإن التف ري وتبمد الفهم، وابلتا  

الرريت تنررنض جهررند احلمايررن الفبالررن حلنررن   تررراعد يف التغوررب عوررل ال رربنابت وتبديررد الشرر نك
 ارةراي لاقوإات. 

، شارك املنرر اارامل ك رإ  لوحرديط يف اجتمرا  2017تشرين الثاين/ةنفمرب  3ويف  -27
مايرردة مررررتديرة  شرررأي الوغرررات املتنارثررن واانيرررن وارإلإررراا  ررربل املررؤمتر الررردو  الررريي عنرررد  رررت 

ات، مررن الشررا س  الإنررق"  امبررن منة تررني، يف كنرردا. عنررناي "الرتمجررن عرررب الثنافررات و ررق الوغرر
وقرردر عر رراق عامرراق عررن إلنررن  األقوإررات الناشرر ن عررن مباهرردات إلنررن  ارةررراي وت بإررد النرراةني 

 الدو  يف قاالت كثنافن الشبنب األ وإن ولغتهم يف البوداي اليت يش وني فإها ُقوإن. 
يف جنإ ، ابملرتفإدين مرن  نرر ااامل،، التنل امل2017كاةني األول/ديرمرب   1ويف  -28

ومررررن الن ررررا  الرررريت جرررررت  لومررررنل الدراسررررإن املئ  ررررن ألفررررراد األقوإررررات. 2017 رررررانمج عررررار 
مناقشتها، سم اةإن سةشاا فريد لوئرجيق من ُفراد األقوإرات املررتفإدين مرن  ررامج املرنل الدراسرإن 

 اكترربها املررتفإدوي الررا نني مرن يتإل لوم ور  ابلناليرن اال رب  عورل املبرار  واارربات الريت
 هيه الربامج من  بل ُةش تهم املئتوفن. 

، سررراهم املنررررر اارررامل يف سعرررداد ال رررإغن النهايإرررن 2017كررراةني األول/ديررررمرب   4ويف  -29
ا ن البمرجم املتبونرن حبنرن  ارةرراي ومبرايري االةتئراابت، وهر  مبرادرة مشررتكن يف قرال إلنرن  

ئررراابت  رررق املفن رررإن الررررامإن حلنرررن  ارةرررراي ومركررر  كرررارتر يف ُ ون رررا، ارةرررراي ومبرررايري االةت
الررنال ت املتحرردة األمري إررن. وهتررد  املبررادرة س  التف ررري موإرراق يف عنا ررر هنررج قررايم عوررل إلنررن  
ارةرررراي سزاا االةتئررراابت وتنفإررري اسررررتاتإجإات لوتبررراوي  رررق  ررررباا إلنرررن  ارةرررراي واجلهرررات 

ابت عورررررل ال ررررربد الرررررن ا وارقوإمررررر  والررررردو . و ورررررت مررررررامهن املنررررررر إبدارة االةتئرررررا املبنإرررررن
قرراالت مي ررن ُي ي ررني لون ررا  امل روإلررن فإهررا أتثررري عوررل املشرراركن الفبالررن لاقوإررات يف  ااررامل

 البموإات االةتئا إن. 
، إل رررر املنرررر ااررامل مرررؤمتراق ةحمتررد جلنررن إلنرررن  2017كرراةني األول/ديرررمرب   9ويف  -30

تفإررررن، يف ريغررررا، التفإررررا، لبإلتفررررال ابلرررريكر  الرررررننين ااامرررررن والبشرررررين رعرررربي ارةررررراي الب
األقوإررررات. وقرررردر عر رررراق عررررن الناليررررن والررررربجم املم نررررن لوم رررر  قرررردماق يف يايررررن إلنررررن   إلنررررن 
 وتب ي ها.  األقوإات
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 األولوايت اليت حددها املقرر اخلاص والرؤية اليت وضعها للوالية -رابعاا  
، ُكرد املنررر 2017ُلناه ُمرار اجلمبإرن البامرن يف تشررين األول/ُكترن ر  يف ُول   اب -31

ااامل ما ُعرب عند من قود سزاا عدر و نح عدة ق ا  ُساسإن تتبود حبنن  األقوإرات وسرنا 
شرررار س  ُي الغمرررنض وعررردر الن رررنح   رررنمل و ررري  الفهرررم املتنا رررجم إلرررنل هررريه الن رررا . ُو

االت، أتثرررياق سرروبإاق يف تنفإرري ارعرربي وغررريه مررن  رر نك األقوإررات مي ررن ُي يررؤثرا، يف  بررض احلرر
إلنن  ارةراي اليت هترم األقوإرات. و نرااق عوإرد، سرإبحط املنررر اارامل املررايجم التالإرن سربإاق منرد 

 س  تنفإي األولن ت املنا إبإن لونالين تنفإياق فباالق: 
 27ت ويف املرادة ة ا  ومبرة لفحرن "ُقوإرن" كمرا تررد يف سعربي إلنرن  األقوإرا )ُ( 

 من البهد الدو  ااامل ابحلنن  املدةإن والرإاسإن؛ 
اديرررد االلت امرررات الررريت ق بتهرررا الررردول يف  رررنا االإلتفرررال ابلررريكر  الررررننين  )ب( 

ااامرررن والبشرررين رعرربي إلنررن  األقوإررات، وز دة ُثررر ُةشرر ن املنتررد  املبررا  ن ررا  األقوإررات 
  يكراه الرننين الباشرة؛سإما وهن حيتفجم  وفبالإتها، ال

الفنايررررد واملرررر ا  االقت ررررادين الرررريت مي ررررن ُي تتحنررررد مررررن  رررربل يايررررن إلنررررن   )ا( 
 األقوإات. 

، الرررريي  وررررب فإررررد ايورررر  س  امل ورررر  25/5وعمرررربق  نرررررار قورررر  إلنررررن  ارةررررراي  -32
لنرررراا ابلناليرررن ُي   ررري ننحرررنر جنرررراين يف عمورررد، سإنا رررجم املنررررر اارررامل سيررربا ُولنيرررن عوإرررا 

األقوإرررات، مثومرررا فبرررجم سرررا ننه مرررن قبورررد. وسإررررتمر يف مباجلرررن التحرررد ت الررريت تناجههرررا ةرررراا 
األقوإات، و ا ن التحد ت املت ون ابلتهمرإ  واةبردار اجلنررإن واحلرمراي مرن اكترراب اجلنررإن 
 واحلد يف التبوإم، إلإط يتبر ن ألثر م دوا، األول  ربب ةن  جنرهن والثاين  ربب اةتمايهن

 س  ُقوإن. 
وسإررتند املنرررر اارامل ُي رراق س  البمررجم الرر دي الرريي ا رر وي  رد سررا ننه يف الت رردي  -33

ألعمال التمإإ  واالستبباد وغري ذلا من اةتهاكات إلنرن  ارةرراي النايمرن عورل ُسراس النحرار 
ال بنرر  ومررا شررا د ذلررا مررن ةحررم تررنارث الن رري االجتمرراع ، الرريت تررؤثر  نجررد  ررامل يف مجرراعيت 
الدالإت و نراكنمق وساير األقوإات اليت تباين من  ب  شديد، مثرجم مجاعرن الرومرا. وسرإبحط 
ُي اق الن ا  اليت هتم ال م واألشئامل امل ا ق إبعاقن مسبإن  ن فهم ُفراداق ينتمني س  ُقوإات 

نررررد لغنيررررن. و رررربل ز راتررررد الن ريررررن، سإررررربل املنرررررر ااررررامل س  تب يرررر  املمارسررررن املتمثوررررن يف ع
 مشاورات مي ُفراد اجلماعات وايتمبات املهمشن  غإن توبإن اإلتإاجاهتم  ش جم ُف جم. 

ويبترر ر املنرررر ااررامل سقامررن تبرراوي ُوثررد مرري سرراير وكرراالت األمررم املتحرردة وآلإاهتررا املبنإررن  -34
حبنررن  ارةررراي الرريت ترررتب  ُةشرر تها ارتبا رراق وثإنرراق حبنررن  األقوإررات ُو الرريت تنشرر  يف قرراالت 
ذات  ون وثإنن حبنن  األقوإرات، نرا يف ذلرا مفن رإن األمرم املتحردة الررامإن لشرؤوي البج رق 

 وجلنن الن اا عول التمإإ  البن ري. 
، 2017وكما ُعون املنرر ااامل يف   ا د س  اجلمبإن البامن يف تشرين األول/ُكتن ر  -35

اامل عول مباجلن الن ا  املتبونن ابةبدار سرتك  األولن ت املنا إبإن األر ي اليت و بها املنرر ا
اجلنرررإن وإلرمرراي األقوإررات مررن إلننقهررا املت ررون ابكتررراب اجلنرررإن؛ والرررتا    ررق هرريه املرررايجم 
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و ق الن اعات؛ وإلنن  األقوإات وتب ي  اجلهرند الريت  نرد الشرمنل واالسرتنرار، ابعتبارهرا ق را  
ت اجلررار املاثورن ُمرار الت ردي ا راب ال راهإرن مرك ين لتنفإي سعبي إلنن  األقوإات؛ والتحد 

واا رراب املبررادي لاجاةررب والتحررريض عوررل ال راهإرررن  ررد األقوإررات؛ ُو برراد إلنررن  ارةرررراي 
 املرتب ن ابلتبوإم وإلنن  األقوإات، اليت يعراا فهمها يف  بض األإلإاي. 

 انعداخل اجلنسية وحقوق اإلنسان لألقليات -ألف 
املنردر  2008ملرتنون املبنإن  ن ا  األقوإات، يف تنريرها الررنني لبرار تناولت اابرية ا -36

لتجريرد مرن ارمراي ُو س  قو  إلنن  ارةراي، ابلتف إجم عدداق من الن را  املت رون نن رن  احل
 وغنيررررن. ويف هررررياينإررررن والاجلنرررررإن  رررردافي التمإإرررر  كررررأداة السررررتبباد األقوإررررات الننمإررررن وارثنإررررن والد

  تنرير اابرية املرتنون ما يو : ال دد، جاا يف
كثرررياق مررا تتبرررض األقوإررات لوتمإإرر  واالسررتبباد، وت ا ررد مررن ُجررجم ةإررجم إلنررن   

ارةراي ااا ن  را، إلريف يف ظرجم ظررو  تتمتري فإهرا ابجلنررإن ال امورن والريت ال جردال 
إلالرن  فإها. ومي ن ُي يش جم إلرماهنا مرن اجلنررإن ُو اريردها منهرا ُسرونابق فبراالق لر  دة

ال رررب  الررريت تبررراين منهرررا،  رررجم سي ذلرررا قرررد يبر رررها لو ررررد اجلمررراع . ونجررررد إلرمررراي 
األقوإرررررات ُو اريررررردها مرررررن اجلنررررررإن، فةهنرررررا  ررررررر إلتمررررراق مرررررن يايرررررن إلننقهرررررا وإلر هترررررا 
األساسإن، نا يف ذلا إلنن  األقوإات املن نمل عوإها يف سعبي األمرم املتحردة  شرأي 

 . (5)وإات قنمإن ُو سثنإن وس  ُقوإات دينإن ولغنينإلنن  األشئامل املنتمق س  ُق
وكثرررياق مررا يناجررد ُفررراد األقوإررات عرردمين اجلنرررإن  رربفاق م دوجرراق. فحرمرراهنم مررن اجلنرررإن  -37
يتبورررد  جرررجم فإمرررااريررردهم منهرررا  ررردافي التمإإررر  مي رررن ُي ت رررني لرررد تببرررات شرررديدة و نيورررن األ ُو

ُي  لررا، مي ررنذن ختورر  اارردمات. وس ررافن س   تمررتبهم ابحلنررن  األ ررر  و/ُو االسررتفادة مرر
يف  ن  اجلرررن ةرررتناجرررد ةرررراا األقوإرررات امل يرررد مرررن التهمرررإ  كنتإجرررن لوتمإإررر   ررردها عورررل ُسررراس 

  األ فال. نرإن س املرايجم املتبونن ابكتراب اجلنرإن ُو تغإريها ُو االإلتفا   ا وةنجم اجل
ت تبرراين  شرر جم غررري متناسررب مررن وإلرريف وقررت قريررب، م ي ررن اجلمإرري يرردرك ُي األقوإررا -38

املمارسات املرتب ن ابحلرماي من اجلنرإن واةبدار اجلنرإن، وال يند روي ُثرر هريه املمارسرات. ففر  
تنرير  در يف الفرتة األ رية، ُفادت مفن إن األمرم املتحردة الررامإن لشرؤوي البج رق حتي ُكثرر 

. لريا، متثررجم (6)يف البرام هرم مرن األقوإراتيف املايرن مرن الرر اي عردمي  اجلنررإن املبرروفق  75مرن 
األقوإات مبحم س اي البام عدمي  اجلنرإن. وكما ورد يف تنارير ُ رر  ُي راق، فرةي شردة تبررض 

"مي رن ُي  - كنتإجن لورإاسات احل نمإن والتشريبات الن نإن  -ُفراد األقوإات الةبدار اجلنرإن 
إررن، دوي إلررد يف الت ررنيت ُو احل ررنل عوررل ابوهررم يبرراةني مررن االسررتبباد مررن ااإاكررجم احل نم

اارردمات األساسررإن مثررجم الرعايررن ال ررحإن ُو التبوررإم. ويف احلرراالت الن ررن ، قررد تبر ررهم إلالررن 
 . (7)اةبدار اجلنرإن لوبن  والتشريد اجلماع 

__________ 

 ، منج . A/HRC/7/23اةحر  (5)
 This is our home”: Stateless minorities and their“مفن رإن األمرم املتحردة الررامإن لشرؤوي البج رق،  (6)

search for citizenship 1عن األقوإات عدمين اجلنرإن،  فحن  2017، تنرير عار . 
(7) Denial and Denigration: How Racism Feeds Statelessness, Minority Rights Group International, 

October 2017, http://stories.minorityrights.org/statelessness/home/.  

http://stories.minorityrights.org/statelessness/home/
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و بد م   عشر سننات عول  دور التنرير الرايرد لوم ور  األول ابلناليرن، يرند املنررر  -39
ن مررردد كبرررري مرررن جديرررد هررريا اجلاةرررب األساسررر  ابعتبررراره ال يررر ال يرررؤثر يف عررر اارررامل ُي يبحرررط

ديرد   األقوإرات و عبي إلنرن األقوإات. ومتشإاق مي املهمن املبهندة سلإد فإما يتبود  تب ي  تنفإي س
إن الرررامإن ي املفن ررمررُف ررجم املمارسررات الرريت تتببهررا الرردول وارم رراانت املتاإلررن لوتبرراوي التنررا 

وكراالت  تشراور مرياي، سإبحط املنرر ااامل سم اةإن سجناز عمجم واسري الن را  ابلحلنن  ارةر
 ررررربل و  نمإرررررن. األمرررررم املتحررررردة واملنحمرررررات احل نمإرررررن الدولإرررررن ارقوإمإرررررن واملنحمرررررات غرررررري احل

حملررددة والنهرنا ا ، سرإدرس سم اةإرن سجررراا استشرارة سقوإمإرن  شرأي املمارسررات اجلإردة2018 عرار
ب يف ري متناسرررغرررت اةبررردار اجلنررررإن ُو التجريرررد منهرررا الررريت ترررؤثر  شررر جم يف قرررال مباجلرررن إلررراال

كرررد  شررر جم إنمرررا يتأ األقوإرررات. وستشررر جم هررريه املبرررادرة عمررربق يف غايرررن األمهإرررن يف هررريه املرإلورررن 
تببررات  ت ررني لررد مت ايررد ُي هتمررإ  مجاعررات األقوإررات ُمررر مرررتب  ابلتئورر  والنبقررجم ومي ررن ُي

 إم  يف  بض منا د البام.هامن عول األمن الن ا وارقو
و نرراا عوإررد، سررإبد املنرررر ااررامل تنريررراق منا ررإبإاق ابالسررتناد س  اجلهررند ال رررب  املبيولررن  -40

مرررن ختوررر  اجلهرررات  ررراإلبن امل ررروحن، نرررا يف ذلرررا يورررن املفن رررإن الررررامإن لشرررؤوي البج رررق 
هترررد  ابألسررراس س   ، الررريت(8)2024ُةتمررر " رهنررراا إلررراالت اةبررردار اجلنررررإن حبورررنل عرررار  "ُان

سعمال إلنن  األقوإات املت ون ابجلنرإن عول قردر املرراواة مري اط ررين. وسرإن  اهتمرار  رامل 
من   ن البمجم الباملإن مرن ُجرجم سهنراا إلراالت اةبردار اجلنررإن.  8و 7و 4و 2و 1ابرجرااات 

جلنرررإن املنإمررن وهريه ارجرررااات هر  اطتإررن: تإررري التجررن  ُو أتكإررد اجلنررإن لاقوإررات عدميرن ا
يف الدولررن؛ والرررماح أل فررال األقوإررات ابحل ررنل عوررل جنرررإن البوررد الرريي ينلرردوي فإررد سذا كرراةنا 
سرررإحوني عررردمي  اجلنررررإن؛ الن ررراا عورررل النرررناةق واملمارسرررات التمإإ يرررن الررريت تف ررر  س  إلرمررراي 

ي إلراالت اةبردار اريد األقوإات من اجلنرإن  ردافي التمإإر ؛ و رماي تررجإجم مجإري املنالإرد ملنر ُو
اجلنررررإن؛ والن ررراا عورررل احلرررناج  ارجرايإرررن والبموإرررن الررريت تب رررجم س ررردار ُورا  اجلنررررإن واانيرررن 

االعررررتا   رررا. ويتفرررد الرتكإررر  عورررل هررريه اجلناةرررب مررري املهمرررن املنن رررن  بهررردة املنررررر اارررامل  ُو
املنتمرق س  واملتمثون يف حبط سبجم التغورب عورل احلرناج  الريت تبررتض سعمرال إلنرن  األشرئامل 

 ُقوإات سعماالق كامبق وفباالق.

 النزاعات اإلثنية وحقوق األقليات وتشجيع الشمو  واالستقرار -ابء 
س  اجلمبإرررن البامرررن، وهرررن  (9)، قررردمت امل وفرررن ابلناليرررن آةرررياك تنريرهرررا األول2010يف  -41

جلررن التررنترات  ررق تنريررر سررو ت فإررد األ ررناا عوررل اتريررا ت ررنر إلنررن  األقوإررات واحلاجررن س  مبا
األقوإات والدولن وفإما  ق ختو  ايمنعات الر اةإن. وجردير ابملبإلحرن ُي  ثرجم النمررا كراي 

 47/135قررد ُقررر  ديررداق، وقررت اعتمرراد اجلمبإررن البامررن سعرربي إلنررن  األقوإررات ننجررب قرارهررا 
إلرراالت التررنتر ، حتي تنفإرري ارعرربي سإررراهم يف سهنرراا 1992كرراةني األول/ديرررمرب   18املررؤرخ 

 .(10)املرتب ن  ن ا  األقوإات

__________ 

  ./www.unhcr.org/ibelongاةحر  (8)

(9) A/65/287.  

  .89الفنرة ، A/C.3/47/SR.47اةحر  (10)
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ومي رررن اعتبرررار تنريرررر امل وررر  األول ابلناليرررن ُي ررراق تنريرررراق رايرررداق، إلإرررط إلررردد  ن رررنح،  -42
ولومرررررة األو ، البنا ررررر األساسررررإن السرررررتاتإجإن ترمرررر  س  منرررري ةشررررنب الن اعررررات الرررريت تشررررمجم 

األقوإررات واألغوبإررات دا ررجم ايتمبررات؛ األقوإررات: "اإلرررتار إلنررن  األقوإررات؛ وسقامررن احلررنار  ررق 
 .(11)والت نر البناا لوممارسات والرتتإبات املؤسرإن من ُججم تنبجم التنن  يف ايتمي"

ورغرررم مرررا متإررر   رررد التنريرررر مرررن تب رررر، ةشررربت ة اعرررات جديررردة  ورررت ُقوإرررات يف ُجررر اا  -43
وي ومإاارررار ال رررامري و سررر ل ختوفرررن عديررردة مرررن البرررام، نرررا يف ذلرررا ُوكراةإرررا ومجهنريرررن ُفرينإرررا الن 

نري الن اعرات مار جهرند والإمن. ويرر  املنررر اارامل ُي راق ُةرد مي رن تنرد  مررامهن سجيا إرن يف س ر
مرررألن  د  تبرراجالرريت تشررمجم األقوإررات وإلوهررا سررومإاق عررن  ريررد و رري هنررنا تباوةإررن و ررددة اارر

سررتفادة مررن مررجم واالرمل البالتمإإرر  يف قرراالت مثررجم التبوررإم واملشرراركن الرإاسررإن واحل ررنل عوررل فرر
ديرد  ي راق يف اادمات البامرن. وت رنإ  هريا املن رن   رمن األولرن ت مرن شرأةد ُي يرراعد ُ

 رر يف احلراالت يار املبالربجم اليت مي ن  ا لومنرر ااامل ُي يراهم  فبالإن ُكرب يف جهرند ارةر
ال البنر ؛ ها حتعمرتهدافاليت تن رني عورل االسرتبباد النحمر  ألقوإرات مبإنرن والتمإإر   ردها واسر

يرنرك؛ واألمرن يف ةإن  ن ابلرروموالتنا جم مي امل اتب املإداةإرن التا برن لامرم املتحردة وااإ رات املبنإر
 و رق عموإن متا بن الرسايجم اليت تعنج د س  الدول. 

التصدي خلطا  الكراهية واخلطا  املعادي لألجانط  والترطريع علطل الكراهيطة  -جيم 
 ضد األقليات

س  قو  إلنن  ارةرراي، س   2017ُشارت املنررة ااا ن الرا نن، يف تنريرها لبار  -44
ت ايررد   رراب ال راهإررن واا رراب املبررادي لاجاةررب والتحررريض عوررل ال راهإررن  ررد األقوإررات يف 
إلررر اب الإمرررق املت رررر  يف ختوررر  ُحنررراا  ظررررو  تتررررم   ررربند األإلررر اب الرإاسرررإن املتشرررددة ُو

ي من األمهإن ن اي تبإرق مررؤول رفإري املررتن  يبرة  ن را  األقوإرات يف  روب البام. وُرت ُ
األماةررن واسررتحداث منا ررب رفإبررن دا ررجم سدارات األمررم املتحرردة ووكاالهتررا ختع  رر  فنرر  لن ررا  

 .(12)ياين إلنن  األقوإات وسدارة التنن  واحلفا  عول ايتمبات النايمن عول التبدد
امل سرا نتد ُري هرا، كمرا يشرا ر املنحمرات الدولإرن وقمنعرات ايتمري ويشا ر املنرر اار -45

املرردين شررناغوها سزاا مررا شررهدتد الرررننات األ رررية مررن ز دة هايوررن يف قمرري األقوإررات،  ررا ا رر ر 
عدداق من األشئامل املنحردرين مرن األقوإرات س  اارروب مرن منرازام، ومرن ارتفرا  كبرري يف عردد 

 ررد األقوإررات. ويف هرريا ال رردد، سإنا ررجم املنرررر ااررامل االسررتفادة مررن  جرررايم ال راهإررن املرت بررن
التنرررارير والتن رررإات الررررا نن، كالتن رررإات الرررناردة يف املناقشرررن املنا رررإبإن عرررن   ررراب ال راهإرررن 

. وسررإبحط هرريه الحررناهر ابلتشرراور مرري (13)والتحررريض عوررل كراهإررن األقوإررات يف وسرراي  ارعرربر
مإرن مثررجم املفرنض الرررام  املبررا إ، نرا يف ذلررا املنحمررات ارقواجلهرات األ ررر   راإلبن امل رروحن

ابألقوإرررات الننمإرررن الترررا ي ملنحمرررن األمرررن والتبررراوي يف ُورواب، وهإ رررات األمرررم املتحررردة، ومنحمرررات 
ايتمرري املرردين. وترررد املبررادرات ارقوإمإررن واملبررادا التنجإهإررن البموإررن املنحررل  ررمن املبررادرات الرريت 

 امل مي ختو  اجلهات  اإلبن امل وحن إلنل هيا املن ن .سإبحثها املنرر اا
__________ 

  .7، الفنرة A/65/287اةحر  (11)

  .80، الفنرة A/HRC/34/53اةحر  (12)

(13) A/HRC/28/64.  
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 التعليم كرق من حقوق اإلنسان ومعامله وأتثريه يف األقليات -دا  
رغررم ُمهإررن التبوررإم كحررد ُساسرر  مررن إلنررن  ارةررراي ال مي ررن االسررتغناا عنررد لوحفررا   -46

مرن سعرداد ُإلرد امل وفرق عول هنين األقوإات، فةي مرألن التبوإم م تباج ق  يف تنرير منا رإب  
. وقرررد حبثرررت  برررض وكررراالت األمرررم املتحررردة والنكررراالت التا برررن ملنحمرررات ُ رررر  (14) رريه الناليرررن

 (15)مرررألن التبوررإم مررن زوا  ختوفررن، نررا يف ذلررا مررن منحررنر الببقررن  ررق التبوررإم واحلنررن  الوغنيررن
 .(16)والتمإإ  البن ري

ي جررندة دوي متإإرر  مررن  ررق التحررد ت الريإرررإن وال ترر ال الن ررا  احملإ ررن  نإررجم تبوررإم ذ -47
ي هرريه املرررألن ااررامل ُ الرريت تناجههررا ُقوإررات ودول كثرررية يف ختورر  ُحنرراا البررام. ويبترررب املنرررر
اق مرن عنا رر شر جم عن رر تش جم من نعاق ريإررإاق ذا ُولنيرن يف س رار واليترد. ويرر  ُي التبورإم ال ي

   ايتمري  شر جم  قوإرات يفي اق عن رراق مركر  ق ردمراا األياين هنين األقوإات فحرب، وساا ميثجم ُ
لنبرررنل امل ُو اكامرررجم  وفبرررال. فنجرررند األقوإرررات ال ينبغررر  ُي يبنرررل قررررد مررررألن تررررتدع  الترررر

 فحرب.
ويف س ار تنفإي النالين ابالسرتناد س  املبرار  واارربات الريت اكترربتها املنحمرات الدولإرن  -48

ي ينا ررجم امل يف ُهررات األ ررر   رراإلبن امل رروحن،  مررجم املنرررر ااررومنحمررات ايتمرري املرردين واجل
  بإبرررن إلنرررن جهرررنده الرامإرررن س  النهرررنض  تنفإررري سعررربي إلنرررن  األقوإرررات عرررن  ريرررد تن رررإل  

ن مررا كررأداة لغررن ُقوإرر ابسررتئدارفإمررا يتبوررد ارةررراي لاقوإررات يف قررال التبوررإم وة اقهررا، و ا ررن 
 رز يف سإاقات عديدة.لوتبوإم. وهيه املرألن تحهر  ش جم  اب

 2017الرسائل اليت ُوجهت إىل احلكومات يف  -خامساا  
 41رسررالن س  احل نمررات. ووعجهررت  45، وعجررد مررا قمنعررد 2017منرري كرراةني الثاين/ينرراير  -49
ن ات ااا رن. ومر، ابالشرتاك مي م وفق آ رين  رنال ت يف س رار ارجرراا45، من ُ جم رسالن

جهررت ُي رراق ثرربث رسررالن ادعرراا. ووع  21ةرردااق عرراجبق و 20كرراي هنرراك ُ ررجم الرسررايجم املشرررتكن،  
 نووعجهررت رسرررال رسررايجم مشرررتكن تبرررب عررن شررناغجم فإمرررا يتبوررد ابلتشررريبات والرإاسررات املتببررن.

 فردين واإلدة  بل الفرتة املشمنلن ابلتنرير.
( س  دول يف من نررن آسررإا واحملرر -50 إ  ااررادا، ووعجرد البرردد األكرررب مررن هرريه الرسرايجم )سرربي 

جم منهرررا كرررجهرررت س   توإهرررا منرررا د ُورواب وآسرررإا النسررر ل والشرررر  األوسررر  و رررال ُفرينإرررا الررريت وع 
 مخ  رسايجم. ووجهت ُر ي رسايجم س  دول يف من نن ُفرينإا.

__________ 

وإلررجم  وررد املنتررد  املبررا  ن ررا   1995غررري ُي الفريررد البامررجم الرررا د املبررا ابألقوإررات، الرريي ُعةشررئ يف عررار  (14)
م املشرررتك الثنافررات والتبوررإ تنرراول فإهررا منا ررإي مررن قبإررجم التبوررإم املتبرردد، ُجنرر  ُعمرراالق 2007األقوإررات يف عررار 

   ق الثنافات.

مترررررررراح يف املنقررررررررري الترررررررررا :  (.2017) لوتنفإرررررررررياحلنرررررررررن  الوغنيررررررررن لاقوإرررررررررات الوغنيررررررررن: دلإرررررررررجم عمورررررررر  اةحررررررررر  (15)
www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/SR/LanguageRightsLinguisticMinorities 

_EN.pdf.  

  .18(، التن إن 2013ميكرة تنجإهإن من األمق البار  شأي التمإإ  البن ري وياين األقوإات )اةحر  (16)

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/SR/LanguageRightsLinguisticMinorities
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( ق ررررا  تتبورررررد ابألقوإررررات ارثنإرررررن، يف إلرررررق 14و ررررجم البررررردد األكرررررب مرررررن الرسرررررايجم ) -51
بث إنمرا  ورت ثرر ن وسربي رسررايجم حتقوإرات دينإرن وسثنإررن، رسرالن ُ رر  حتقوإررات دينإر 13 تبونرت

 رسايجم ق ا  تتبود حتقوإات لغنين.

 عمل حبثي بشأن اجلولة الثانية من عملية االستعراض الدوري الشامل -سادساا  
، ُجرت امل وفن الرا نن ابلنالين دراسن  شرأي اجلنلرن الثاةإرن مرن عموإرن 2016يف ُوا ر عار  -52

. ويررررررد مرررررنج  (17)وري الشرررررامجم  غإرررررن  وإرررررجم مجإررررري التن رررررإات املتبونرررررن ابألقوإررررراتاالسرررررتبراض الرررررد
، (18)2017متنز/ينلإررد  24لبسررتنتاجات الريإرررإن يف تنريرهررا النهرراي  س  اجلمبإررن البامررن ال ررادر يف 

وهرر  اسررتنتاجات اسررتندت س  سإل ررااات منحمررن ارعرربر عررن االسررتبراض الرردوري الشررامجم وقاعرردة 
. ُوشرررررارت املنرررررررة ااا رررررن س  ُي التن رررررإات املندمرررررن يف الررررردورة الرادسرررررن (19)برررررن اررررراالبإررررراانت التا 

والبشرررين لوفريررد البامررجم املبررا ابالسررتبراض الرردوري الشررامجم م تعرردرا يف قاعرردة البإرراانت ارل رتوةإررن 
الشرررامون. لررريا، فرررةي مجإررري ارإل رررااات والبإررراانت الررريت جرررر  مجبهرررا يف اجلنلرررن األ ررررية مرررن البحرررط 

    ةتايج الدورات الثالثن عشرة س  ااامرن والبشرين.تب
ويف هنايررن امل ررا ، سإعنشررر التنريررر النهرراي   شررأي ق ررا  األقوإررات يف اجلنلررن الثاةإررن مررن  -53

عموإررن االسررتبراض الرردوري الشررامجم عوررل ال ررفحن الشررب إن التا بررن لومنرررر ااررامل. ُمررا التنريررر 
 .(20)االستبراض، فهن متاح ابلفبجماملتبود ابجلنلن األو  من 

 لألقليات اللغوية: دليل عملي للتنفيذ اللغويةاحلقوق  -سابعاا  
احلنرررن  الوغنيرررن ، ُ ونرررت املنرررررة ااا رررن الررررا نن دلرررإبق  بنرررناي 2017يف آذار/مررارس  -54

 لررررت لامرررملرمسإرررن اويهرررد  الررردلإجم، املتررراح ابلوغرررات ا لاقوإرررات الوغنيرررن: دلإرررجم عموررر  لوتنفإررري.
ابلوغرررن الررريت  مرررا يتبورررداملتحررردة، س  ترررنفري ُداة عموإرررن لتن رررإل إلنرررن  ُفرررراد األقوإرررات الوغنيرررن فإ

اا الوغرررن، ةررراي سز يرررتئدمنهنا ويف رررونهنا. ويتررإل س ررراراق لفهررم وتنفإررري هنررج قرررايم عوررل إلنرررن  ار
 حبإط مي ن لودول االمتثال حتكثر فبالإن لبلت امات الدولإن.

احلنن  الوغنين تنبي من إلنن  سةراةإن  ددة ت فوها املباهردات ويبق الدلإجم كإ  ُي  -55
واملبايري الدولإن حلنن  ارةرراي. وهريه احلنرن  تؤكردها ُإل رار النراةني الردو  حلنرن  ارةرراي، 
نا يف ذلا إلحر التمإإ  واحلد يف إلرين التببري واحلرد يف اا ن رإن واحلرد يف التبورإم وإلرد ُفرراد 

اسرتئدار لغرتهم ااا رن يف تنا روهم مري سراير األفرراد املنتمرق س  مجراعتهم.  األقوإات الوغنين يف
و عررنرت هرريه احلنررن  ُي رراق يف قمنعررن مررن الناثيررد التنجإهإررن واملبررايري الدولإررن، مررن قبإررجم سعرربي 
إلنررن  األقوإرررات، واملبرررادا الرررثبث املتبونرررن ابلوغرررن والتبوررإم الررريت و ررربتها منحمرررن األمرررم املتحررردة 

البوم والثنافن )الإنةر ن( وتن إات املنتد  املبا  ن ا  األقوإات املتبونن  تنفإي سعبي لورت إن و 
__________ 

فوإتشرررر لونررراةني والد ونماسرررإن، نرررراعدة مرررن الفريرررد  ُجررر  البحرررط ُع ررراا يف مشررررو  إلنرررن  ارةرررراي   وإررن (17)
 ارعبر عن االستبراض الدوري الشامجم. اليي يبمجم يف منحمن

 . 96-89، الفنرات A/72/165اةحر  (18)

  .www.upr-info.orgاةحر  (19)

 . www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/SRMinorities/Pages/UPRProcess.aspxاةحر  (20)
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ال رادر عرن الوجنرن االستشرارين التا برن يور  ُورواب  3إلنن  األقوإات، والتبوإد املنا إب  رقرم 
شررئامل املبنإررن ابالتفاقإررن ار اريررن حلمايررن األقوإررات الننمإررن، إلررنل من ررن  احلنررن  الوغنيررن لا

املنتمق س  ُقوإات قنمإن ننجب االتفاقإن ار ارين، وتن إات ُوسون اليت و بتها منحمن األمن 
والتباوي يف ُورواب   نمل احلنرن  الوغنيرن لاقوإرات الننمإرن، وتن رإات الهراي املتبونرن حبنرن  

ررراعدة الرررو ات التبوررإم لاقوإررات الننمإررن. ويرررد يف توررا الناثيررد شرررحة لنعهررنا ُساسررإن  اثوررن مل
 احل نمإن يف النفاا ابلت اماهتا يف قال إلنن  ارةراي املتبونن ابلوغن، ومنها ما يو :

اإلرررتار امل اةررن ال اموررن الرريت  توهررا احلنررن  الوغنيررن  ن ررفها جرر ااق ال يتجررُ  مررن  )ُ( 
 إلنن  ارةراي؛

ل والتفررررراهم االعررررررتا  ابلتررررررامل والتنرررررن  الثنرررررايف والوغرررررني واالإلررررررتار املتبررررراد )ب( 
 والتباوي  ق مجإي شرايل ايتمي، وتشجإي هيه النإم؛

و ررري تشرررريبات وسإاسرررات تبررراج الن رررا  الوغنيرررن و ررردد مبرررام س رررار وا رررل  )ا( 
 لوتنفإي؛

تنفإرري الت اماهتررا املتبونررن حبنررن  ارةررراي ابأل رري  ررنهج  عررار ينررنر عوررل اإلرررتار  )د( 
الوغات من جاةب الررو ات احل نمإرن، ومبردُ احلريرن مبدُ التناسب يف استئدار ُو دعم ختو  

 الوغنين لوجهات ااا ن؛
سدمرراا مفهرررنر "البررررض النشررر " كجررر ا ال يتجررُ  مرررن ااررردمات البامرررن اعرتافررراق  )ه( 

 ناجرررب احل نمرررن اإلررررتار وسعمرررال احلنرررن  الوغنيرررن، حبإرررط يعبفرررل األفرررراد الررريين يت ومرررني لغرررات 
بسررتفادة مررن اارردمات وتترراح اررم سم اةإررن احل ررنل األقوإررات مررن واجررب تنررد   وررب   ررامل ل

 عوإها  إعرر، ميف اقت ت احلاجن؛
سةشاا آلإات فبالن لتند  الش او  ُمار ااإ ات الن رايإن وارداريرن والتنفإييرن  )و( 

 ملباجلن الن ا  املت ون ابحلنن  الوغنين وت نيب األو ا .
نرن  الوغنيرن مي رن ُي تنشرأ يف ُي ةشراط لرد ويبق الدلإجم كإ  ُي الن ا  املت ون ابحل -56

 رررون ابلررررو ات احل نمإرررن واألف ررروإات الوغنيرررن ُوي هررريه الن رررا  تررررتب  ارتبا ررراق وثإنررراق ابانيرررن 
الن نإررررررن واجلماعإررررررن والفرديررررررن. ومي ررررررن ُي رررررراق ُي تررررررؤثر احلنررررررن  الوغنيررررررن يف مشرررررراركن األقوإررررررات 

مت ةررررن ومبننلررررن، ألي ذلررررا مي ررررن ُي يررررؤدي سذا م تعبرررراج املباجلررررن ال ررررحإحن   رينررررن  وسدماجهررررا
س  سإلررررراس ابالغرررررتاب ُو التهمررررإ ،  ررررجم مي ررررن إلرررريف ُي يف رررر  س  إلالررررن مررررن عرررردر   رررردوره

 الن ا .  االستنرار ُو
وسررإم  ن الرردلإجم الرررو ات احل نمإررن واجلهررات الفاعوررن يف ايتمرري املرردين ومررنظف  األمررم  -57

املبادا األساسإن لتب ير  ويايرن احلنرن  الوغنيرن لاقوإرات املتحدة من فهم املرايجم الف رين الريإرإن و 
مررن منحررار إلنررن  ارةررراي فهمرراق ُف ررجم. وينرردر الرردلإجم ُي رراق تنجإهررات  ررددة يف قرراالت ريإرررإن 
مثررجم التبوررإم واملشرراركن الرإاسررإن والبمررجم ووسررايجم ارعرربر، ويت ررمن ُمثوررن مفإرردة عوررل املمارسررات 

الدلإجم س  ُةرد عورل الررغم مرن ُي ةرراا األقوإرات )وةرراا الشربنب اجلإدة يف هيه اياالت. ويشري 
األ وإن( هن من  ق ُكثر األفرراد هتمإشراق يف البرام، فرةي البحرنث تشرري س  ُي ُدااهرن ي رني ُدااق 
جإرررداق لوغايرررن يف عررردد مرررن احلررراالت عنررردما يتونرررق التبورررإم  وغرررتهن ااا رررن، األمرررر الررريي ي يرررد مرررن 

هن ُو يترررإل ارررن سم اةإرررن ارفرربت مرررن إلونرررن الب لرررن والفنرررر. ويتجورررل هررريا اإلتمررال منا رررون دارسرررت
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 شرر جم   ررامل يف عبقررن  تنا ررجم ةررراا األقوإررات مرري اارردمات البامررن يف قرراالت إلإنيررن، إلإررط 
 يؤدي االستئدار الفبو  لوغاهتن ااا ن يف مبحم األإلإاي س  تب ي  هيا التنا جم. 

إ مرن ز دة الفررمل املتاإلرن لاقوإرات مرن ُجرجم االعررتا  وإبم اي هريه املرادة املرجبإرن الن -58
حبننقهررا الوغنيررن والنهررنض ابجلهررند الرامإررن س  يايتهررا وتب ي هررا. ويت ورري املنرررر ااررامل س  تبمررإم 
هرريه املررادة املرجبإررن وتفبإوهررا يف ختورر  الرررإاقات ارقوإمإررن والن نإررن، ويبترر ر البمررجم  رربل مرردة 

 ساير األ را  املهتمن فإما خي  هيا املن ن .النالين جنباق س  جنب مي 

 2017املنتدى املعين بقضااي األقليات لعاخل  عن مستكملةمعلومات  -اثمناا  
ننجررررب قرررررار قورررر  إلنررررن   2007ُعةشررررئ املنتررررد  املبررررا  ن ررررا  األقوإررررات يف عررررار  -59

ي يتررإل منرررباق . وكعو ِّرر  حت19/23ننجررب النرررار  2012، وُععإررد أتكإررده يف عررار 6/15ارةررراي 
لتب ير  احلرنار والتبرراوي  شرأي الن را  ذات ال ررون ابألقوإرات الننمإرن ُو ارثنإررن واألقوإرات الدينإررن 
والوغنين، وتند  مرامهات منا إبإن و ربات يف س ار األعمال اليت يننر  ا املنرر ااامل املبرا 

ال املنترد  وارعرداد الجتماعاترد  ن ا  األقوإات. وععهرد س  املنررر اارامل ُي يترن  تنجإرد ُعمر
الرننين وتند  تنارير س  قور  إلنرن  ارةرراي  شرأي تن رإاتد املنا رإبإن. وجيتمري املنترد  مررة  
كررررجم سررررنن يف جنإرررر  لفرررررتة مرررردهتا ينمررررا عمررررجم ختع رررر  رجررررراا مناقشررررات منا ررررإبإن. وجيمرررري 

لإرررات األمرررم املتحررردة مشرررارك يف املتنسررر ، نرررن فرررإهم األقوإرررات والررردول األع ررراا وآ 500 املنررررب
 وااإ ات احل نمإن الدولإن ارقوإمإن واملنحمات غري احل نمإن.

كررررررراةني   1تشررررررررين الثررررررراين/ةنفمرب و 30وععنِّررررررردت الررررررردورة الباشررررررررة لومنترررررررد  يرررررررنم   -60
 إلنل من ن  "شباب األقوإات: حنن قتمبات متننعن وشامون". 2017األول/ديرمرب 

 ار  ال ردي، وهن مرؤول كبري ُسبد يف مفن رإن  وعق  ريإ  قو  إلنن  ارةراي -61
األمم املتحدة لشؤوي البج ق من الرنداي، ريإراق لودورة الباشرة لومنترد . وشرارك البديرد مرن 
الشررباب والشرراابت املنتمررق س  قتمبررات األقوإررات ألول مرررة يف املنتررد ،  إنمررا إل ررر عرردد مررن 

انشرر اق شرراابق مررن ختورر  ُحنرراا  12قرردر مررا قمنعررد املنرردو ق الشررباب الرريين مثوررنا إل نمرراهتم. و 
البرام إلونرات الننرال الريإررإن األر ري إلرنل التبورإم، واملشراركن يف احلإراة البامرن، ووسرايجم ارعربر 

 2017تشررين الثراين/ةنفمرب  30الرقمإن، والروم واالستنرار. وافتعتِّل املنتد  ينر اامإ  املنافد 
ارةراي، فالنتق سإوفغر، ُوعنب االفتتاح  إاي ُد   د املنرر من قبجم انيب ريإ  قو  إلنن  

ااررررامل ومبإلحررررات قرررردمها الررررريإ . ُود    ومررررن ريإرررررإن كررررجم مررررن املفررررنض الرررررام  املبررررا 
ابألقوإرررررات الننمإرررررن يف منحمرررررن األمرررررن والتبررررراوي يف ُورواب، المبريترررررن زاةإإرررررد، واملرتشرررررار اارررررامل 

كرررراةني   1ب، ساسرررر إن شررررإوإ ن . ويف يررررنر اجلمبررررن املنافررررد األمررررق البررررار املبنإررررن ابلشرررربا ملببنثررررن
 ،  ا ب املنتد  املفنض الرام  حلنن  ارةراي.2017األول/ديرمرب 

وسرربإاق س  االرتنرراا ابحلررنار  ررق اجلهررات  رراإلبن امل رروحن وز دة الرتكإرر  عوررل التحرراور  -62
ثبثرن مرن الناشرر ق  إلرنل املن رن ، ت رمنت الردورة ُر رري إلونرات ةنرال، ترن  تنرد  كررجم إلونرن

دار املناقشررات ُر بررن منرررنق سرراعدوا يف تنجإررد املت ومررق  الشررباب املبنإررق  ن ررا  األقوإررات. ُو
لورتكإ  يف مدا بهتم عول املن ن  امل روح وار ناا عورل مررتن  عرال  مرن التشرارك مرن جاةرب 

 احل نر  نال فرتة الربانمج اليي دار ينمق.
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ألو ، انق  املشاركني مرايجم تتبود  نإجم التبورإم، وسدمراا ثنافرن و بل إلونن الننال ا -63
األقوإررات ولغتهررا يف الررربامج واملرافررد التبوإمإرررن، ودور التبوررإم غررري الرمسرر  يف ز دة وعرر  الشرررباب 
ابلتنررن  الررديا والثنررايف والوغررني وقرردمنا تن ررإات يف هرريا ال رردد. و رربل إلونررن الننررال الثاةإررن، 

ألن املشاركن الرإاسإن لشباب األقوإات وانقشنا ُمهإن متثإجم شباب األقوإات يف ُاثر املشاركني مر
املؤسرات البامن وحبثنا ال إفإرن الريت مي رن  را س رراز الردور ارجيرايب الريي مي رن ُي يؤديرد شرباب 
األقوإات يف ايتمي  ش جم ُف جم. و بل إلونن الننال إلنل الشباب ووسايجم ارعبر الرقمإرن، 

اركني س  ز دة اجلهند الرامإن س   ماي و نل اجلمإي س  وسايجم ارعبر الرقمإرن، نرن دعا املش
وتبررادلنا احلررديط  شررأي املبررادرات الرريت مي ررن ُي تررراعد  -يف ذلررا قتمبررات األقوإررات املهمشررن 

يف الت دي ا راب ال راهإرن والتررو  عورل ارةرتةرت، وانقشرنا املبرادرات ارعبمإرن الريت تنندهرا 
قوإات لتم ق شرباب األقوإرات ولتغإرري الرروا ت الررايدة فإمرا يتبورد حتوجرد التحإ ر  ُو ال رنر األ

النم إررن املم نررن الرريت تررؤثر يف األقوإررات. و رربل إلونررن الننررال األ رررية، ةحررر املشرراركني يف دور 
ت شررباب األقوإررات  ن ررفهم ُ رافرراق فاعوررن يف التغإررري مررن ُجررجم الررروم واالسررتنرار وقرردمنا تن ررإا

فإمرررررا يتبورررررد   ررررررورة تب يررررر  استشرررررارة شرررررباب األقوإرررررات ومشررررراركتهم يف جهرررررند منررررري الن اعرررررات 
 الربر. و ناا
ورغررم ُي احملفررجم إلنررد عرردداق مررن ُهدافررد املرسررنمن، ال يرر ال هنرراك عرردد مررن التحررد ت  -64

ب ير  النايمن. ومن  ق هيه التحد ت،  رورة تب ي  احملفجم  ن فد م اانق لوتحاور، واحلاجرن س  ت
قدرة األقوإات عول تن  زمار األمنر فإما يتبود  ربانمج احملفجم و رورة ز دة التشارك من جاةب 
الدول وهإ ات األمم املتحدة واملنحمات ارقوإمإرن وسراير اجلهرات  راإلبن امل روحن. ومرن وجهرن 

أل ي ال ومن  ةحر سجرايإن حبتن، فةي البدد ال بري لومشاركق يبا ُي  ب هم م تعرنل لد الفر ن
يف س ار  ند جدول األعمال اليي يبنرإهم والتبمقرد ُكثرر يف الن را  ُو الشرناغجم احملرددة املتبونرن 
ابملن ن . ُوعوم املنرر اارامل املشراركق حتةرد يرغرب يف سجرراا اسرتبراض لتحديرد الرربجم ال فإورن 

سقوإمإررن ُكرررب لرر  دة  تحرررق تنحررإم الرردورات املنبوررن. ُواثر سم اةإررن األ رري  ررنهج ي ررف   رربغن 
تإرررررري املشرررراركن يف عموإررررن التحرررراور هرررريه لاقوإررررات يف ختورررر  ُحنرررراا البررررام وز دة النرررردرة عوررررل 

 االستجا ن لوشناغجم والرإاقات ارقوإمإن.
مث سي التبوإنات واالقرتاإلات املندمن من املشاركق واجلهات األ ر   اإلبن امل روحن،  -65

ني الررررررا نني ابلناليرررررن، والبمرررررجم التحوإوررررر  الررررردا و  لاماةرررررن واملبإلحرررررات الررررريت ُ رررررداها امل وفررررر
والدراسرات ااارجإرن، مرن قبإرجم الدراسرن املتبونرن ابردارة الباملإرن مرن ُجرجم إلنرن  األقوإرات، الريت 

شرتاك مي كوإن الدراسات البوإا يف جامبن لندي، كوها عنا ر مرن ُعدها مبهد تنر الةتنس. ابال
 ا عموإن التف ري يف سبجم  رق املنتد .شأهنا ُي تراعد ُي اق يف  د

ويت ررمن البحررط الرريي ا رر وي  ررد مبهررد تررنر الةتررنس ابالشرررتاك مرري كوإررن الدراسررات  -66
البوإرررا  امبرررن لنررردي،  نجرررد اا رررنمل، ُف ررراراق ومنرتإلرررات مفإررردة مي رررن ُي يررررتند سلإهرررا املنررررر 

والتحررد ت املاثوررن ُمامررد. ااررامل السررتبراض عموإررات املنتررد  املبررا  ن ررا  األقوإررات ُوهدافررد 
 وإلدد البديد من اياالت اليت تت وب م يداق من االهتمار، ومنها ما يو :

تن رررإات املنترررد : مرررن  رررق املنرتإلرررات املتبونرررن ابلتحررررق،  ديرررد فررررتة زمنإرررن  )ُ( 
ُ ررنل لوتبوإررد عوررل التن ررإات عوررل شررب ن ارةرتةررت؛ و ررإاغن تن ررإات ت ررني ذات  ررون ُوثررد 

ر  يف س ار املنتد ؛ والنهنض  هند ةشر التن إات املنبثنن عن املنتد ؛ابملناقشات   اليت اع
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املنا إي اليت يبحثها املنتد : تشمجم املنرتإلات امل روإلن عموإن ُكثر اةفتاإلاق،  )ب( 
إلإرررط مي رررن لومشررراركق تنرررد  منرتإلررراهتم فإمرررا يتبورررد نحرررنر تركإررر  املن رررن  امل رررروح لومناقشرررن 

 لومن ن  عول حنن  ي فجم تب ي  املشاركن؛واال تإار املب ر 
هإ رررجم جررردول األعمرررال: مي رررن النحرررر يف سد رررال تغإرررريات فإمرررا يتبورررد ابملررردة  )ا( 

ال منإرررن احملرررددة لوتحررردث وتنحرررإم عموإرررن سلنررراا البإررراانت وو ررري  رررإغن ُكثرررر اةفتاإلررراق فإمرررا يتبورررد 
لونود فإمرا يت رجم حبمايرن   دول األعمال، حبإط مي ن لومشاركق التحدث  شأي الن ا  املثرية

 إلنن  األقوإات؛
األإلررررداث اجلاةبإررررن: تتررررإل م رررراانق ُكثررررر ُعلفررررن لوحررررنار  شررررأي الن ررررا  املوحررررن،  )د( 

ول نهرررا ال تشررر جم ابل ررررورة فر رررن السرررت ب  آراا ااررررباا   رررنمل احلررراالت الن ريرررن؛ وتإررررر 
رتإلرات تنحرإم ُإلرداث جاةبإرن احلنار  رق  ثور  الردول واملشراركق مرن ايتمري املردين؛ وتشرمجم املن

"إلرراالت األزمررن" إلإررط مي ررن ُي جيمرري املنرررر ااررامل   ا ررن  شررأي الن ررا  الريإرررإن املت ررون  
 ثوررررق عررررن الرررردول وعررررن املنحمررررات غررررري احل نمإررررن وسرررراير اجلهررررات  رررراإلبن امل رررروحن رجررررراا 

 ملثرية لبةشغال؛مناقشات مرك ة يف س ار اجتماعات املايدة املرتديرة  شأي الن ا  الريإرإن ا
متا برررن ُعمرررال املنترررد : مي رررن حبرررط ارم ررراانت املتاإلرررن لرررد  شرررب ن األمرررم  )ه( 

املتحدة املبنإن ابلتمإإ  البن ري وياين األقوإات  غإرن املرراعدة يف متا برن التن رإات املنبثنرن عرن 
 رررق سجرررراا   املنترررد . وةحرررراق لو رررا ي الفريرررد لومنترررد  يف منحنمرررن األمرررم املتحررردة  ن رررفد "زواجررراق"

 امل وكإاي من كإاانت األمم املتحردة، مي رن تفبإرجم ذلرا عورل حنرن  اسررتاتإج  ُو رل، وذلرا 
مثبق عن  ريد ر   ال  رات الن رين ابملنا إي الريإرإن اليت يتناواا املنترد ، ُو عنرد اجتماعرات 

  شأي تنفإي التن إات املنا إبإن ذات ال ون  بل الببثات الن رين؛
اثيرررد: سإرررراعد سةشررراا قاعررردة  إررراانت مي رررن البحرررط فإهرررا وتت رررمن مجإررري الن  )و( 

ال ومرررات الررريت يعرررد   رررا يف س رررار املنترررد  عورررل تنإلإرررد مجإررري املبونمرررات الررريت ينتجهرررا املنترررد  
تإررري اال رب  عوإهرا؛ وجيررب النحرر ُي راق فإمررا مي رن  يلرد مرن جهررد لتب ير  عموإرن تنررد   وز دة

 الناثيد اا إن.
ملنررررر اارررامل ُي يؤكرررد مرررن جديرررد األمهإرررن البالغرررن لبمرررجم املنترررد  املبرررا  ن رررا  ويرررند ا -67

األقوإات، اليي يش جم املنرب النإلإد املتراح ُمرار عردد مرن النشر اا البراموق يف قرال الردفا  عرن 
إلنررن  األقوإررات لورردعنة مررن ُجررجم التغإررري عوررل املرررتن  الرردو ، ابر ررافن س  ُةررد يشرر جم منرررباق 

عررد لوبمررجم ارجيررايب مررن ُجررجم تب يرر  احلررنار والتبرراوي  شررأي ق ررا  تتبوررد ابألقوإررات فريررداق مررن ةن 
الننمإن ُو ارثنإن واألقوإات الدينإن والوغنيرن. و مرجم يف ُي يرن  امل يرد مرن الردول ُمهإرن ُكررب اريا 

نيرجم املنرب الفريد من ةنعد ويشجبها عول س داا الت امهرا حبنرن  األقوإرات عرن  ريرد املررامهن يف مت
 املنتد   ماانق الستدامتد والنهنض حتعمالد. 

ورإلررررب املنرررررر ااررررامل ُي رررراق نشرررراركن اال رررراد البررررامل  لو ررررم لومرررررة األو  يف ُعمررررال  -68
املنتد . وهن يؤكرد ُمهإرن االعررتا  حتي ال رم يف كرجم م راي،  ن رفهم مررتئدمق لوغرن ارشرارة 

 تناواا، مرتنببق، يف س ار ُةش ن النالين.  ُوع اا يف ُقوإن لغنين، لديهم إلنن  سةراةإن سإجري
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 استنتاجات -اتسعاا  
األفراد املنتمون إىل األقليطات اللغويطة أو الدينيطة أو اإلثنيطة هطم مطن بطل أسطد النطا   -69

ضعفاا وهتميشاا يف العامل. لطذا، بط  تكثيطف اجلهطود حلمايطة األقليطات الطيت تُعطاين بشطكل  طري 
واحلرمططان مططن احلططق يف احلصططو  علططل اجلنسططية وتقططع، يف بعططع  متناسطط  مططن انعططداخل اجلنسططية

احلاالت، ضرااي للتمييز املنهجي والواسع النطاق ولالستبعاد، وتتعطرض للتطهطري العرقطي أو 
حططل لطط ابدة اجلماعيططة. وقططد تتعططرض نسططاء األقليططات علططل وجططه اخلصططوص لتهمططي  مططزدو  

 قلية لغوية أو دينية أو إثنية.أوالا بسب  نوع جنسهن واثنياا بوصفهن أعضاء يف أ
واملقطرر اخلططاص، إذ تلقططل تكليفططاا مططن جملططس حقططوق اإلنسططان بتشططجيع تنفيططذ إعططالن  -70

حقوق األسخاص املنتمل إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية وحبث الُسُبل 
لفعطططا  حلقطططوق والوسطططائل الكفيلطططة ابلتغلططط  علطططل احلطططواجز الطططيت تعططط ض اإلعمطططا  الكامطططل وا

األقليات، سيعتمد هنجاا سامالا إزاء القضااي املطروحطة مطن خطال  الترطاور والتعطاون البنطاءين 
مع مجيع اجلهطات صطاحبة املصطلرة املعنيطة، مبطا فيهطا الطدو  و ليطات حقطوق اإلنسطان التابعطة 

 لألمم املتردة واملنظمات الدولية واإلقليمية واجملتمع املدين. 
ه يف التصطططدي و رر اخلطططاص أيضطططاا إىل العمطططل الرائطططد الطططذي أ طططزه سطططابقوسيسططتند املقططط -71

للتمييططططز واالسططططتبعاد و ططططري ذلططططك مططططن انتهاكططططات حقططططوق اإلنسططططان الططططيت تسططططتهد   تلططططف 
كومل، و ريمهطا مطن األقليطات الطيت تعطاين را اجلماعات، مبن يف ذلك أقلية الداليت وأقلية البو 
 وسطعحتقيقطاا لطذلك، سيو ن أقليطات أخطرى. من ضعٍف سطديد مثطل أفطراد الرومطا والصطم، ضطم

 املقرر اخلاص نطاق املمارسة املتمثلة يف عقد مشاورات مع أفراد هذه اجلماعات.
ومن الناحية املوضوعية، سيعاجل املقرر اخلاص أربع أولوايت مواضطيعية، هطي انعطداخل  -72

الت انعطططداخل اجلنسطططية وحرمطططان األقليطططات مطططن حقوقهطططا يف املسطططائل املتصطططلة ابجلنسطططية، وحطططا
 ابعتبططاراجلنسططيةو والطط اب  بططل النزاعططات، وحقططوق األقليططات، وتعزيططز الشططمو  واالسططتقرار، 

قطططوق األقليطططاتو والترطططدايت اجلسطططاخل أمطططاخل حب املتعلطططقذلطططك مسطططألة رئيسطططية لتنفيطططذ اإلعطططالن 
التصطططدي خلططططا  الكراهيطططة واخلططططا  املعطططادي لألجانططط  والترطططريع علطططل الكراهيطططة ضطططد 

ًا، مبطا يف األقلياتو وأبع اد حقوق اإلنسان للتعليم وحقوق األقليات، اليت ُيساء فهمها أحيطا
 ذلك يف عالقتها بقضية استخداخل لغة األقلية كأداة للتعليم.

الطططذي  احلقططوق اللغويططة لألقليططات اللغويططة: دليططل عملططي للتنفيططذوميكططن أن يشططكل  -73
، أداة مفيطططططدة تبطططططل جبميطططططع لغطططططات األمطططططم املترطططططدة السطططططت 2017ُأطلطططططق يف  ذار/مطططططار  

املمارسطططات اجليطططدة املتبعططططة يف عطططدد مططططن الطططدو  بشططططأن حقطططوق األقليططططات اللغويطططة املتعلقططططة 
 ابستخداخل اللغة واألفضليات اللغوية، ال سيما يف جما  التعليم.

ف انعطداخل الوضطوف فيمطا يتعلطق بعطدد مطن القضطااي الرئيسطية ل طويف بعطع احلطاالت، خ -74
احمليطططة حبقططوق األقليططات أو تكططرار سططوء فهططم هططذه القضططااي، إىل نططوٍع مططن الغمططوض والشططك، 

تنفيطذ إعطالن حقطوق األقليطات. وحرصطاا مطن املقطرر يف األمر الذي ميكن أن يؤثر أتثرياا سطلبياا 
ٍ  و سعل إىل توضيح مفهوخل األقليات ابستخداخل هنُُ اخلاص علل تنفيذ واليته بفعالية أكرب، سي

 وحتليالت  تلفة. 
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ديد التزامات الطدو  علطل ٍطٍو فعطا  يف جوسيبرث املقرر اخلاص الُسُبل الكفيلة بت -75
ضوء االحتفا  ابلذكرى السنوية اخلامسطة والعشطرين إلعطالن حقطوق األقليطات وتعزيطز نططاق 

بقضطااي األقليططات وتعزيططز أثطره، بينمططا تتفططل املنتططدى  العمطل الططذي يضطططلع بطه املنتططدى املعططين
 بذكراه السنوية العاسرة.

ويبقل املنتدى املعين بقضااي األقليات منرب األمم املتردة الوحيد للنهوض ابلتعطاون  -76
واحلطططوار بشطططأن القضطططااي املتصطططلة ابألقليطططات القوميطططة أو اللغويطططة واألقليطططات الدينيطططة واإلثنيطططة 

ت وخطربات مواضطيعية إىل الواليطة بشطأن القضطااي املتعلقطة ابألقليطات. و مططل ولتقطد  مسطامها
املقرر اخلاص يف أن يويل املزيطد مطن الطدو  أمهيطة أكطرب ملطذا املنطرب الفريطد مطن نوعطه. ويشطجع 
الدو  علل أن تُبدي التزامها حبقوق األقليات عن طريق املسامهة يف متو  املنتدى علل ٍطٍو 

. وسيستمر املقرر اخلاص يف تقطد  التوجيطه لعمطل املنتطدى نهوض أبعمالهواليكفل استدامته 
 بغيطططططة تعزيطططططز دوره وقدرتطططططه علطططططل االسطططططتجابة، حاضطططططراا ومسطططططتقبالا، للقضطططططااي العامليطططططة الطططططيت

 األقليات. هتم
    


