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البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقووق اإلنسوان املدنيوة والسيايوية واتصادوا ية
واتجاماعية والثقافية مبا يف ذلك احلق يف الانمية

الاعليم واللغة وحقوق اإلنسان لألصليات
تقرير املقرر اخلاص املعين بقضااي األصليات*

موجز
يقدم املقرر اخلاص املعين ققايناا األياتينافري فيندي ار فينارينري اعريمينا عماتينا واضيناا
يف اقريره ملمهينوم األياتين ري فيندو اوجتينش ة ويني ووينينش وة ويني األمين .املنايندل ويننيناول ا ينا
م ينينن املب ينيناارافري ينينا يف ذل ينينت عق ينيند مكمين ين منن ينينداف قياتمتين ين م ماين ين لامنن ينيند املعين ين ققا ينيناا
األياتاف ويف اجلزء املواضتعي من هذا النقريرري حييندا البعيند الايينور الينذر ي يناء فهمينش يف يند
مينينن األنتينينا يف فينينال اينينوفد النعاينينت .لنياتينينافري والينينذر ينبينينم مينينن المهينين .ال ينينات لكلنزامينيناف
الدولت املنعاق حبقوق اإل ا وانمتذها وي نعرض معايد ايبتق نقوق اإل ا ري وو ينتما
مباائ امل اوال او متتتزري ابعنبارها ذاف ةمهت ة ا ت لناقتق اهلدو  4من ةهينداو الننمتين
امل ينينندام قوينينع النعاينينت .اجلتينيند جلمتينينم األشينينداصري ينينن يف ذلينينت ةف ينراا األياتينيناف الايوي ين م ين
م نددمي لياف اإلشارل

__________

*
*

ةعتد قصدارها أل باب فنت يف  11شباط/فرباير 2020
ي در مرفق هذا النقرير او حترير وابلاي اليت يُدم فا فقط
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أوتا -مقدمة
 -1ةُ و ين ينينية وويين ين ين املق ين ينينرر اخل ين ينيناص املعين ين ين ققا ين ينيناا األيات ين ينيناف وجين ين ين يين ين ينرار جلنين ين ين نق ين ينينوق
اإل ا  79/2005املؤرخ  21ت ا /ةقري  2005ومداها فاس نقوق اإل ا ونقا يف
يينراراف مننالتين ري آ رهينينا القينرار  6/34الينينذر ياينينم قنمديينيندها قينيننمس الوينينروط املن ينينوص عاتهينينا يف
القرار 5/25
وعي اجملاسري يف  26نزيرا /يو تش 2017ري املقرر اخلاص فري ار فارين الذر ا نا.
-2
ّ
مهامش يف  1آب/ةغ يس  2017ومي ن جتديد ووينش مرل واندل لمرتل مكث نواف
 -3ويُ ِّّ
ورو املقرر اخلاص ا اتمش ابلووي ويوين ر اجملاينس عاينم ال قين الينيت وضينعها فتينش وهينو
يينينوا ةيا ينا ة يو ين ر مموضينينت األمينين .املناينيندل ال ينينامت ىقينينوق اإل ينينا عاينينم مينينا يدمنينينش مينينن اعينين.
إلجناز الووي
 -4وه ينينذا ه ينينو ي اقري ينر يقدم ينينش املق ينينرر اخل ينيناص قق فا ينينس نق ينينوق اإل ينينا ويق ينيندم املق ينينرر
اخلينيناصري يف المينينرث ال ينينا مينينن النقريينينرري ين عام ين عينينن األ وينيني الينينيت اضينينيام فينينا يف عينينام 2019ري
ينا يف ذلينت حتينديا املعاومينيناف املنعاقين ابملننيند املعين ققاينيناا األياتيناف ويقيندم يف المينرث ال الينينا
معاومينيناف عينينن النعاينينت .والاي ين ونقينينوق اإل ينينا لنياتينيناف ويف المينينرث الراقينينمري ي ينيناط الاينينوء عاينينم
ةمهت النوعت ققايناا األياتيناف وققرازهينا ويننيناول يف المينرث اخلينامس النوصينتاف وغدهينا مينن الوي ينق
املنب ق عن املنند املع ققااا األياتاف ومكث مننداف قياتمت ري ويد وضعة هذه املننينداف
لام ينينرل األوق ض ينينمن ووي ين املق ينينرر اخل ينيناص م ينينن ةجين ين ات ينيند قج ينراء املزي ينيند م ينينن املو ينيناوراف املك مين ين
لا ينينتاق واب ينيناال انراء م ينينن نا ينين .ةي ينيناء الع ينيناخ وينا ينينمن الم ينينرث األ ينيند م ينينن النقري ينينر النوص ينينتاف
الر ت ت املقدم من املقرر اخلاص

اثني ا -أنشطة املقرر اخلاص
 -5يينينوا املقينينرر اخلينيناص ة يوجينينش ا نبينيناه اجملاينينس قق املعاومينيناف املنوينينورل عاينينم املويينينم الوينينب ي
لاووي ري الذر يقدم معاوماف عام عن األ وي املرابي ابلووي ري ا يف ذلينت الر ينا والبتينايف
( )1
ال امت واملنا باف العام والزاراف القيري والنقارير املواضتعت
 -6ور ينينز املقينينرر اخلينيناص يف ال ينينن ال ا ت ين مينينن ووينينينش عاينينم زاال النعريينين .ققاينيناا األياتينيناف
والنوعتين فينينا ينواء ة ينينا ذلينينت اا ين مؤ ينيناف األمينين .املناينيندل ةو عاينينم يينيناق ةو ينينم يف ةو ينيناط
املنظمينيناف اإلياتمتين والدولتين األ ينينر وعامين اجلمهينينورري وعاينينم ا ن وينيناو ين جديينيندل مينينن ةجين
حت ينيني قم ا تين الوصينينول قق ة وينيني املقينينرر اخلينيناصري م ين املننينيند املعين ققاينيناا األياتينيناف و ين
ذلت مبااراي ر ت تني:
العمين ين ري ابلنع ينيناو م ينينم معه ينيند ا ينينوم و ن ينينوس والعدي ينيند م ينينن املنظم ينيناف اإلياتمت ين ين
(ة)
لنياتاف ونقوق اإل ا ري عام ق واء مكث مننداف قياتمت (ةفريقتا والوينرق األو ينطري وآ ينتا
وا تط اهلاائري وةورواب) انناول مس موضوث املنندر املع ققااا األياتاف لعام 2019؛
(ب)

وضم اعري .عماي ملمهوم األيات ري ألغراض الووي

__________

()1
2
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ألف -الزايرات القطرية
 -7ينياينينم املقينينرر اخلينيناصري عم ينكا ابلووي ين امل ينينندل قلتينينش فينيندو اعزيينينز انمتينينذ اإلعينينك املنعاينينق
حبق ينينوق األيات ينيناف وحتدي ينيند ةفا ين ين املمار ينيناف يف ين ين منيق ين ين ري قق مواص ينينا اى ين ينوار م ينينم األرا ري
وابراغ ينوارري واتمينينور  -لتوينينيتري واجلمهوري ين العرقت ين ال ينينوري ري وجنينينوب ةفريقتينيناري وجنينينوب ال ينينواا ري
وفا وااوري وال امدو ري و تنتاري و تبالري واهلندري اليت يدم طاباف لزارهتا
 -8ويوا املقرر اخلاص ة يو ر اليندول الينيت يباينة زاراف امل اميني ال يناققي ابلوويين عاينم
اعاو اري ويوجم الدول األ ر ري ا فتها الدول اليت ُوجهينة قلتهينا طابيناف لزارهتيناري عاينم النعيناو
قروح قجياقت مم املقرر اخلاص فقد اعدف الزاراف القيري يف الن در لقااا ة ا ت انعاينق
ابأليات ينيناف ويف قيام ين ين ينواف اا ينينال فعال ين ان ينينت اجلم ينينم ق ينيني نا ينين .الو ينينا ال متا ين قنا ينيني
النع ينيناو ال نق ين واابت ين اىاج ين قق او ينيننماال م ينينن املمار ينيناف اإلجياقت ين ري القا م ين منه ينينا والناش ينيني
وابإلضاف قق الزاراف القيري ري ت م املقرر اخلاص مواصا النباال امل مر مينم اليندول األعايناء
قوع مجتم امل ا املن ا ابلووي
 -9وير ز املقرر اخلاصري يف مجتم زارااشري عام ةمهت الن در لانمتتز واو يننبعاا وغيند ذلينت
من ا نها اف نقوق اإل ينا الينيت اوينم األياتيناف الاينعتم ق ينم اصين ري م ين الروميناري و يناء
األياتاف املهمواف هتمتو ا مزاوج ا ةو مكمي اجلوا ري وامل ا املن ا ابل  .وذور اإلعاييناف
ال معت ري الذين ي يننمو ضينمن األياتيناف الايويين قوصينمه .مينن م يننددمي ليين اإلشينارل ويويندا
املقرر اخلاصري كل زارااش القيريين ري عاينم اىاجين قق عقيند مويناوراف مينم ةفينراا ااينت اجلماعيناف
واجملنمعاف ا ات املهمو
 -10وةجينينر املقينينرر اخلينيناص زارل ر ت ين قق ق ينينبا تا يف المينينرتل مينينن  14قق  25ينينا و ال ينينا /
ينين ين ينيناير  2019ويين ين ينينام ةيا ين ين ينا قين ين ينينزارل قق يدغتز ين ين ينيننا يف المين ين ينينرتل مين ين ينينن  6قق  17ين ين ينينا و األول/
اي مرب 2019ري و تقدم النقرير قق فاس نقوق اإل ا يف آذار/مارس 2021

ابء -البالغات
 -11قعينا املقينرر اخليناص ر ينا ااعيناء ور ينا قجينراءاف عاجاين قق اليندول األعايناء املعنتين ري
ا ينننااا قق املعاوميناف الينيت ااقاهينا مينن ناين .امل يناار قوينع ا نها يناف نقينوق اإل ينا املرا بين
( )2
ضد ةياتاف يومت وقمنت واينت وليوي واات البكغاف والراوا عاتها منان لعام اجلمهور
 -12ومنينينذ ينينا و ال ا /ينينيناير 2019ري قُعِّينينا ينينا فموعينينش  52قكغينا قق اى ومينيناف وقُعِّ ينينة
ين ااينينت البكغينيناف ق ينينورل موينينرت مينينم م امينيني آ ينرين قينينوواف يف قطينينار اإلجينراءاف اخلاص ين
و ينينا مينينن قتنهينينا  13ينينداء عينيناجكا و 32ر ينينال ااعينيناء و 7ر ينينا ة ينينر اعينينرب عينينن القاينينق قزاء
اوريعاف و تا اف
 -13وقُعا ة رب عيندا مينن الر ينا قق اول يف ةورواب وآ ينتا الو ينيم ()17ري ااتهمينا منيقين
آ ينينتا وا ينينتط اهل ينيناائ ()16ري والو ينينرق األو ينينط و ينينال ةفريقت ينينا ( )14وةفريقت ينينا جن ينينوب ال ينيناراء
ال رب ( )3ووجش قكغا قق اول يف األمد ني

__________

()2
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جيم -املؤمترات وأنشطة الاوعية
 ُ -14اِّّط الاوء مرارا وا رارا عام النوعت والنعريين .حبقينوق اإل ينا لنياتيناف قوصينمها مينن
األقعينيناا اهلامين لوويين املقينينرر اخلينيناص منينينذ ا نداقينينش يف نزيرا /يو تينينش  2017مينينن يِّبين فاينينس نقينينوق
اإل ينينا وي ينيند جت ينيند ذلينينتري ق ينيني ةم ينينور ة ينينر ري يف القت ينينام اا م ين ا داطب ين العدي ينيند م ينينن امل ينؤمتراف
واىاقينيناف الدرا ينينت واوجنماعينينافري عاينينم ال ينينعتد الينيندوم واإلياتمينيني والينينوط وامل ينينامه فتهينيناري يف
مجت ينينم ةي ينيناء الع ينيناخ ويُو ينينار عا ينينم وج ينينش اخل ينينوصري ام ينينا ينينناة المرصين ين ري قق م ينينا منعاقين ين
ابأليات ينيناف ُن ين ِّّداف عا ينينم ة ينينا م ينينن األول ينينواف املواض ينينتعت لاووي ين ري م ين ا ع ينيندام اجلن ينينت والنعا ينينت.
ولياف األياتاف و ياب ال راهتين وو ينا ط النواصين اوجنميناعي ومنينم النزاعيناف اإلمنتين و ُ يناِّّط
الاينينوء ةيا ينا يف ينيند مينينن األنتينينا عاينينم م ينينا شينيناما لعينيندل يياعينينافري ينينا يف ذلينينت النهمينينت
املينينزاوأ ةو ال كمينيني اجلوا ين لن ينيناء األياتينينافري وو ينينتما الميينيناف الاينينعتم ري م ين الرومينينا والينيندالتة
وابإلضاف قق ذلتري ةشار املقرر اخلاص يف عيندل منا ينباف ينكل ة وينينش قق نالين م يننددمي
لييناف اإلشينينارل ابعنبيناره .مينينن األياتيناف الايويين ويناينينمن هينذا النقريينينر األ ويني الر ت ينينت يف المينينرتل
من متوز/يولتش قق ا و األول/اي مرب  2019ةما األ ويني ال يناقق هلينذه المينرتل فينرتا يف اقريينره
ال نور قق اجلمعت العام لعام )A/74/160( 2019
 -15ويف  23متوز/يولت ينينش 2019ري ينينا املق ينينرر اخل ينيناص املنا ينيندث الر ت ينيني يف افنن ينيناح امل ين ينؤمتر
العاملي ال امن عور لكحتاا العاملي لا .ري الذر ُعقد يف ابريينس و ينا املوضينوث الر ت يني لامينؤمتر
هو مال نقوق مجتم م نددمي لياف اإلشارلري ويف العرض الذر يدمش يف اجلا اوفننانت ري
ةمام ة ر مينن  2 000موينار مينن  137اولين ري ةشينار املقينرر اخليناص قق ه تينده ينكل املننيند
املع ين ين ققا ينيناا األياتين ينينافري ال ينينذر عقين ينيند يف جنت ينين .يف ين ينينا و األول/اي ينينمرب 2017ري عاين ينينم ة
م ينيننددمي ليينيناف اإلشينينارل يوين او شينينرحي مينينن األياتينيناف الايويين أل ليينيناف اإلشينينارل اُعينيند ليينيناف
اما
افا ين ين ين النمتت ين ين ينينز ال ين ين ينينذر ُعق ين ين ينيند يف  1آب/
 -16و ين ين ينينكل امل ين ين ينؤمتر ال ين ين ينينوط النا ين ين ينينم املعين ين ين ين
ةغ ينينيس  2019يف مدين ين ينينواب تنينيناابلوري قووي ين صينينباحري مينينالتزاري الينينذر ينينا موضينينوعش حتقتينينق
الون ينيندل يف فنم ينينم اع ينيندارري ةلق ينينم املق ينينرر اخل ينيناص ال امين ين الر ت ينينت قعنين ينوا األيات ينيناف وم افاين ين
النمتتينز يف القينا و اليندوم ىقينوق اإل ينا  :الونيندل واونينرتام والوينمول وانيناول يف امنينش مجاين
ةمور اة ووينشري وةير عداا من الوواغ املوضوعت املنعاقين حبقينوق اإل ينا لنياتينافري ينا يف
ذلت اننمال ة ي ب املكيي من ةفراا األياتاف الدينتين عيندميي اجلن ينت يف وويين ة ينام ابهلنيند
ويف التينينوم ال ينيناققري ةر  31متوز/يولتينينشري زار املقينينرر اخلينيناص م ااين الاجنين الوطنتين املالتزيين ىقينينوق
اإل ينينا وابينيناال انراء مينينم عينيندا مينينن ةعاينيناء الاجن ين قوينينع اوره وووينينينش وةمهت ين نقينينوق األياتينيناف
وياااها يف مالتزا ما عقد اجنماعاف عام ينبت اجملاماين يف التينوم م ينش مينم بينار امل ينؤولي
امل ينينالتزييري ينينن يف ذل ينينت وزي ينينر الون ينيندل الوطنتين ين والرف ينيناه اوجنم ينيناعيري ر ب وي ينينا م ينينورميري وعق ينيند
اجنماع ا يف وزارل اخلارجت
 -17ويف  2آب/ةغ ينينيس 2019ري عقينيند املقينينرر اخل ينيناص ناق ين ارا ينينت قعن ينوا اإلج ينراءاف
اخلاصين الناقعين لنمينين .املناينيندل واور األمينين .املناينيندل يف نايين نقينينوق اإل ينينا ري وذلينينت يف جامعين
مالتزا صباح يف مدين واب تناابلو
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 -18ويف يينينومي  20و 21ةياول /ينينبنمرب 2019ري اط ين املقينينرر اخلينيناص املننينيند اإلياتمينيني
ن ينينتا وا ينينتط اهلينيناائ املع ين ابلنعاينينت .والاي ين ونقينينوق اإل ينينا لنياتينينافري الينينذر عقينيند يف جامع ين
ماهتينيندول يف اب ينينو ويينيند ناينينر املننينيند نينوام  70موينينار ا م ينينجكاري قتينيننه .مم اينينو ينينينا اولري
اجنمعوا لنقدمي اوصت قوع الظروو والناداف املنعاق ابلنعات .قاياف األياتاف وادري ها
 -19ويف  30ةياول /ينبنمرب 2019ري يينيندم املقينرر اخلينيناص البتينا اوفننينيناني يف اجنميناث املا ينيندل
امل نديرل قوع ال ن الدولت لاياف الوعوب األصات ري قعنوا ناق امل يننقب قاييناف الوينعوب
األصينات ري الينذر عقيند يف قطينينار املينؤمتر اخلينامس وال مينا ي لنينيناار القاين .اليندومري يف مينا تك وشينينار
يف امل ينؤمتر ال ينيننور لعينينام 2019ري الينينذر ينينا موضينينوعش النعداي ين الايوي ين  :اىري ين األاقت ين وليينيناف
الوعوب األصات ري نوام  250من ال ناب و ناب املقاوف وال نيناب امل ينرنتي والوينعراء مينن
مجتم ةياء العاخ وابإلضاف قق ذلتري يف  1اورين األول/ة نوقر 2019ري شينار املقينرر اخليناص
يف ناق قاش قوع نقوق اإل ا لنياتاف يف جنوب شرق آ تا
 -20ويف  7او ينرين األول/ة نينينوقر 2019ري ينينا املقينينرر اخلينيناص املناينيندث الر ت ينيني يف النينيندول
ال ينيننوي ال اا ين والعوينرين لاقينينا و الينيندوم والينيندينري الينينيت ظمهينينا املر ينينز الينيندوم لدرا ينيناف القينينا و
والينيندينري يف جامع ين قرييه ينينام يو ينينبري يف قروف ينينوري قووي ين يينينواب األمري ت ين و ينينا موضينينوث الن ينيندول ه ينينو
رام ين اإل ينينا ونري ين ال ينيندين ةو املعنق ينيند :من ينينم اوض ينينيهاا والن ينيندر ل ينينش ري وي ينيند حت ينيندث املق ينينرر
اخلينيناص عينينن الناينيندر املنم ين يف مواجه ين يينيناب ال راهت ين يف مجتينينم ةيينيناء العينيناخري وو ينينتما يف
و ينينا ط النواصين اوجنمينيناعيري الينينذر يبينيندو ة ينينش ي ينيننهدو قوين منزايينيند األياتينيناف الدينتين وغدهينينا
من األياتاف ما ة د عام ةمهت اعزيز انلتاف الدولت ىقوق اإل ا
 -21و كل املنند األورويب لااقوق الايوي ري الذر ظمش اجملاس اإلياتميني ملقاطعين قرينينا ري
والوينينب األوروقت ين لام ينيناوال الايوي ين ري والنن ينينتقت ال قافت ين ملقاطع ين قرينينينا ري يف  25او ينرين األول/
ة نينينوقر 2019ري ةلقينينم املقينينرر اخلينيناص ال ام ين الر ت ينينت الينينيت اناولينينة املبينيناائ واإلجينراءاف الر ت ينينت
لنم .املنادل قوع اىقوق الايوي وحتدث يف التوم النام عن او نماال ق ورل ا رتااتجت مينن
آلتاف األم .املنادل وغدها من آلتاف نقوق اإل ا ىماي وقعمينال نقينوق األياتينافري وذلينت
ينينكل اجلمعت ين العامين ال ينيننوي لاوينينب األوروقت ين لام ينيناوال الايوي ين ويينيند ُعقينيند اىينيندي يف مدين ين
رينري فر ا
 -22ويف ي ينينومي  28و 29اوين ينرين األول/ة ن ينينوقر 2019ري ش ينينار املق ينينرر اخل ينيناص يف املنن ينيند
اإلياتمي ألفريقتا والورق األو ط قوع النعات .والاي ونقوق اإل ا لنياتافري الذر عقد يف
اينينو س وناينينر املننينيند ن ينوام  50موينينار ا فينيندو اقينيندمي اوصينينتاف قوينينع الظينينروو والناينينداف
اإلياتمت اليت اواجش النعات .قاياف األياتاف وادري ها يف قفريقتا والورق األو ط
 -23ويف  4اوين ين ينرين ال ين ينينا  /وفمرب 2019ري ةاق املق ين ينينرر اخل ين ينيناص قبت ين ينينا افنن ين ينيناني يف اىاقين ين ين
الدرا ت النا ع عورل لكجنماث ان تور األورويب غد الر ي قوينع نقينوق اإل ينا  :الن قتين.
والندري يف فال نقوق اإل ا ري الذر عقيند يف اروم ينوري النينروي و يناط الاينوء عاينم ضينرورل
ة ازيد املنظماف الدولت ققراز يااا األياتاف يف تاق اخلياب املنعاق حبقوق اإل ا
 -24ويف  6اورين ال ا  /وفمرب 2019ري يدم املقرر اخلاص عرض ا قعنوا ييناب ال راهتين
والناينريع عاينينم ال راهت ين ضينيند األياتينيناف :تمت ين الن ينيندر لاناينينداف ويي ين قم ا تين النعينيناو
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مينينم املينينوامي والبينينان ي يف املر ينينز النروجيينيني لادرا ينيناف املنعاق ين اري ين التهينينوا وشينينؤو األياتينينافري
الناقم جلامع ةو او
 -25ويف  11او ينرين ال ينينا  /وفمرب 2019ري ش ينينار املق ينينرر اخل ينيناص يف ناق ين عم ين ة ااميت ين
قوع الن در لعدم امل اوال واإلي اء اوجنميناعي يف هو ينب و ينبري ال ينيري ظمهينا مر ينز العدالين
يف هو ب و ب وقاارل الدرا اف ان توي وال تا اات جبامع هو ب و بري ال ي
 -26ويف  14اورين ال ا  /وفمرب 2019ري يدم املقرر اخليناص املكنظيناف اخلنامتين يف املينؤمتر
الرفتينينم امل ينيننو الينينذر ظمينينش املمينينوض ال ينينامي لنياتينيناف القومتين النينيناقم ملنظمين األمينينن والنعينيناو يف
ةورواب اننماءا ابلذ ر ال نوي العوينرين لنوصينتاف لو يند قوينع املوينار المعالين لنياتيناف القومتين
وعقينيند امل ينؤمتر يف لو ينيندري ال ينينويدري حتينينة عن ينوا مينينن لو ينيند قق لتوقاتينيناي :اوينينجتم
يف اىتينينال العام ين ُ
موار األياتاف القومت قوصمش اليريق لناقتق ا دماأ اجملنمعاف املننوع
 -27ويف يومي  18و 19اورين ال ا  /وفمرب 2019ري شار املقرر اخلاص يف مينؤمتر قعنينوا
الوندل مينن ةجين النماعين قيني ال قافيناف منايندو او راهتين  :قنيناء شينرا اف مينن ةجين فنمينم
ٍال من ال راهت ري ُعقد يف قوقرااري اوفا تا و كل املنايو األولت اليت اارف يف املؤمترري اناول
موضوث ناي األياتاف ومواجه ال راهت ري و اط الاوء عام األمهت اىا وختاذ يقينوم
عام نقوق اإل ا من ةجين الن يندر لينزاال ييناب ال راهتين وجينرا  .ال راهتين الينيت ا يننهدو
األياتاف قو ة ا ي يف مجتم ةياء العاخ
 -28ويف  4ا و األول/اي مرب 2019ري يف ابريسري ةلقم املقرر اخلاص ام ةمام اجلمعت
الربملا ت ين لاجن ين املعنت ين ابمل ينيناوال وع ينيندم النمتت ينينز الناقع ين جملا ينينس ةورواب قو ينينع اىم ينينا عا ينينم النن ينينوث
الايينينور واإلم ين وال قينينايف والينينوط يف ةورواب ويي ين يف العينينرض الينينذر يدمينينش المينينروق قينيني املعينينايد
الدولت اليت حتمي األياتاف وجتارب األشداص املننمي قق ةياتاف يف ةورواب
 -29ويف المينينرتل قينيني  6و 17ينينا و األول/اي ينينمرب 2019ري يينينام املقينينرر اخلينيناص قينينزارل ييري ين
قق يدغتز نا فدو اقتت .نال األياتاف وناي نقوق اإل ا اخلاص ف .واعزيزها
 -30ويف يومي  18و 19ا و األول/اي مرب 2019ري شار املقرر اخلاص يف ناق عم
لادينرباء قوينينع وضينينم فموعين ةاواف ادريبتين يف فينينال نقينينوق اإل ينينا لاجهينيناف الماعاين الدينتين ري
عق ينيندف يف ول ينينو  -ينينو ينينالت.ري فر ينينا و ظم ينينة ناقين ين العمين ين املموض ينينت ال ينينامت ىق ينينوق
اإل ينينا فينيندو اعزيينينز انمتينينذ نقينينوق اإل ينينا لنياتينيناف ونري ين الينيندين ةو املعنقينيندري ومنينينم النيينينرو
العنتينين .مينينن ينينكل ا ينينمت .فموع ين ةاواف ادريبت ين يف فينينال نقينينوق اإل ينينا لاجهينيناف الماعا ين
الدينت

اثلثا -الاعليم واللغة وحقوق اإلنسان لألصليات
ألف -مقدمة
 -31او ين الاي ين او شينينت ةينينور اهلوي ين لنياتينيناف الايوي ين واوينيند الاي ين قق مجتينينم الايينيناف
املعينينرتو فينينا يف العينيناخ والينينيت يباينينب عينينداها  6 000لي ين ري ينينا يف ذلينينت ليينيناف اإلشينينارل ويف قعينينع
األنتا اعنرب القااا املنعاق ابلاي من املظاخ الر ت ت اليت يد ا ينه .يف نيندوث اإلي يناء وا يند
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ااع ينيناءاف قو ينينع النمتت ينينز يف النعا ينينت .مي ينينن ة ا ينينؤار قق ا ينينواراف ونين ين زاع ينيناف ق ينيني األيات ينيناف
وال ايافري ما ينا ل وء اىظ يف ةجزاء نام من العاخ
 -32واألمهت املر زي لايين ابلن ينب لنفينراا واجملنمعيناف عاينم نيند ينواء ُمعينرتو فينا يف امليناال 1
مينينن اإلعينينك املنعاينينق حبقينينوق األشينينداص املننم ينيني قق ةياتينيناف يومت ين ةو قمنت ين وقق ةياتينيناف اينت ين
وليوي ين ري وه ينينو م ينينا يؤ ين ينده اإلع ينينك ر ت ين ا يف المق ينينرل  1ال ينينيت ايا ين قق ال ينيندول ة اق ينينومري ين ين يف
قياتمهينيناري حبماي ين وجينينوا األياتينيناف وهوينهينينا القومت ين ةو اإلمنت ين ري وهوينهينينا ال قافت ين والدينت ين والايوي ين ري
وقنهتيين الظينينروو ال متاين قنعزيينينز هينينذه اهلوي ين ري ويياين قلتهينينا يف المقينينرل النالتين ة اعنمينيند النينينداقد
النوريعت والنداقد األ ر املك م لناقتق اات اليااف لذلت نويم ضرورل اختاذ اداقد هام
مينينن ةجين ا ينيننددام ليينيناف األياتينيناف يف النعاينينت.ري أل األمينينر الواض ين ري م امينينا ذ ينينر املينينؤرخ المر ينيني
درس هي لي ة وم عاتها ابلمناء
امت جولتا هو ة الاي اليت و اُ ّ
 -33وعكول عام ذلتري فإ األمهت األ ا ت لاياف األياتيناف يف النعاينت .ييند اهينرف ق ينورل
جات يف عدا بد من الراوا املقدم من نا .الدول واألطراو املعنت األ ينر عاينم او يننبتا
الذر ظّ .فدو مجم معاوماف من امل امهي الينذين شينار وا يف موضينوث هينذا النقريينر()3ري و ينذلت
مينينن ن ينوام  1 000موينينار مينينن اول ومنظمينيناف اولت ين وقياتمت ين ري يينيندموا معاومينيناف ومعاومينيناف
منعمقين ين ينينكل املنن ينينداف اإلياتمتين ين ال كمين ين ال ينينيت عق ينيندف يف ع ينينام  2019قو ينينع النعا ينينت .والايين ين
ونقينينوق اإل ينينا لنياتينينافري و ينينكل املننينيند املع ين ققاينيناا األياتينيناف الينينذر عقينيند يف جنتينين .يف
او ينرين ال ينينا  /وفمرب  2019والنقي ين الينينيت و مي ينينن النقات ين مينينن شينينع ا هينيني ة الاي ين يينيند ا ينينو
ال م الر ت ت املمتزل لإل ا ت والاي هي و تا اإلاماأ الر ت ت واو الاي ةور النويناط
البورر والنعبد عن الينذاف واهلويين ق قارا األمهتين األ ا ينت الينيت يولتهينا النيناس لاييناهت .يوينجم
( )4
عام موار نه .المعات يف انمت حتقق نا اا م

ابء -تزايد بروز اللغات يف الاعليم ابعابارها مسألة تاعلق حبقوق اإلنسان
 -34عق ين ق وينيناء منظم ين األمينين .املناينيندل يف عينينام 1945ري جينينر الرت تينينز عاينينم اينينوفد اىماي ين
الوينيناما لااقينينوق واىينينراف المراي ين قينيندوا ممينينا ينينا يُنظينينر قلتينينش يف قعينينع األنتينينا عاينينم ة ينينش الينيننه
األ ينينر ينينووا ىماي ين األياتينيناف يف ا ين ع ينينب األمينين .قتينيند ة هينينذه لت ينينة ال ينينورل ال اما ين :
فبعع معاهداف ال كم اليت ةقرمة قعد اىينرب العاملتين ال ا تين مباشينرل ااينمنة نقينوق اإل ينا
العامين وقعينينع األن ينينام قوينينع األياتينيناف وااينينمنة هينينذه املعاهينيندافري شينينع ا شينينع ينيناققاهتا يبين
اىرب العاملتين ال ا تين ري معينايد نقينوق اإل ينا قوين ة ا يني وقعينع األن ينام ا يندال الينيت ار ينز
عا ينينم ةيات ينيناف مقتمين ين وعات ينينشري ف ينينإ معاه ينيندل ال ينينكم م ينينم قييالت ينينا يف ع ينينام  1947اا ينينمنةري
ابإلض ينيناف قق األن ينينام العام ين املعن ينيناال املنعاق ين حبق ينينوق اإل ينينا ري ةن ام ينا ا م ين م ينينن اجلن ينينت
جلمتينينم املقتمينيني عينيناال يف قييالتينينا الينينذين خ حي ينيناوا عاينينم جن ينينت يف اول ين فينيناورل (وهينيني ا ينيننهدو
ق ورل ة ا ت ة رب األياتيناف املنينعمرل)ري واناينمن يف املرفينق الراقينم ةي ينام ا ةيندال قوينع األياتينافري
ابلن ب لنياتاف الناطق ابلاي األملا ت ري وو تما يف فال النعات:.
__________

()3
()4
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ماينينة لا ين ا النينيناطقي ابلايين األملا تين يف مقاطع ين قولزا ينينو والباينينداف اجملينيناورل
-1
منا ت الاي يف مقاطعين اريننينوري امل يناوال ال اماين يف اىقينوق مينم ال ين ا النيناطقي ابلايين
اإلييالتين ين ين ري يف قط ين ينينار ةن ين ينينام اصين ين ين ىمايين ين ين الي ين ينيناقم اإلمين ين ين وال ق ين ينينايف وحتقت ين ينينق النم ين ينينو
اوين اار لاناطقي ابلاي األملا ت
ووفق ين ا لانوين ينريعاف ال ينينيت ينيننة ابلمع ين ةو اب نظ ينينار ة ا ين ّيننري يُن ينيناح لامين ينواطني
الناطقي ابألملا ت ما ياي عام وجش اخل وص:
(ة)

النعات .اوقندا ي وال ا ور ابلاي األم

 -35واملين ينيناال  6مين ينينن معاهين ينيندل قعين ينيناال ق وين ينيناء النم ين ينينا امل ين ينيننقا والدميقراطت ين ين (معاهين ينيندل الدول ين ين
النم ينيناوي ) لعينينام 1955ري اوينينم م ين املعاهينينداف ال نا ت ين ةو معاهينينداف ال ينينكم األ ينينر ينينكل
اات المينرتل ومعظين .املعاهينداف املنعاقين حبقينوق األياتينافري املعروفين اب ين .معاهينداف األياتيناف يف
فرتل ما قي اىرقيري ن ما ي م او متتتز مجتم النداقد الكزمين الينيت ا مين جلمتينم األشينداص
اخلاضينينعي لاووي ين القاينينا ت النم ينيناوي ري او متتتينينز ق ينينب العينينرق ةو اجلينيننس ةو الاي ين ةو الينيندينري
النمنم حبقوق اإل ينا واىينراف األ ا ينت ري ينا يف ذلينت نريين النعبيند وال ينااف والنوينر والعبيناال
وال ينرةر ال تا ينيني وانظينينت .اوجنماعينيناف العام ين واألهينين .مينينن ذلينينتري ة املينيناال  7متينينن امل ينواطني
النم ينيناويي الينينذين يننمينينو قق األياتنينيني ال رواات ين وال ينيناوفتنت يف ةج ينزاء الباينيند الينينيت يعتوينينو فتهينينا
ق اف ين ( ارين تينيناري وقورغنك ينيندري و ينينندا) اىقينينوق م ينينها عاينينم يينيندم امل ينيناوال مينينم ان ينرينري م ين
ا نددام لينه .والنعا .فا
 -2حيينينق هلينين .اى ينينول عاينينم النعاينينت .اوقنينيندا ي ابلايين ال ينيناوفتنت ةو ال روااتين ري ويينيندر
مننا ين مينينن النعاينينت .ال ينينا ور فينينااي الاينينيني؛ ويف هينينذا ال ينينداري جي ين مراجع ين املنينيناه
املدر ت وق واء ي  .يف قاارل النعات .لامدارس ال اوفتنت وال رواات
 -36ق معاهينيندل ال ينينكم مينينم قييالتينينا ومعاهينيندل الدولين النم ينيناوي ا ينيننونتنا ق ينينورل مباشينينرل مينينن
ين نقينوق اإل ينا الينذر جي ينده ةنينو املعاهينينداف املنعاقين ابألياتيناف يف فينرتل مينا قيني اىينرقيري
نتينينا يبينيندو ة ةنوامهينينا يرا ينينز عاينينم مبينيندة امل ينيناوال واوع ينرتاو ق مال ين نقينينوق اإل ينينا لاجمتينينم
وعكول عام ذلتري فإ اىقوق املنعاق قاياف األياتاف الينيت اويند قلتهينا املعاهينداب ري فتمينا ينعاينق
ابلنعات .والوصول قق اخلدماف قاياف األياتافري اعنمد عام ما هو معقول ومينربرري ةر يف ةجينزاء
الباد اليت يقت .فتها معظ .املنادمي فذه الاياف ووفقا لنه الننا
 -37وحبا ينينول ايين ين اخلم ينينتنافري حت ينينول الق ينينا و ال ينيندوم ا ينيندرجيت ا قق اوعين ينرتاو ق ينينورل ة ينينر
صران حبقوق األياتاف ةو اىقوق الايوي ري قدءا ابامايت منظم العم الدولت اخلاصين ابل ين ا
األصاتي والقباتيري لعام ( 1957ري)107 .ري اليت انصري عام الرغ .مينن جتنين ا يننددام امين
ةيات ين ()5ري عاينينم ة ي ينينو لا ين ا األصينيناتي اىينينق يف ة ينعام ينوا قايينيننه .األم ةوري نينيني ينعينينذر
ذلينتري ابلايين األ ينر ا ينيننددام ا مينن يبين اجملموعين الينينيت يننمينو قلتهينينا وقعيند ذلينينت قباينم ينيننوافري
نظ ينينرف اامايتين ين األم ينين .املنا ينيندل لارتقتين ين والعا ينين .وال قافين ين (التو ين ين و) ملناهاين ين النمتت ينينز يف النعا ينينت.
لع ينينام 1960ري وجين ين امل ينيناال  1منه ينيناري ةر امريين ين ةو ا ينيننبعاا ةو اما ينينت عا ينينم ة ينيناس الايين ين

__________

()5
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ةو أل ينينباب ة ينينر ا ينيننهدو ةو ا ينينننبم اعيت ين ةو عريا ين امل ينيناوال يف النعاينينت .ري وةوضينيناة يف
املاال (2ب) ة ق واء ةو قققاء ة ظم ةو مؤ اف اعاتمت منم ا ري أل باب ليوي ري و يو
متتتزا
 -38واعينيند معاهينيندل التو ين و هينينذه مهم ين ابلن ينينب لانظينينام العينيناملي ىقينينوق اإل ينينا واوينيند
املين ينيناال ()1(5أ) قق ة مين ينينن الاين ينينرورر اوع ين ينرتاو حبين ينينق ةعاين ينيناء األياتين ينيناف الوطنت ين ين يف ممار ين ين
ة وينينينه .النعاتمت ين اخلاص ين ري ينينا يف ذلينينت قيام ين املينيندارس وقاارهتينيناري فا ينكا عينينن ا ينيننددام ةو اعاينينت.
ليينيننه .اخلاصين ري رهنينا ابل تا ين النعاتمتين ل ين اولين ري شينريي ةو ميينينارس هينينذا اىينينق قيريقين متنينينم
ةعااء هذه األياتاف مينن فهين .مقافين وليين اجملنمينم ين ري ةو مينن املوينار يف ة وينينشري ةو قيريقين
متس ال تاال الوطنت
 -39ويف نتنتاف القر املن رمري ةُشد قق نظر النمتتز عام ة يناس الايين ري يف عهيندر األمين.
املناينيندل قوينينع نقينينوق اإل ينينا ري ومهينينا العهينيند الينيندوم اخلينيناص ابىقينينوق اوين ينينااي واوجنماعت ين
وال قافت والعهد الدوم اخليناص ابىقينوق املد تين وال تا ينت ري الاينذين اعنُميندا يف  16ينا و األول/
اي ينينمرب  1966ويناينينمن العهينيند ال ينينا قق قشينينارل ةينيندال قق قعينينع اىقينينوق املنعاق ين ابألياتينيناف
الايوي  :و جيوزري يف الدول اليت اوجد فتها ةياتيناف قمنتين ةو اينتين ةو ليويين ري ة ُحيينرم األشينداص
املنن بو قق األياتاف املذ ورل من نق النمنم ق قافنه .اخلاص ةو اجملاهرل قدينه .وقيامين شينعا ره
ةو ا نددام لينه.ري ابوشرتا مم األعااء ان رين يف مجاعنه.
 -40وقعد قاع عقواري اعنمدف األم .املنادل معاهدل واندل ة ر يف  20اوينرين ال ينا /
وفمرب 1966ري وهيني اامايتين نقينوق اليمين ري اناينمن ن مينا مياققينا اقريبينا وجيناء يف امليناال 30
مينينن اوامايت ين ة ينينش يف الينيندول الينينيت اوجينيند فتهينينا ةياتينيناف قمنت ين ةو اينت ين ةو ليوي ين ةو ةشينينداص مينينن
الوينعوب األصينينات ري و جيينينوز نرمينينا اليمين املننمينيني لناينينت األياتينيناف ةو ألوليينت ال ين ا مينينن اىينينق
يف ة ينمنينينمري مينينم ققت ين ةف ينراا اجملموع ين ري ق قافنينينش ةو اإلجهينينار قدينينينش وممار ين شينينعا ره ةو ا ينيننعمال
لينش وحباول اي ا عتناف القر املاضيري ا نهم ما ابقم من اراا يف معاجلين نقينوق األياتيناف
الايوي ين واوع ينرتاو فينيناري وذلينينت مينينن ينينكل اعنمينيناا معاهينينداف اولت ين ةو قياتمت ين ة ينينر ةو معينينايد
قوينينع اىقينينوق الايوي ين لنياتينينافري م ين اامايت ين منظم ين العم ين الدولت ين قو ينينع الوينينعوب األص ينينات
والقبات ين ين لعين ينينام ( 1989ري ين ينين)169 .ري واملت ين ينيناق األورويب لايين ينيناف اإلياتمت ين ين ةو ليين ينيناف األيات ين ينينافري
واوامايتين ين اإلطاريين ين ىمايين ين األيات ينيناف القومتين ين م ينينا ش ينينهدف ايين ين الق ينينر العوين ينرين ازاي ينيند وض ينينم
ص و غد مازم انناول اىقوق الايوي لنياتاف ةو نقوق األياتاف قوين عينامري ينا يف ذلينت
يف فينينال النعاينينت.ري ف ينيندر اإلعينينك املنعاينينق حبقينينوق األشينينداص املننمينيني قق ةياتينيناف يومت ين ةو قمنت ين
وقق ةيات ينيناف اينتين ين وليويين ين ري وقع ينينك األم ينين .املنا ينيندل قو ينينع نق ينينوق الو ينينعوب األص ينينات ري وقع ينينك
وقينينريم عمين فتتنينيناري وومتقين اجنمينيناث وقنهينيناغن لامينؤمتر املعين ابلبعينيند اإل ينينا النينيناقم ملينؤمتر األمينينن
والنعينيناو يف ةوروابري مينينن قينيني ةمينينور ة ينينر ري و ينينذلت صينيندور وي ينينق اوجتهت ين م ين اوصينينتاف ةو ينيناو
املنعاق ين ابىقينينوق الايوي ين لنياتينيناف القومت ين ري واوصينينتاف وهينينار املنعاق ين حبقينينوق النعاينينت .لنياتينيناف
القومت ين ري واوص ينينتاف لو ينيند قو ينينع املو ينينار المعال ين لنيات ينيناف القومت ين يف اىت ينينال العام ين ري واىق ينينوق
الايوي ين اخلاص ين ابأليات ينيناف الايوي ين  :ال ينيندلت العما ينيني لاننمتينينذري و نت ين ةع ينينده املق ينينرر اخل ينيناص املع ين
ققااا األياتاف
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جيم -الافسري املقدم من هيئات معاهدات األمم املاحدة
 -41و ان ين ينين .اوجنهين ينيناااف القا و ت ين ين املعاصين ينينرل ابوا ين ينيناق ةو الوين ينينمول :هنين ينينا العديين ينيند مين ينينن
املعاهينينداف الينينيت و ا ينزال ينينبت ا يف قداي ين عهينيندها ري وهنينينا ين وآراء منباين ين فتمينينا ينعاينينق قنم ينيند
مد وجوا نق يف ا نددام لي األياتيناف يف النعاينت .ومينا يعنتينش هينذا او يننددام فعاينم ينبت
امل الري فإ مينن ةهين .القايناا يف هينذا اجملينالري رةر ا مين األوروقتين ىقينوق اإل ينا الواضين ينش
و يوجينيند نينينق ااقينينا ي ى ينينول املينينرء عاينينم النعاينينت .قاينينينش وج ين املينيناال  2مينينن الربواو ينينول األول
وامايت ين ين ناي ين ين نق ينينوق اإل ينينا واىين ينينراف األ ا ينينت (القا ينينت الايوي ين ين يف قاجت ينينا( ))6ري ن ين ين
ابويرتا مينم م ينعل نظينر النمتتينز عاينم ة يناس الايين ومينم ذلينتري وعاينم النقينتع ممينا ورا يندا يف
نينيناابف قعينينع اخل ينرباءري فينينإ الربواو ينينول و ي ينيننبعد اننمينينال ة ي ينينو عينيندم ا ينيننددام الاي ين األم
ابعنبارها و تا النعات.ري يف اروو ةدالري ضرابا من النمتتز عام ة اس الاي
 -42ومينينم ذلينينتري فينينإ هتيينيناف معاهينينداف األمينين .املناينيندل ابينيندا الوينينت ةنتينينايا يف ة لنياتينيناف
والوعوب األصات اىق يف النعات .قاياهتا يف قعع الظروو وابإلضاف قق ذلتري فإ هذا اىق
من ينينوص عاتينينش يف معاهينينداف م ين اوامايت ين اإلطاري ين ىماي ين األياتينيناف القومت ين ري واملت ينيناق األورويب
لايينيناف اإلياتمت ين ةو ليينيناف األياتينينافري عنينيندما ي ن ينيني هينينذا األمينينر طاقع ين ا عمات ين اري ن ين ام ينيند
( )7
الاجن او نواري لادرباء ل واندل من هذه املعاهداف
 -43وو شت ة هنا انايااف وعدم اا اق فر ا ندث ايور عاينم مينر العقينوا يف تمتين
ام ينيند معينينايد القينينا و الينيندوم مينينن نتينينا املعينينص والنيبتينينقري اصين فتمينينا ينعاينينق ابلوينينعوب األصينينات
ةو األياتاف وابإلضاف قق ذلتري فإ قعع املماهت.ري م نينق المينرا يف اهلويين  -مينم ة معظين.
املعاهينينداف و اعينينرتو قينينذلت فعات ين ا  -ينينا هلينينا همينيند عاينينم تمت ين ام ينيند وايبتينينق ناينين .هتيينيناف
املعاهينينداف لكلنزامينيناف القا و تين يف فينيناوف م ين النعاينينت.ري الينينذر اوين الايين وانينيندا مينينن عناصينينره
اهلام
 -44ومتت ين معظ ينين .النقينينارير قق ه ت ينيند يب ينينول اىينينق يف النعا ينينت .ابلاي ين األم لنيات ين ةو ال ين ا
األصاتي ويف قعع األنتا ري يوم هذا القبول النعات .العينام يف املؤ يناف العامين او يتينواري
قتنمينينا يعين يف نينيناوف ة ينينر ة ينينش ينبيينيني ة ا ينينو هنينينا مينيندارس منعينيندال الايينيناف ااينين .ةطمينيناوا
مينينن اجلماعين الايويين الينينيت اوين األغابتين ولينينتس مينينن الواضين اا مين ا مينينا قذا ينينا ذلينينت يعين ري مينينن
النانتين العمات ين ري ة ينينش ينبيينيني امينيناار ة اقن ينينر و ينينتا النعاينينت .عاينينم ا ينيننددام الاي ين الر ت ين لادول ين
فقينينط وهينينذا األمينينر يبينيندو غينيند عماينينيري وااص ين يف الباينيندا الينينيت يوجينيند فتهينينا عينيندا بينيند مينينن ليينيناف
األياتاف
 -45وابلنامري فإ ما اهينر مينؤ را هينو ة ا يننكو النعامين مينم لينيني يف فينال النعاينت .العينامري
ا يف ذلت عندما ا و الاي املمتزل هي لي ر ت لادول ري ييند يوين ضينرابا مينن النمتتينز يف ظينر
__________
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القينينا و الينيندوم ىقينينوق اإل ينينا قذا خ ي بينينة ة النماينينت يقينينوم عاينينم ة ينينس معقول ين ومينينربرل ويف
يا ينينت اارج ينيناراف ض ينيند يمتبت ينينا ()CCPR/C/69/D/760/1997ري ا ينينة غالبتين ين ةعا ينيناء الاجنين ين
املعنت حبقينوق اإل ينا قق ة عيندم النمتتينز ييند ي ينم اب يننددام لييناف ة ينر ابإلضيناف قق ليين
ر ت نتا ي و من غد املعقول وغد املينربر ة اينرفع ال يناياف اإلااريين ا يننددام ليين ة ينر
ابإلضينيناف قق الايين الر تين الونتينيندل لينينذلت الباينيند يف ذلينينت الويينينةري وهينيني الايين اإلجناتزيين وابمل ين ري
فينينإ الاجنين األفريقتين ىقينينوق اإل ينينا والوينينعوب ا ينينة يف عينينام  2009قق ة ينينش و يوجينيند مينينربر
و ينيننددام لي ين ر ت ين وانينيندل يف القيينيناث امل ينينريف الينينذر اينينديره ن وم ين ال ينينامدو ري ةر المر ينينت ري
أل ش و ينا املواطني الناطقي ابلاي اإل اتزيين ري ويوين مينن اّ ا نها ينا ليننه امل يناوال وعيندم
النمتتينينز عاينينم ة ينيناس الاي ين ()8ري ممينينا يوينيند قق ة األيات ين الناطق ين ابإل اتزي ين يف هينينذا الباينيند انمنينينم
ابىقوق الايوي العام ىقوق اإل ا الرا د يف هذا املعتار
 -46واوينيند او ينينننناجاف املينينذ ورل ةعينينكه املنعاقين حبقينينوق اإل ينينا قق ة اماينينت ليين الدولين
مي ينن ة يوين متتتينزا قذا ينا غيند معقينينول ةو غيند مينربر ةو و ي يننند قق ة ينس ان ين .ابلننا ين
وا ينينو عماتين ومينينربرل ولينينذلت فينينإ عينيندم اينينوفد النعاينينت .العينينام قايين اليمين مي ينينن ة ي ينينو ا نها ين ا
لااق يف النعات .قذا فُرض عام النكمتذ ع ء غد وايعي ق ب الاي اليت ختنارها ال يناياف()9ري
ةو ا ينيننبعدوا م ينينن فرصين ين اعا ينين .الايين ين الوطنتين ين ( )10وانم ين ين انير املرتابين ين عا ينينم ذل ينينت يف ة نظ ينينر
النمتتز عام ة اس الاي مي ن ة يؤار قق وضم ا و فتش اياف الدول مازمين ابلنواصين مينم
ةفراا اجلمهور قاي غد ر ت ري وغالب ا ما ا و لي ةيات ري عندما ي و ذلت معقووا ومربرا وفتما
ينعاينق ابىينينق يف النعاينت.ري مي ينينن ة ا ينو هنينينا ري عاينم ينينبت امل ينالري نينيناوف ق ينار ملاينينمو هينينذا
اىينينق قذا ا ينينة لي ين النعاينينت .لت ينينة الاي ين األم لايم ين ري وخ ي ينيننددمها لمينينرتل طويا ين وعاينينم يينيناق
وا م جيع ذلت معقووا من النانت العمات
 -47وقتنمينا يقينوم املبيندة األ ا يني فتمينا ينعاينق ابىقينوق الايويين يف األ ويني اخلاصين عاينم ين
نريين او نتينينارري يبينيندو ة ا ينيننددام ليينيناف األياتينيناف مينينن جا ين ال ينيناياف ي ينينندعي ايبتينينق مبينيندة
الننا  -عام ة اس ما هو معقول ةو مربر قعد النظر يف مجتم الظروو ذاف ال ا من ةج
اومن ينينال ىظينينر النمتتينينز وهينينذا هينينو ةيا ينا املبينيندة امل ينينرس يف املعاهينينداف وال ين و الينينيت اعينينا عاينينم
وجش الناديد نقوق اإل ا لنياتينافري م ين اوامايتين اإلطاريين ىمايين األياتيناف القومتين وميتين
هذا قق اختاذ ش ن  .يودري مينن قيني ةمينور ة ينر ري قق النينزام يناياف الدولين اب يننددام ليين
األياتين ين قو ين ين مننا ين ين عن ينيندما ي ينينو ع ينيندا املنا ينيندمي ف ينينا واليا ين ين عاته ينينا والرت ت ينينز اجلي ين ينرايف
مل ينيننددمتها معق ينينووا ةو ي ينينربر ا ينيننددامها وا ينينكو املب ينيندة الق ينينا و م ينينش عا ينينم امل ينيننو ال ينينذر
ينجينيناوز نينيندوا الوويين الوطنتين ري هنينينا فهينين .وا ينينم النيينيناق وعينا مينينا ممينينااه ة او ينيننجاق املننا ينينب
ا و م ن وق قق ند بد لعدل ة باب عمات لاياي :
__________

( )8الاجن األفريقت ىقوق اإل ا ري ميوا يا غومني وآ ينرو ضيند ال ينامدو ري الينبك ريين2003/266 .ري  27ةار/
مايو 2009
( )9ا ظر ا م األوروقت ىقوق اإل ا ري يربص ضد ار تاري (الدعو ري)94/25781 .ري اى  .ال يناار يف 10
ةار/مايو 2001
( )10ا م ين ين األوروقت ين ين ىقين ينينوق اإل ين ينينا ري ين ينينااب وآ ين ينينرو ضين ينيند مولين ينيندوفا ورو ين ينينتاري الين ينيندعاو ريين ينين04/43370 .ري
06/18454ري 05/8252ري اى  .ال اار يف  19اورين األول/ة نوقر 2012ري المقرل 104
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عندما ي و الوصول قق اخلدماف العام ري و تما يف فاوف م اخليندماف
ال ينينات واوجنماعتين ين ري ة ينينر فعالتين ين عن ينيندما اق ينيندميها قايين ين األياتين ين ري و اصين ين األيات ينيناف
األصات ةو النقاتدي ويوم ذلت النعات .العام عموم ا
عنينيندما يينينؤار النعاينينت .قايين األياتين عمومين ا قق حت ينيني ا ينيننبقاء اليينينكب والننينينا
األ ااميت ري ا يف ذلت اعا .الاي الر ت ري و تما ابلن ب لورا اجملنمم الاعتم م
()11
الوعوب األصات والن اء
 -48وينعاينينق هينينذا األمينينر يف الويينينة م ينينش جبا ين ة ا ينيني مينينن اهلينيندو  4مينينن ةهينينداو الننمت ين
امل ندام قوع ضينما النعاينت .اجلتيند املن ين .والوينام لاجمتينم واعزيينز فينرص اليننعا .ميند اىتينال
لاجمتينينم والنعاينينت .اجلتينيند والوينينام ألف ينراا األياتينيناف الايوي ين يع ين ري يينيندر اإلم ينينا ري النعاينينت .قايينيننه.
األم فعينيندم ا ينيننددام لي ين األيات ين و ينينتا لانعاينينت .عنينيندما ي ينو ذلينينت مم ن ين ا يع ين قابن ين اعاينينت.
و يوفر مس القتم ةو النعمد ووفق ا ملا اوضاش العديد من الدرا افري فينإ اعاينت .األطمينال قايين
غد لينه .األم لتس اعاتما ين  .قنمس جوال اعات .األطمال الذين يدر و قاينه .األم
 -49واُظهينينر الدرا ينيناف واملمار ينيناف يف العديينيند مينينن الباينيندا ة او ينيننددام املك ينين .واملننا ين
لايينيناف األياتينيناف مي ينينن ة يزيينيند مينينن او ينيندماأ والنواص ين وال ق ين قينيني ةف ينراا األياتينيناف وال ينيناياف
وهذه امل عل و انعاق فقط اب نددام ال يناياف لايين األياتين عنيندما ي ين عيندا األياتين قق عنبين
ريمتين ةو ميويين ةينيندالري ظينرا لايينيناقم المريينيند ل ين اولين و ين نالين ق العوامين الينينيت يينيند اؤ ينينذ يف
اوعنبار عند حتديد النياق املنا و نددام ليين األياتين مينن يبين ال يناياف العامين ري ةو حتدييند
مينينا هينينو العينيندا الينينكزم ةو املينينربر يف نال ين معتن ين ري اعنمينيند عاينينم الظينينروو ال ينينا دل ومينينن ةقينينرز هينينذه
العوامين ميند ا يننددام ليين األياتين يف الويينة الينراهن مينن يبين يناياف الدولين ري وعيندا املناينيندمي
قاي األيات ري وم نو اليا عام ا نددامهاري والرت تز اإلياتمي لنياتين ري واملينوارا املنانين لادولين
فتمينينا ينينص ةر ا ينينالت .قضينينافت لانينيندري ةو املينوااري و ينينوث اخلدمين املياوقين قايين األياتين وال ينينهول
الن بت ةو م نو صعوق او نجاق لايا
 -50واوصينيناة الدرا ينيناف يف مجتينينم ةيينيناء العينيناخري ينينا يف ذلينينت قعينينع الدرا ينيناف الينينيت وينينرها
البنت الدوم والتو و ومنظم األمين .املنايندل لايمولين ري قق نينا منويناف قق نيند بيند قوينع
آير النعات .ابلاي األم لنيات ()12ري مقرت ابلندريس اجلتد لاي الر ت ري والننا هي:
(ة)
(ب)

األغابت ؛
__________

()11
()12
12

زاال المعالت من نتا الن ام يف األج اليوي ؛
مع معدوف الن رب والر وب؛

(أ)

حت ن الننا الدرا ت ق ورل مااوا ري و تما ابلن ب لامنتاف؛

(ا)

حت ن م نواف اإلملام ابلقراءل وال ناق وااقا الاي األم والاي الر تين ةو ليين

(ه)

زاال موار األ ر واجملنمم ا اي واعمهما

Carol Benson, Girls, Educational Equity and Mother Tongue-Based Teaching (Bangkok,
)UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, 2005
See generally, UNESCO, Improving the Quality of Mother Tongue-based Literacy and Learning:
)Case Studies from Asia, Africa and South America (Bangkok, UNESCO, 2008
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 -51وابلنامري فإ ا نددام لياف األياتاف يف قاارل الدول وغدها من األ ويني العامين يقينوم
()13
عام م ا ة ا ت انعاق ابلومول واملوار والوصول واجلوال والمعالت
 -52وابعا لذلتري مي ن ا نبقاء األطمينال يف امليندارس لمينرتل ةطينول ومت يننه .مينن اإلملينام ق ينورل
ةفاين ابلايين الر تين وليينيننه .األصينينات ( )14وقعبينينارل ة ينينر ري فينينإ طينينكب األياتينيناف الينينذين يدر ينينو
ابلايين الر تين فقينينط تا ينيناو يف املنو ينينط عاينينم الينيندرجاف م ينينها يف ينيند مينينن األنتينينا ري وغالبين ا
مينينا ين ينرقو مينينن املينيندارسري وحي ينيناو عاينينم نينينا ة ينوةري ويننهينيني فينين .امليينيناو يف اىتينينال ونقينا قق
اى ينينول عاينينم ةيين الواينينا  .ةجينرا وا ينينو معينيندوف البيالين هينيني األعاينينم يف صينينموفه.ري وينعامينينو
الاي ين الر تين ين ينيننو ةيين ين ابملقار ين ين م ينينم الي ينينكب ال ينينذين ار ين ينوا قاي ينيناهت .وقذا ينينا ينع ينيني عا ينينم
األشينينداص املننمينيني قق ةياتينيناف ليويين او ينيندماأ يف اجملنمينينم عاينينم يينيناق ةو ينينمري فمينينن الواضين ة ينينش
مي ينينن حتقتينينق ذلينينت عاينينم ةفا ين وجينينش مينينن ينينكل اعاينينتمه .قو ين فعينينال قايينيننه .األمري أل اعاينينت.
()15
الودص قاينش مي نش من حتقتق نا ةفا عموماري ومي نش ن من ااقا الاي الر ت

ال -اتلازامات املاعلقة حبقوق اإلنسان واياخدام لغات األصليات يف الاعليم
 -53عام الينرغ .مينن عيندم وجينوا قمجيناث فينذا الوينع ري ينين اجتاهيناف يف العدييند مينن آراء هتييناف
املعاه ينينداف( )16ويف ن ينيني اين ينرقط قع ينينع هتي ينيناف املعاه ينينداف ق ينيني ا نت ينينار ليين ين الن ينيندريس واى ينينق يف
النعاينينت .يف نينيند ذااينينشري ةو نينينق األياتينيناف يف ا ينيننددام لينهينينا اخلاص ين فتمينينا قتنهينيناري فينينإ آراء ناينين.
هتياف املعاهداف اود قق هذا األمر ةياا ابويرتا مم نظينر النمتتينز فعاينم ينبت امل ينالري ينا
ذلت هو املنياق الونتد لاجن القااء عام النمتتز العن رر يف تاق اعاتقها عام م عل الايين
والنعا ينينت .يف مكنظاهت ينينا اخلنامتين ين ري نت ينينا مت ا ينينة وجهين ين ظره ينينا يف ة ينينش حي ينينق لنيات ينيناف يف قع ينينع
اىيناوف اى ينول عاينينم النعاينت .قاياهتينا األصينينات مينا ةيينرف ا مين األوروقتين ىقينوق اإل ينينا يف
القاينينت الايوي ين يف قاجت ينينا قم ا ت ين ا ينيننددام م ينينعل عينيندم النمتتينينز لينيندع .ا ينيننددام لي ين معتن ين يف
النعات .العامري ورةف ة رفع ال اياف هذا األمر هو يف قعع اىاوف وث مينن النع ين .وغيند
معقول ةو غد مربرري ويو ابلنام ضرابا من النمتتز ووفقين ا ملينا هينو موضين يناقق اري فينإ امل الين
اليت يد يواجهها األطمال عندما و يدر و قاينه .األمري وهينذا يوينم ا يننددام لييناف اإلشينارلري
مي ن ة او يف اين اينروو معتنين متتتينزا مباشينرا عاينم ة يناس الايين ةو متتتينزا عريتينا ةو قمنتينا غيند
مباشينينر وقب ينيناط ري ينينتنم ن ةطمينينال ال ين ا األصينيناتي ةو األياتينيناف مينينن حتقتينينق نينينا ة ااميت ين
ةفا ين (ينعام ينينو قو ين ةفا ين ) والبق ينيناء يف امل ينيندارس لم ينينرتل ةط ينينول (ا م ينيناض مع ينيندوف الن ينينرب
__________

( )13لكطكث عام يا م اوم قعا ا مينن هينذه الدرا ينافري ا ظينر اقريينر املقينرر اخليناص املعين ققايناا األياتيناف قوينع

اىقوق الايوي لنياتاف الايوي

( )14عام بت امل الري ةُجرية ارا لن نت .املدارس ال ا وي يف فر ا عام  2013قتنة ة املرفق النعاتمي الينذر
ناز عام ةفا ارات يف الباد ره هو مدر ايوا ال ا ويين ري نتينا يينن .النيندريس قايين قرينينا الينيت انايندمها
ةيات من ال ا قدوا من الاي الر ت الونتدل لاباد وينمنم طكب املدر ةياين ا ابراميناث م يننو ااقينا الايين
المر ت مقار ابملدارس اليت ادرس ابلاي المر ت ري عام الرغ .من ة معظ .الندريس ين .قاي قرينا
(Nadine Dutcher, in collaboration with G. Richard Tucker, “The use of first and second languages )15
in education: a review of educational experience”, Pacific Islands Discussion Paper Series, No. 1
)(Washington, D.C., World Bank, 1997

( )16هنينينا مقنيمينيناف مينينن الوي ينينق الدولت ين واإلياتمت ين املنعاق ين ابلنعا ينينت .والاي ين ونق ينينوق األياتينيناف منان ين عاينينم ال ينراقط
www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/SR/documentsexcerpts.docx
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املدر ي) عندما يدر و قاي ينقنو ا  -وعاا ال ما ا ينو لييننه .األصينات وعنيندما حييندث ذلينتري
اص عندما يبقم األطمينال يف امليندارس لمينرتل ةطينولري فينإ  .و ينم نينو مينن اإلملينام اجلتيند قاييننه.
األم فا ري ق تنم نو ةيا ا من حت ي قملامه .ابلاي الر ت /لي األغابت
 -54ومن امله .ةيا ا النع تد عام ة ا يننددام ليين األياتين يوينم ا يننددام لييناف اإلشينارل:
لييناف اإلشينينارل هيني ليينيناف اماين ري وابلنينينام مي ينن اعنبينينار م يننددمتها مينينن األياتيناف الايويين نتينينا
مي اينينو ةيين مينينن ينين .فمينينوث ين ا الدول ين ري عاينينم الناينينو املبينيني يف املمهينينوم العماينيني الينينذر يدمينينش
املقين ينينرر اخلين ينيناص يف اقري ين ينينره قق اجلمعت ين ين العام ين ين يف او ين ينرين األول/ة ن ين ينينوقر  2019ويين ينيند ينع ين ينينرض
م ينيننددمو ليينيناف اإلشينينارلري قوصينينمه .مينينن األياتينيناف الايوي ين ري لام ال ين م ينينها ةو اإلي ينيناء شينينع .
شع ا ر األياتيناف قذا خ ا يننددم لييناهت .يف النعاينت .ويف الوايينمري مي ينن القينول ق العقبيناف الينيت
اواجهه .يف فال النعات .اجلتد ا و ة ر وضونا
 -55وعام الينرغ .مينن اإلشيناراف غيند الواضينا يف قعينع األنتينا قق اىينق يف النعاينت .ابلايين
األم او وضينينم شينينروط  -واإلشينينارل يف منا ينينباف ة ينينر ق ينينورل مبهم ين قق اعاينينت .منينينا ي الاي ين
ةو اعاينينت .منعينيندا الايينيناف  -وعينيندم وجينينوا اوجتهينيناف واضينينا قوينينع يينيناق النعاينينت .قاي ين معتن ين ري
و اين ينزال هن ينينا القاتين ين م ينينن املؤشين ينراف فتم ينينا ينعا ينينق ينيند ميالبين ين األياتين ين ةو ال ين ين ا األص ينيناتي
اب نددام لياهت .و تا لانعات.
 -1مدى واياخدام لغات األصليات يف الاعليم" :حيثما كان ذلك معقوتا ومربرا"
 -56ادر مجتم هتياف املعاهداف ما هو مم ن من النانتين العماتين وهينذا مينا يم ينر ال ينتي
امل ينيننددم يف معاه ينينداف م ين ين اوامايتين ين اإلطاريين ين ىماي ين ين األيات ينيناف القومتين ين ري واملت ينيناق األورويب
لاياف اإلياتمت ةو لياف األياتاف :جي ة ا و ارج ا نددام لي األيات يف النعات .منا ب
ةو وفق ين ا لوضينينم ين لي ين وفتمينينا ينعاينينق حبظينينر النمتتينينزري فمينينن الواض ين ة ينينش لينينتس مينينن غينيند املعقينينول
ةو غينيند املينينربر اومننينيناث عينينن ا ينيننددام لي ين ةيات ين ةو لي ين ين ا ةصينيناتي اي ين اعاينينت .قذا ينينا هينينذا
األمر من امل نات اقريباري يف نال ا نددام الاي قوا ي عدا يات من ال ا
 -57ومعظ .هتياف املعاهداف و ارتاا دا يف اوعرتاو ابىق يف النعات .ابلايين األم عنيندما
ينيناص عن ينيندما ا ينينو هن ينينا جترق ين ين
ينعا ينينق األم ينينر ياتين ين ب ينيندل ورا ينيند وينيب ينينق ذل ينينت قوين ين
و ينيننددام ليين األياتين و ينينتا لانعاينينت .ةو ا ينينو لينينديها اقالتينيند را ينيند مينينن نتينينا املينواا النعاتمت ين
املنان ين ابلمع ين قنا ينينت الاي ين ويف اى ينيناوف ال ينينيت و اوجينيند فته ينينا م ينينربراف معقول ين ل ينينرفع ةو اقتت ينيند
ا نددام لي األياتاف و تا لاندريس يف املدارس العام ري ةقدف العديد من هتييناف املعاهينداف
قراال ة ينينرب يف اوعين ينرتاو ابى ينينق يف النعا ينينت .قايين ين األياتين ين ويف م ين ين ه ينينذه اى ينيناوفري ف ينينإ م ينينا ه ينينو
معقينينول ومينينربر ينم ين يف ا ينيننددام لي ين األيات ين اي ين ر ت ينينت يف ال ينيننواف األ ينيندل مينينن النعاينينت.
العامري ون الندريس قاي األيات يف قرام اجلامعاف اى ومتين ويعينرتو املت يناق األورويب لاييناف
اإلياتمت ين ةو ليينيناف األياتينيناف فينينذه اإلم ا ت ين عنينيندما يوينيند قق الن ينزام اى ومينيناف قنينينوفد النعاينينت.
اجلامعي والنعات .العام ابلاياف اإلياتمت ةو لييناف األياتيناف عنيندما ي ينو ذلينت منا ينبا لاوضينم
اخلاص قاي قعتنها
 -58وعند النعام مينم فموعيناف ةصينير مينن اليينكب ةو يف نالين عيندم وجينوا اقالتيند اعاتمتين
را ينيند ري اص ين ابلن ينينب لا ين ا األصينيناتيري متتين العديينيند مينينن هتيينيناف املعاهينينداف قق مينينا ي ينينمم
14
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النعات .ال نا ي الاي ةو املنعدا ال قافاف ري مم ة ميز ذلت ي ننمينش اليمينوض قيبتعين اىينال يف
املمار العماتين وينويين .عاينم الظينروو القا مين و ايند ةا،ري يبيندو ة مينن الاينرورر اينوفد جينزء
مينينن النعاينينت .ابلايين األم ينينكل ينيننواف النعاينينت .األوقري ق ةم ينينن ويف املرانين الكنقين ري ينبيينيني ة
ي ينينو ا ينيننددام لي ين األيات ين يف ال ينينموو العاتينينا قق ةي ينينم نينيند مم ينيننري وذلينينت ق ينينورل مندرج ين
ا ننااا قق الظروو ا ات ري م ين عيندا اليينكبري قذا ينا النعاينت .يقيندم ابلمعين قوانيندل مينن لييناف
األياتافري ومد اوافر املعامي واملواا النعاتمت فذه الاياف
 -59ق ة ه طريق لوص .ما يد ي و معقووا ومربرا فتما ينعاينق اب يننددام ليين األياتين
يف النعات .هو ة ي و الندريس فاري يدر اإلم ا ري قق ةعام م يننو مم ينن :وأل ينباب اعاتمتين
وغدهينينا مينينن األ ينينبابري جي ين ة ا ينينو الاي ين األم هينيني لي ين النعاينينت.ري نت مينينا ي ينينو ذلينينت عمات ين اري
ةو ا ينينو عاينينم ةي ين اقينيندير مينينن امل ينواا الدرا ينينت قذا اعينينذر ذلينينت وقتنمينينا خ اعاينينق ةر وانينيندل مينينن
هتي ينيناف املعاه ينينداف قو ين مباش ينينر عا ينينم ا ينيننددام لي ينيناف اإلش ينينارل يف النعا ينينت .ا ينينننااا قق نظ ينينر
النمتتزري فإ املقرر اخلاص عام عا .قعيندا مينن األن ينام الوطنتين الينيت اويند قق هينذه ال ينا وهينو
ير قوضينوح ة م يننددمي لييناف اإلشينارل مي ينن ة يواجهينوا عقبيناف متتتزيين يف قعينع ال ينتاياف
()17
قذا خ ا نددم لياهت .و تا لانعات .نتا ي و من املعقول القتام قذلت
 -2الاعليم العام واخلاص
 -60اوضين قعينينع املعاهينيندافري م ين اامايتين التو ين و ملناهاين النمتتينينز يف النعاينينت.ري واوامايتين
اإلطاري ين ىماي ين األيات ينيناف القومت ين ري ة لنيات ينيناف اى ينينق يف ق و ينيناء واو ينينيت م ينيندارس ومؤ ينيناف
اعاتمتين اصين ا ينيننددم لينهينينا و ينينتا لانعاينت .واملعاهينينداف العامين ىقينينوق اإل ينينا و اوينيند قق
ذلتري وينيبينق هينذا األمينر عاينم ةن ينام م ين امليناال  27مينن العهيند اليندوم اخليناص ابىقينوق املد تين
وال تا ت قوع نق األياتيناف الايويين يف ا يننددام لياهتينا اخلاصين فتمينا قتنهيناري ةو امليناال  28مينن
اامايت نقوق اليم قوع اىق يف النعات.
 -61ومم ذلينتري يبيندو ة املكنظيناف اخلنامتين ال يناارل عينن ناين .هتييناف املعاهينداف ا ينا.
من نينق األياتيناف ق ويناء ميندارس اصين مينن هينذا القبتين ري وييند اعرتفينة قينذلت يف راواهينا -
رغينين .ة مينينن غينيند الواض ين يف قعينينع األنتينينا مينينا قذا ا ينينة اوينيند قق مينيندارس عام ين ةو اص ين ري
ةو قق اولنزاميناف القا و تين املمروضين عاينم اى ومينيناف الوطنتين وجين اىينينق يف النعاينت.ري ةو مينينا قذا
ا ة اود قق م عل ا نددام لي األيات وج املاال  27من العهد الدوم اخلاص ابىقوق
املد ت ين وال تا ينينت فتمينينا ينعاينينق ابملينيندارس العام ين ةو املينيندارس اخلاص ين وعاينينم ينينبت امل ينينالري اوينيند
امل ينيناال  27فق ينينط قق ا ينيننددام ليين ين األياتين ين ق ينيني ةفين ينراا األياتين ين م ينينهاري ول ينينتس ق ينيني ةفين ينراا األياتين ين
واملؤ اف العام (مدر ن ومت عام بت امل ال)
 -62وو او ينيند ةر م ينينن معاه ينينداف نق ينينوق اإل ين ينينا العام ين ين قق الن ين ينزام قنق ينيندمي ال ينيندع .املين ينينام
لامينيندارس اخلاصين لنياتينينافري عاينينم الينينرغ .مينينن ة هنينينا نالين وانينيندل ا ينينة فتهينينا الاجنين املعنتين
__________

( )17املاال  24من اامايت نقوق األشداص ذور اإلعاي ارقط قي امل اوال وا نددام ليين اإلشينارلري نتينا ايننص يف
المقينينرل 3ري مينينن قينيني ةمينينور ة ينينر ري عاينينم ة اندينينذ الينيندول األطينراو النينينداقد املنا ينينب ري م ين ات ينيند اعاينين .ليين اإلشينينارل
واوجتم اهلوي الايويين لميين ال ين.ري وضينما اينوفد النعاينت .لا ين .ين الاييناف واينوفد معاميني مينؤهاي يف فينال
لي اإلشارل
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حبقوق اإل ا قق ة متوي قعع املدارس الدينت اخلاص او امليندارس الدينتين اخلاصين األ ينر
(لنياتاف) يد يو ضرابا من النمتتز ()CCPR/C/67/D/694/1996
 -63ولذلتري فإ هذا اجملال ي ننمش يدر بد من عدم الوضوح ويبدو ة النم داف النالت
وجته لاياي ري عام األي ابلن ب أل وي النعات .اخلاص:
ا نددام لياف األياتاف يف املدارس اخلاص لنياتاف واأل وي النعاتمت اليت
(ة)
ا ينيننددم ه ينينذه الاي ينيناف م م ينينول وج ين امل ينيناال  27م ينينن العه ينيند ال ينيندوم اخل ينيناص ابىق ينينوق املد ت ين
وال تا ت (واألن ام املماما ) ولتس من الواض ما قذا ا اىق يف النعات .قو عام يوم
هذا اجلا ؛
(ب) يوينيند نظينينر النمتتينينز قق نينينق األياتينيناف يف ق وينيناء مينيندارس اصين فينيناري ن ين قذا
ا ة املدارس اخلاص قو عام ةظورل يف قاد ما (نال مدارس األياتاف يف ةلبا تا( ))18؛
(أ)
ضرابا من النمتتز؛

ال ينينماح ش وينيناء مينيندارس اص ين اينيندرس قينينبعع الايينيناف او غدهينينا يينيند يوين

(ا) الينيندع .املينينام ملينيندارس األياتينيناف اخلاصين غينيند ةينيندا ق ينينورل جتينيندل يف املكنظينيناف
املقدم ين م ينينن نا ينين .هتي ينيناف املعاه ينينداف :م ينينن الواضين ين ة اق ينيندمي اى وم ينيناف النموي ين قق قع ينينع
املدارس اخلاص و يعد ممار لانمتتزري ومم ذلت فإ هذا و يع ة املدارس اخلاصين لنياتيناف
انمنم ااقا ت ا ابىق يف اى ول عام اع .مام؛
(ه) هنينينا اعاتقينيناف اوينيند عاينينم مينينا يبينيندو قق ة اون ينرتام اىقتقينيني هلوي ين األياتينيناف
ي نوج اقدمي يدر من الدع .ملؤ اهتا اخلاص ؛
(و) حي ينينق لا ينيندول اش ين ينرتاط ة ا ينينو من ينيناه امل ينيندارس اخلاص ين ين لنيات ينيناف م ينيننوفت
لامعينينايد الوطنت ين فتمينينا ينعاينينق جبينينوال وةنينينو امل ينواا الدرا ينينت ري رغينين .ة ذلينينت و مي ينينن ا ينيننددامش
لانعمد عام ا نددام لي األياتاف و تا لانعات .يف هذه املدارس؛
(ز) جيين ين ة ان ينيناح لي ينينكب امل ينيندارس اخلاصين ين لنيات ينيناف فرصين ين اعا ينين .الايين ين الر تين ين
ةو القومت ةو لي األغابت
 -64وهن ينينا م ينينعل ة ينينر انعا ينينق ابلنماع ين ق ينيني امل ينيندارس العام ين واخلاص ين خ انا ين قع ينيند يف
النم داف املقدمين مينن ناين .الاجينا ويف ينتاق اىينق يف النعاينت .قوين عينام ولنفينراا اىينق يف
النعاينينت.ري ومي ينينن ة انم ين الينيندول إلعمينينال هينينذا اىينينق مينينن ينينكل اينينوفد النعاينينت .اخلينيناص ةو العينينام
ومينينا يهينين .لينينتس منينينوذأ النعاينينت .وقمنينينا ان ينرتام نينينق المينينرا يف النعاينينت .يف املمار ين العمات ين فينينإذا ا ينينة
ينيناياف الدول ين مازم ين قنينينوفد النعاينينت .ابلاي ين األم ( ينواء ة ينينا ذلينينت عاينينم ة ينيناس املينيناال  27مينينن
العهد اليندوم اخليناص ابىقينوق املد تين وال تا ينت ري ةو اىينق يف النعاينت .ةو منينم النمتتينز يف النعاينت).ري
فإ ذلت يناقق ق ورل ابم ةو جز ت عن طريق النعاينت .اخليناصري و ينت و عاينم هينذه ال يناياف
اوفد الدع .املام واملاار الكزم لاما انمتذ ذلينت عاينم ة يناس امل يناوال مينم املؤ يناف املماماين
اليت اوفر النعات .ابلاي الر ت ةو لي األغابت
__________

( )18ا م الدا م لاعدال الدولت ري المنو ري 26 .املؤر  6ت ا /ةقري 1935
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 -3الاعليم واللغة الرمسية/لغة األغلبية
 -65ق األمينينر الواضين متامينا مينينن وجهين النظينينر القا و تين الدولتين هينينو ضينينرورل ة انينيناح لايينينكب
اا م ينا فرص ين اعاينين .الاي ين الر ت ين ةو لي ين األغابت ين ري ق ينينرو النظينينر عينينن مينيند ا ينيننددام لي ين األيات ين
و تا لانعات .يف املدارس اخلاص ةو العام واود املاال  )3(14من اوامايت اإلطاريين ىمايين
األياتينيناف القومت ين قق اينينوفد (النعاينينت .قايين األيات ين ) او امل ينيناس قنعاينينت .الايين الر ت ين ةو النينيندريس
فا
 -66وقعبارل ة ر ري وق رو النظر عينن النمينوذأ ةو اليننه املعمينول قينش فتمينا ينعاينق اب يننددام
لي األيات و تا لانعات.ري جي ة اناح لنطمال اا ما وقمعالت فرص اعا .الايين الر تين ةو ليين
األغابت نتا يعتوو

رابعا -الرتكيز على الاوعية وإبراز األصليات وحقوق اإلنسان املكفولة هلم
الاعريف العملي ملفهوم األصلية يف يياق وتية املقرر اخلاص
 -67ان ينيناول النقري ينينر ال ينيننور لع ينينام  2019املق ينيندم م ينينن املق ينينرر اخل ينيناص قق اجلمعتين ين العامين ين يف
اوينرين األول/ة نينينوقر  )A/74/160( 2019اىاجين قق اعريينين .عماينيني ملمهينينوم األياتين ري وذلينينت مينينن
ةج ما ياي:
(ة)

اومن ال لووي املقرر اخلاص؛

(ب) اوضت معص هذا املمهوم من ةج جتن اخلكفاف والنناياينافري اا ين األمين.
املنادل و ارجهاري الذر من شع ش ة ياع .اإلعمال ال ام والمعال ىقوق األياتاف؛
(أ) اوضت املمهوم وفق ا لاقينا و اليندومري ينا يف ذلينت اوجنهيناااف القا و تين لاجنين
املعنت حبقوق اإل ا واملباائ املعمول فا وج اامايت فتتنا لقا و املعاهداف
 -68جي ين عاينينم املقينينرر اخلينيناصري جينينزء مينينن ووينينينشري زاال الينينوعي وال ينينعي مينينن ةج ين اإلعمينينال
ال ام والمعال ىقوق األشداص املننمي قق ةياتاف ويوم ذلت اوضينت املميناهت .األ ا ينت
م من هو الودص الذر مي نش اواعيناء ينش يننميني قق ةياتين يف قطينار منظومين األمين .املنايندل
ق عدم اوا اق يف فه .من ه .األشداص الذين مي ن ا نتمه .عاينم ة ين .مينن األياتيناف غالبينا
مينا يوين عقبين ةمينينام اإلعمينال ال امين والمعينال ىقينينوق األياتيناف ويينيند يقينم ااينينارب قيني ناينين.
ت ينينايف األم ينين .املنا ينيندل ق ينينب او ينيننكو يف حتدي ينيند م ينينا ه ينيني اجملموع ينيناف املننمت ين قق ةيات ينينافري
ممينينا يينينؤار قق ا ينيننكو املمار ينيناف املنبع ين يف تينينايف ة ينينر وحتجينين .قعينينع الينيندول األعاينيناء يف
األمين ينين .املناين ينيندل عين ينينن او ين ينراط يف امل ين ينينا املنعاق ين ين ابألياتين ينيناف أل ين ينينا و اعين ينينرو مين ينينا هين ينيني األيات ين ين
وما ي ننبعش ذلت األمر ويف اول ة ر ري ييند ي ينو هنينا افينرتاض ممينااه ة عيندم وجينوا اعريين.
يع ين ة ل ين اول ين ة اق ينينرر حبري ين م ينينا ه ينيني اجملموع ين امل ينيننم عا ينينم ة ينينا ةيات ين ويف معظ ينين .ه ينينذه
اىاوفري يينؤار عيندم التقيني قق اابيناث ين اقتتديين  :يف يند مينن اىيناوفري يُنظينر قق األشينداص
عاينم ة ينين .غينيند م ينينناقي أل ينين .لت ينوا ةياتينيناف اقاتديين ري ةو لت ينوا مينواطني والننتجين النها تين
ه ينيني ة قع ينينع األيات ينيناف ا ينيننبعدف أل ينينا و ان ينيندرأ حت ينينة الن ينيننت .ال ينينات لنياتين ين وفقين ين ا
ملدنا .األطراو
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 -69وهل ينينذا ال ينينب ري ا ن ينينار املق ينينرر اخل ينيناص وض ينينم اعري ينين .عما ينيني ينواف ينينق م ينينم القاع ينيندل العام ين
لنم د املعاهداف واملعص املعهوا ل ام ةيات وفق تايها ويف ضوء موضوعها وغرضها ظينرا
لعينيندم وجينينوا معينينص ةينيندا قوضينينوح()19ري فا ينكا عينينن وضينينم اعريينين .عماينيني ينوافينينق مينينم آراء وام ينيند
الاجن ين ين ين املعنت ين ين ين حبقين ين ينينوق اإل ين ين ينينا لامين ين ينيناال  27مين ين ينينن العهين ين ينيند الين ين ينيندوم اخلين ين ينيناص ابىقين ين ينينوق املد ت ين ين ين
()20
وال تا ت
 -70وابلنينينامري فينينإ املقينينرر اخلينيناصري جينينزء مينينن ووينينينش فتمينينا ينعاينينق قنوينينجتم اإلعمينينال ال ام ين
والمعال ىقوق اإل ا لنياتافري ت نددم ويعزز املمهوم النينام لنياتين ري اا ين األمين .املنايندل
ويف قطينينار اوضينينيكث وينينينش :األيات ين العريت ين ةو الدينت ين ةو الايوي ين هينيني ةر فموع ين ةشينينداص
اوين ةيين مينينن ينين .ال ين ا يف امين ةراضينيني اول ين ينقا ينين .مواطنوهينينا ينينا ص موينينرت يف
فينيناوف ال قاف ين ةو الينيندين ةو الاي ين ةو م ينزي م ينينن ةر مينينن ه ينينذه ال ينينماف ول ين شينيندص نري ين
او نماء قق ةيات قمنت ةو اينت ةو ليوي او ةر اشرتاط ينعاق ابجلن ت ةو اإليامين ةو اوعينرتاو
الر ي ةو ةر وضم آ ر

خامس ا -حتديث املعلومات املاعلقة ابملنادى املعين بقضااي األصليات لعام 2019
 -71ةُ و ينينن املنن ينيند املعين ين ققا ينيناا األيات ينيناف يف ع ينينام  2007وجين ين يين ينرار فا ينينس نق ينينوق
اإل ينينا  15/6وةُعتينيند ه تينينده يف عينينام  2012وج ين الق ينرار  23/19وُ اِّّينين .شابن ين ةم ين
لنعزيينز اىينوار والنعينيناو قوينع القايناا ذاف ال ينينا ابألياتيناف القومتين ةو اإلمنتين واألياتيناف الدينتين
وعهيند
والايوي ري واقدمي م امهاف مواضتعت و رباف لعم املقرر اخلاص املع ققااا األياتاف ُ
قق املقرر اخليناص همين اوجتينش ةعمينال املننيند وحتايند اجنماعااينش ال يننوي وموافينال فاينس نقينوق
ن يف جنت .لمينرتل ميندهتا يومينا
اإل ا قنقارير عن اوصتااش املواضتعت وجينمم املنند مرل
عم ين ُخت ينينص إلج ينراء منايوينيناف مواض ينتعت وجيمينينم املنينينرب  500موينينار يف املنو ينينطري ينينن فينينته.
األياتاف والدول األعااء وآلتاف األم .املنايندل واهلتييناف اى ومتين الدولتين اإلياتمتين واملنظميناف
غد اى ومت
وعقينيندف الينيندورل ال ا ت ين عوينينرل لامننينيند يينينومي  29و 30او ينرين ال ينينا  /وفمرب 2019ري
ُ -72
و ا موضوعها النعات .والاي ونقوق اإل ا لنياتاف وم اما ندث يف عام 2018ري فقيند
جتاوز عدا املوار ي ق د منو يش يف ال نواف ال اقق ري نتا قاب ة ر من  600موار
 -73ومت ا ن نا ت ا اعتي ر ت ني منوار ني لادورل ال ا ت عورل من يبين ر ينتس فاينس نقينوق
اإل ا ري ومها حتديدا ة نازا ري ايري الر ت ال اقق لاجن القااء عام مجتم ةش ال النمتتز
العن ررري وة رتيد مورزري املموض ال امت ال اقق لنياتاف يف منظم األمن والنعيناو يف ةورواب
وشينينار مينا فموعينينش  12بيندا وةعاينيناء مينينن األياتينيناف مينينن ناينين .ةيينيناء العينيناخ يف ناقينيناف النقينيناش
الر ت ينينت األرقينينم نينينول موضينينوعاف :نقينينوق اإل ينينا واعاينينت .ليينيناف األياتينيناف؛ وةهينينداو ال تا ين
العامين ين ين لانعا ين ينينت .قاي ين ينيناف األيات ين ينيناف وادري ين ينينها واملمار ين ينيناف المعالين ين ين لانعا ين ينينت .قاي ين ينيناف األيات ين ينيناف
وادري ينها؛ والايين والنعاينينت .ومت ينيني الن ينيناء والمنتيناف املننمتينيناف قق ةياتينيناف وافنينينن املننينيند ر ينينتس

__________

( )19اامايت فتتنا لقا و املعاهدافري املاال 31
( )20النعاتق العام ري )1994(23 .قوع نقوق األياتاف
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فاينينس نقينينوق اإل ينينا يف  28او ينرين ال ينينا  /وفمرب 2019ري ويُينيندمة عق ين ذلينينت قتينينايف مينينن
جا ين مموضين األمينين .املناينيندل ال ينينامت ىقينينوق اإل ينينا ري واملمينينوض ال ينينامي لنمينين .املناينيندل املع ين
ابألياتاف القومت ري ومرباو زا تتشري واملقرر اخلاص املع ققااا األياتافري عكول عام املكنظاف
املقدم من الر ت ني املنوار ني
 -74وة د املقرر اخلاص األمهت الباليين لعمين املننيند املعين ققايناا األياتينافري الينذر يوين
املنينينرب الونتينيند املنينيناح لعينيندا مينينن النوينينياء املينيندافعي عينينن نقينينوق األياتينيناف لاينيندعول قق النيتينيند عاينينم
ال ينينعتد الينيندوم ابإلضينيناف قق ة ينينش يوين ةمينكا فريينيندا مينينن وعينينش لاعمين اإلجيينينايب مينينن ةجين اعزيينينز
اى ينوار والنعينيناو قوينينع القاينيناا املنعاق ين ابألياتينيناف القومت ين ةو اإلمنت ين واألياتينيناف الدينت ين والايوي ين
وةشينينار قق زاال م ينيننواف املوينينار يف املننينيند يف عينينام 2019ري نتينينا صينيندر ة ينينر مينينن 200
قعينينك عا ينينم م ينيندار ي ينينوميري ينيندلت عا ينينم ن ينينن اويت ينينة ووجاه ين موض ينينوث املنن ينيند لع ينينام 2019
ابلن ينينب لاعديينيند مينينن األياتينيناف يف مجتينينم ةيينيناء العينيناخري و ينينذلت الينيندور اىتينينور الينينذر و ي ينزال يؤايينينش
املنند قوصمش جه ان تق فريدل مت ن األياتيناف ومنظميناف اجملنمينم امليند واليندول األعايناء مينن
قج ينراء منايوينيناف وابينيناال انراء يف األمينين .املناينيندل ويُين ّدم مينينا فموعينينش  140اوصينينت مينينن املننينينداف
اإلياتمت ال كم ( )21وة ر من  100اوصت من املنند املع ققااا األياتاف م ش
 -75ويكنظ املقرر اخلاص ة ش من قي النوصتاف العدييندل الينيت يُيندمة ينكل املننيند ري ينا
الرت تينينز عاينينم ةمهت ين ضينينما انمتينينذ اهلينيندو  4مينينن ةهينينداو الننمت ين امل ينينندام قوينينع ضينينما النعا ينينت.
اجلتيند املن ينين .والوينينام لاجمتينينم واعزيينز فينرص اليننعا .ميند اىتينال لاجمتينم وة يندف العدييند مينن
األياتينيناف املوينينار يف املننينيند مينينن مجتينينم ةيينيناء العينيناخ ةمهتين امل ينيناوال يف املعاماين وعينيندم النمتتينينز عاينينم
ة اس الاي الينيت ينايندمو فينا ةو نينارو اعامهينا ويكنينظ املقينرر اخليناص ةياين ا ة ينش ييند مت لامينرل
األوق اينينوفد الرتمجين قق لي ين اإلشينينارل الدولت ين ينينكل املننينيند ري وةوصينيني ابوع ينرتاو قايينيناف اإلشينينارل
ابعنبارهينينا ليينيناف من ينينوص عاتهينينا يف القينينا و ري و لنطمينينال ال ينين .اىينينق يينينا ويا يف اى ينينول عاينينم
اعات .منا ي الاي يف تاق النعا .قاي اإلشارل
 -76ويكنينظ املقينينرر اخليناص عاينينم وجينش اخل ينينوص اليندعول املوجهين قق عقيند مننينينداف قياتمتين
عام يب املننيند املعين ققايناا األياتيناف مينن ةجين اينوفد ةافين ي ينه الوصينول قلتهينا وان ين.
ابملرو ين وان ينينت قجين ينراء املزي ينيند م ينينن املنايو ينيناف يف ه ينينذا ال ينينتاق قو ينينع اىق ينينا ق اإلياتمت ين و ينينننت
املنن ينينداف اإلياتمت ين اى ينينول عا ينينم ظ ينينرل منعمق ين ومقرتن ينيناف عا ينينم ال ينينعتد اإلياتم ينيني اؤ ينينذ يف
اوعنبينينار ونق ينا ينينكل عقينيند املننينيند يف جنتينين .وا ينينو جينينزءا مينينن قينيناش ةو ينينم ياي ينا وخ ي ينينن
النقرير النها ي عن منند عام  2019يد ا نُ م وية ناق اقرير املقرر اخلاص
 -77وعام الرغ .من حتقتق عدا من األهينداو مينن ينكل املننيند ري ي ينرر املقينرر اخليناص رةيينش
القا ش و ازال هنا ناج قق اعزيينز املننيند اتينز لااينوار النميناعاي ولينزاال موينار اليندول
وهتياف األم .املنادل واملنظماف اإلياتمت وغدها من املنظماف واجلهاف املعنتين وابإلضيناف قق
ذلينينتري و ي ينزال العينيندا ال بينيند واملنزايينيند مينينن املوينينار ي ين ينينب يف اإلنبينيناط لينينبعع املوينينار ي أل ينينش
__________

( )21النوصين ين ينينتاف ال ين ين ينيناارل عين ين ينينن املننين ين ينينداف اإلياتمت ين ين ين ال كم ين ين ين ري منان ين ين ين عاين ين ينينم الين ين ينينرواقط الوين ين ينينب ت

www.ohchr.org/

Documents/Issues/Minorities/IntegratedAfricaRecommendations.pdf, www.ohchr.org/Documents/
www.ohchr.org/Documents/

and

Issues/Minorities/IntegratedAsiaPacificRecommendations.pdf

Issues/Minorities/IntegratedEuropeRecommendations.pdf
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و مي ينينن لاجمتينينمري مينينن النانت ين اإلجرا ت ين ري ة ينينذ ال ام ين يف قطينينار قنينيند جينيندول األعمينينال املنوينينوا
وانينيناول م ينينا مواضينينتعت ةو ش ينواغ ةينيندالري و ينينتما عنينيندما و ا ينينو ةمينينامه .ينينو ايتقن ينيني
ةو مكث ايا ق لاقتينام قينذلت ق اابيناث ين ي ن يني الييناقم اإلياتميني ق ينورل ة ينرب مينن شينع ش ة
جيع ين هينينذا اى ينوار النمينيناعاي منان ينا لنياتينيناف يف ناينين .ةيينيناء العينيناخ وة ينينر جتينيناوابا مينينم الو ينواغ
وال تاياف اإلياتمت ري ومم ذلت ينبيي النظر يف قا ال حت تناف ة ر يف عام 2020
املنادايت اإلصليمية
 -78ةير املق ينينرر اخل ينيناصري يف اقري ينينره األول املق ينيندم قق فا ينينس نق ينينوق اإل ينينا يف  16ينينا و
ال ا /يناير 2018ري قم ا ت ااباث قياتمي ق ورل ة رب قزاء املننيند املعين ققايناا األياتينافري
فدو جع املنند منان ا لنياتاف من نا .ةياء العاخ وة ر ا نجاق لاوينواغ وال ينتاياف
اإلياتمت ين ين (A/HRC/37/66ري المق ينينرل  )64واخت ينينذف اخلي ين ينواف األوق ي ينينو انمت ينينذ ه ينينذا ال ينيننه يف
وعقيند املننيند األول ألوروابري الينذر ينا
عام 2019ري عن طريينق انظينت .مكمين مننينداف قياتمتين ُ
موضينينوعش النعاينينت .والاي ين ونقينينوق اإل ينينا لنيات يناف ري يف الربملينينا األورويب يف قرو ين يينينومي 6
و 7ةار/مينينايو  2019وةا جنينيناح هينينذا املننينيند اإلياتمينيني األول قق اينينق ز ينين .قجيينينايب لامننينيند
اإلياتمينيني ن ينينتا وا ينينتط اهلينيناائري الينينذر عقينيند قعينينده يف جامع ين ماهتينيندول يف اب ينينو يينينومي 20
و 21ةياول /بنمرب 2019ري واملنند اإلياتمي ألفريقتينا والوينرق األو ينطري الينذر عقيند يف اينو س
العاص ينينم ي ينينومي  28و 29او ين ينرين األول/ة ن ينينوقر  2019وم ينينن امل ينينعمول عق ينيند ةرقع ين ين منن ينينداف
قياتمت يف عام 2020ري و ت و ذلت األولوي املوضوعت ال ال لامقرر اخليناصري وهيني الن يندر
عينينرب و ينينا النواص ين اوجنمينيناعي خليينيناب ال راهت ين والنا ينريع عاينينم ال راهت ين ضينيند األشينينداص
املننمينيني قق ةياتينيناف ومينينن ةج ين انظينينت .وان ينينتق املننينينداف اإلياتمت ين ال كم ين لعينينام 2019ري ااقينينم
املقرر اخلاص الدع .من عدل شر اء قياتمتي من منظماف اجملنمم امليند ري فاينكا عينن اعين .ميناار
وغد ماار من اول م اوفتنتا و ندا والنم ا وهنيارا ومت ان تق املننينداف اإلياتمتين ال كمين
قماين معهينيند اينينوم و نينينوس يف قوااق ينينة وشينينار يف هينينذه اجلولين األولتين مينينن املننينينداف اإلياتمتين
نوام  300موار  -قتنه .موار و مينن منظميناف غيند ن ومتين ري ومنظميناف ةياتينافري واولري
ومنظماف قياتمت واولت (م ين التو ين وري ومنظمين األمينن والنعيناو يف ةوروابري واوحتيناا األورويبري
وفاس ةورواب)

يا يا -توصيات
ألف -توصيات بشأن الاعريف العملي ملفهوم األصليات
 -79يوودعو املقوورر اخلوواص كيوواتت األمووم املاحوودة إل اإلحا ووة علم وا ابلاعريووف العملووي
ملفهوووم األصليووة مبوجووة املووا ة  27موون العهوود الوودو اخلوواص ابحلقوووق املدنيووة والسيايووية
واتجاها ات القانونية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان والاعليق على تعريف ما هي األصلية من
أجل تبين وتطبيق هنج عام يكون أكثر اتساص ا وتفهم ا لكي يُكفل اإلعمال الكامل والفعوال
حلقوق األشخاص املنامني إل أصليات.
 -80ويوصووي علووى وجووص اخلدوووص ضن تسوواعرق مفوإلووية حقوووق اإلنسووان وغريهووا موون
كيوواتت األمووم املاحوودة وهيئووات املعاهوودات واإلج وراءات اخلاصووة كيفيووة تعريووف األصليووة
20
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هبوودجت بنووة الغموووق والانوواصأل اخوول األمووم املاحوودة .وحيووث املقوورر اخلوواص علووى بنووة
اياخدام الاعاريف اليت يبق وأن رفضاها جلنة األمم املاحدة حلقوق اإلنسان.

ابء -توصيات بشأن الاعليم واللغة وحقوق اإلنسان لألصليات
 -81يوصي املقرر اخلاص كجوزء مون وتياوص املاعلقوة بقضوااي األصليوات بدوياغة جمموعوة
موون املبووا ت الاوجيهيووة العمليووة هبوودجت توووفري توجيهووات فعليووة بشووأن اوووى وتنفي و حقوووق
اإلنسان لألصليات واياخدام لغاهتا يف جمال الاعليم .وجية أن تكون هو الاوجيهوات أكثور
تركيوزا موون املبووا ت األيايووية الوود ة ابلفعوول يف مو كرة املقوورر اخلوواص بشووأن احلقوووق اللغويووة
بناء عليها.
اخلاصة ابألصليات اللغوية :ليل عملي للانفي ولكن ا
 -82ونظرا إل أمهية اللغة ابلنسوبة هلويوة األصليوات اللغويوة واألمثلوة العديودة للمماريوات
اجلي وودة ال وويت تبا لاه ووا ال وودول وغريه ووا م وون أص ووحاص املد وولحة م ووع املق وورر اخل وواص ر ا عل ووى
اتيووابيان املاعلووق هب و ا املوإلووو ( )22فهووو يوصووي ك و لك ثيحووة وويقووة الاوجيهووات ميووع
اللغووات الرمسيووة الس و لألمووم املاحوودة وتعميمهووا علووى نطوواق وايووع علووى األ وراجت املعنيووة
اخل األمم املاحدة واملنظمات الدولية واإلصليمية األخرى ومنظمات اجملامع املدين.

جيم -توصيات بشأن املنادى املعين بقضااي األصليات واملنادايت اإلصليمية
 -83يكوورر املقوورر اخلوواص الوودعوة الوويت وجههووا العديوود موون املشوواركني يف املناوودى املعووين
بقضااي األصليات ويف املنادايت اإلصليميوة الثالووة ويوصوي باوحيود الونهج اإلصليموي وإإلوفاء
الطابع املؤيسوي عليوص فيموا ياعلوق ابحلووار البنواء بوني مجيوع أصوحاص املدولحة بشوأن صضوااي
األصليات .ويوصي على وجص الاحديد ضن تنظر مفوإلية حقووق اإلنسوان واأل وراجت املهاموة
األخ وورى يف وي ووا ل عمليو ووة تكف وول وت وودعم يف إ و ووار وتي ووة املق وورر اخلو وواص املع ووين بقضو ووااي
األصليووات تنظوويم أربعووة مناوودايت إصليميووة يوونوايا لضوومان متثيوول اإلراء والسووياصات اإلصليميووة
بدورة أكمول وجعلهوا مكملوة للمناودى املعوين بقضوااي األصليوات بوصوفص فوالا لاعزيوز احلووار
والاعاون بشأن القضااي املاعلقة ابألصليات القومية أو اإلونية أو الدينية أو اللغويوة وملواصولة
تنفي و اإلعووالن املاعلووق حبقوووق األشووخاص املنامووني إل أصليووات صوميووة أو إونيووة وإل أصليووات
ينية ولغوية.

ال -توصيات أخرى
 -84تحظ املقورر اخلواص الاوصوية الويت كثوريا موا تثوار خوالل املناودايت اإلصليميوة وغريهوا
من األنشطة وهي زاي ة إبراز حقوق اإلنسان لألصليوات والنظور يف اتبوا هنوج أكثور تفدويالا
إزاء اتعرتاجت هبا ومحاياهوا اخول منظوموة األموم املاحودة .ويوصوي علوى وجوص اخلدووص ضن
تنظوور مفوإلووية حقوووق اإلنسووان ابلاعوواون مووع املقوورر اخلوواص يف إنشوواء فريووق عاموول لدرايووة
إمكانيوة وإلوع صوك يف املسواقبل بشوأن حقووق اإلنسوان لألصليوات علوى غورار موا هوو عليووص
احلال ابلنسبة للشرا ح املهمشة أو الضعيفة األخرى يف اجملامع مثل املهاجرين واألشوخاص
ذوي اإلعاصة والنساء.
__________

( )22ا ظر املرفق لكطكث عام عتن من او نبتا ويا م املوار ي
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Annex
Education, language and the human rights of minorities:
sample questionnaire and list of contributors
A.

Sample questionnaire
Call for Submissions by 30 September 2019
Education, Language and the Human Rights of Minorities
In accordance with his mandate pursuant to Human Rights Council resolution 34/6, the
Special Rapporteur on minority issues, Dr. Fernand de Varennes, intends to present a
thematic report at the 43rd Session of the UN Human Rights Council, which will provide a
detailed analysis and highlight the issue of “Education, Language and the Human Rights of
minorities”. The report will address areas pertaining to the recognition, protection and
promotion of minority language in education, including the teaching of and in minority
languages, and the adoption of inclusive pedagogical and educational approaches, with the
view to ensuring equal access to quality education by persons belonging to minorities, in
line with the international commitments under the post-2015 development agenda (SDG 4).
The report will also provide suggestions and recommendations addressed to all relevant
stakeholders at the local, national, regional and international levels, and identify examples
of good practices and initiatives that recognize and support the linguistic rights of
minorities and promote inter-culturalism and multilingualism in the educational systems.
Context
The issue of education as a human right and its contours and impact for minorities
constitutes one of the thematic priorities of the Special Rapporteur. It is also a topical issue,
given the persisting significant challenges faced by minorities around the world today in
accessing quality education and in particular education that contributes to the preservation
of their language and identity.
Laws and policies which provide for a monolingual approach to education and to the
provision of services, and which also impose restrictions on the use of minority languages
in the public sphere, especially as medium of instruction, are often based on the
misconception that investing in minority languages and creating an environment for their
use and further development would alienate minorities from the learning of the
national/official language, create linguistic segregation that would undermine minority
integration and threaten national unity, societal cohesion and harmony.
Research has shown that inclusion of minority languages in education, both as separate
subjects and as mediums of instruction, and the adoption of inter-cultural and multi-lingual
approaches and methods in educational and vocational training programmes, have a direct
positive impact on the educational performance of minority students, their self-esteem and
development, and their integration in society in general.
In addition, protection of minority languages and the recognition, respect and promotion of
the educational needs of minorities, is a crucial component of the protection and
preservation of minorities’ cultural heritage and promotion of society’s diversity and
development, and thus an important factor in reducing inter-ethnic tension and preventing
conflicts.
In 2009, the inaugural session of the Forum on Minority Issues focused on minorities and
the right to education and recommended that States provide adequate opportunities to
persons belonging to minorities to learn their mother tongue or to learn through the medium
of the mother tongue, and such opportunities be chosen in consultation with them. It also
recommended that teachers and appropriate teaching and reading materials, including
textbooks, should be available in the mother tongues of minorities.
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Furthermore, in its section on education, the 2017 publication by the mandate of the Special
Rapporteur on minority issues entitled “Language Rights of Linguistic Minorities: a
practical guide for implementation” highlights the importance of designing and
implementing educational programmes in minority languages along with the teaching of the
official language(s), and advocates for the preservation of minority languages, because as
stated “a language that is not taught is a language that will ultimately vanish”. Furthermore,
the Practical Guide emphasizes that “the rights of linguistic minorities are human rights”,
and that education “deals with what is perhaps the central linguistic right of minorities, and
is also fundamental to the maintenance of linguistic diversity.” It also indicates that “quality
public education in the mother tongue should ‘be extended to as late a stage in education as
possible’, up to and including public university education where practicable.”
The thematic report will address existing challenges with regard to such access to quality
education by persons belonging to minorities, and will highlight good practices with regard
to the inclusion of minority languages in national curricula, the effective involvement of
minorities in the design and implementation of educational programmes, as well as other
positive legal and policy developments that recognize and guarantee the right of minorities
to learn and study in their own language.
In his analysis on minority language integration in the educational systems, the Special
Rapporteur will pay particular attention to the educational needs of deaf people, as
members of a linguistic minority, the recognition of sign languages as minority languages
and their inclusion as a medium of instruction at all educational levels.
Call for submissions
In accordance with the established practice of thematic mandate holders, the Special
Rapporteur welcomes inputs by States, UN agencies, regional and international
organizations, national human rights institutions, civil society, scholars and research
institutions, and others who may wish to submit for this purpose. Such submissions may
include, for instance, recommendations, evidence and case studies, as well as analyses
relevant to
1.
Please provide information on the specific legislative, institutional and policy
framework at the national and local level that address minority education, and education of
and in minority languages, including sign languages. Please provide examples of key laws,
policies and practices, including good practices, as well as gaps.
2.
Please provide examples of programmes of linguistic diversity, learning materials,
multi-lingual and multi-cultural approaches to and methods of teaching and learning,
involving the teaching and learning of minority languages and cultures.
3.
Please provide information on initiatives and programmes that effectively address
challenges faced by minorities in accessing quality education, including the issue of direct
and indirect costs of education.
4.
Please provide examples of training programmes for teaching staff and educational
administrators, including inter-cultural training, aiming at preparing them to respond to the
educational needs of minority students.
5.
Please provide examples of programmes and initiatives to strengthen the availability
of teaching staff who speak minority languages, including teaching staff from minority
communities.
6.
What are the identified challenges in the design and implementation of programmes
and initiatives to facilitate access to education, including vocational education and training,
by persons belonging to minorities and to integrate minority languages in the national
curricula as separate subjects and as mediums of instruction?
7.
Please describe to what extend and how are persons belonging to minorities and
their representative organizations involved in the design, implementation and evaluation of
educational programmes and curricula.
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8.
Please provide any other relevant information and statistics on access to education
by persons belonging to minorities, covering all educational levels. Such information may
include:
(a)
the number of educational institutions (public and private) at each education
level, in which minority languages, including sign languages, are either taught as a separate
subject or are used as mediums of instruction, and their proportion to the total number of
educational institutions. Please indicate the average weekly frequency of hours of teaching
both of and in minority languages;
(b)

the number of bi-/multi-lingual classes.

Submissions and inputs on the above-mentioned areas can be submitted in English,
French or Spanish and addressed to the Special Rapporteur by email to
minorityissues@ohchr.org by 30 September 2019.
Submissions and inputs will be considered public records unless otherwise
expressed by the submitter and will be published on the website of the Special Rapporteur.

B.

List of contributors
States:
Armenia, Austria, Azerbaijan, Colombia, Croatia, Estonia, Finland, Georgia, Greece,
Hungary, Jordan, Kyrgyzstan, Latvia, Lebanon, Norway, Russia, Senegal, Serbia, Sweden,
Ukraine
International and Regional Organizations:
Council of Europe
EU Fundamental Rights Agency
UNESCO
UNHCR
UNICEF
National Human Rights Institutions:
Australian Human Rights Commission – Australia
Comisión Nacional de los Derechos Humanos – Mexico
Defensor del pueblo de la nación – Argentina
Institucija ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava – Bosnia and Herzegovina
Office of the Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights
(Ombudsman) – Cyprus
Protector of Citizens (Ombudsman) – Serbia
Public Defender (Ombudsman) of Georgia – Georgia
Civil society organizations and Academia:
European Union of the Deaf
Human Rights Association – Turkey
International Campaign for Tibet
Minority Rights Group International
Scholars at Risk
Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO)
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International Human Rights Committee
International Association of Library Associations
International Service for Human Rights
Latvian Human Rights Committee
Legal Information Centre for Human Rights – Estonia
Maat for Peace, Development and Human Rights
Vassar College
World Uyghur Congress
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