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  2015كانون األول/ديسمرب  17 يف قرار اختذته اجلمعية العامة

 ](A/70/489/Add.2) على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
 

ــتم  إ        - 70/166 ــومل األنيــىلا  املن ــأل خا ــعن املتعق ــال ل ع ــز الاع التعزي
 ثنية وإ  أققيات دينية ولغويةإ أققيات قومية أو

 
 ،إن اجلمعية العامة 
ــا  إذ تشييير  ــانون األول/ديســـمرب  18املـــ ر   47/135إ  قرارهـ الـــذ   1992كـ

إ  أققيــات قوميــة أو إثنيــة    اعتمــدت جوجبــه ا عــعن املتعقــأل خاــومل األنيىلـــا  املنتميـــن      
مــن الع ــد  27أققيــات دينيــة ولغويــة، املركــأل رــذلو الاــرار، وإا تاــمل يف اعتبارهــا املــادة  وإ 

املعـايه الدوليـة والتيـريعات الوةنيـة      غـه  مـن  و (1)الدويل اخلـا  رـاواومل املدنيـة والسياسـية    
 الاائمة اات الصقة راملوضوع،

جمقـ   إ  قـرارات  التعزيز الاعال ل ععن وريأن إ  قراراهتا العحاة  وإذ تشر أيضا 
املنتـد   الذ  أنيأ اجملق  جوجبـه   (2)2007 أيقول/سبتمرب 28امل ر   6/15حاومل ا نسان 

اجملقــ  الــذ  جــدد   (3)2012آاار/مــار   23املــ ر   19/23 و املعــب رااــايا األققيــات  
ــد   ــة املنتـ ــه واليـ ــ ر   16/6 و جوجبـ ــار   24املـ ــ ر  25/5 و (4)2011آاار/مـ  27 املـ

ــار   ــتعقاا (5) 2014آاار/م ــتاقة املعنيــة      مل  18/3 و األققيــاترااــايا رواليــة اخلــبهة املس
_______________ 

 (، املركأل.21 -ألف )د  2200انظر الارار  (1)

(، الاصـ  األول،  A/63/53) 53الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم انظر:  (2)
 الارع ألف.

ــه،   (3) ــمل ناسـ ــ ،  Corr.1و  A/67/53) 53اليييدورة السيييابعة والسيييتون، امللحيييق رقيييم    املرجـ ــ  الثالـ (، الاصـ
 ألف. الارع

 (، الاص  الثاين، الارع ألف.A/66/53) 53لستون، امللحق رقم الدورة السادسة وااملرجمل ناسه،  (4)

 (، الاص  الرارمل، الارع ألف.A/69/53) 53الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم املرجمل ناسه،  (5)
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رالـذكر  الســنوية   لريــأن حقاـة الناـات املتعقاــة راالحتاـا    2011أيقول/سـبتمرب   29املـ ر   
ريــــأن حاــــومل  2013آاار/مــــار   21املــــ ر   22/4 و (6)العيــــرين العتمــــاد ا عــــعن

 ،(7)األنيىلا  املنتم  إ  أققيات قومية أو إثنية وإ  أققيات دينية ولغوية
وإ  أققيـات   أن تعزيز حاومل األنيىلا  املنـتم  إ  أققيـات قوميـة أو إثنيـة     وإذ تؤكد 

دينيــة ولغويــة وهايتــ ا وإقامــة اوــوار رــ  هــذ  األققيــات ورايــة اجملتمــمل وإرســاء  ارســات           
ــات م سســية   ــاءة وترتيب ــامقرن ــمل  ةوني ــتوع  لقجمي ــور تســ م    تس ــات أم ــوع دا ــ  اجملتمع التن

اـومل األنيـىلا    هلـا ععقـة خ  الزناعات اليت نيوب االستارار السياسي واالجتماعي ويف منمل  يف
 ،حق ا رطرياة سقميةيف نتم  إ  أققيات قومية أو إثنية وإ  أققيات دينية ولغوية وامل

أديـ    طـة عمـ     تيّك ليت ا (8)2030عام لالتنمية املستدامة   طةراعتماد  وإذ ترحب 
ــا ل ــة  أرار ــ  التنمي ــ  لتموي ــدويل الثال ــ ا،   ال جــزءا (9)قمــ  ر ال أهــدا  تيــه إ  أن إا ويتجــزأ من

ضـرورة أن  عقـى   تيـددد إا وإ  إعمال حاومل ا نسـان لقجميـمل،    تسعى التنمية املستدامةوغايات 
وأةرهــا ا ئائيــة، الوةنيــة رإدمــاا اخلطــة يف سياســاهتا  ، حســ  االقتاــاء،الــدول األعاــاء تاــوم

أحـد عـن    تنايذها ومتارعت ا واستعراض ا راعالية تكا  عـدم ختّقـف أ    حس  االقتااء، حىت يتم
 ،الرك 
الزناعــات الــيت تتعقــأل    وونيــدة املنازعــات  تــواتر  كثــرة إزاء  القلييق تعييرع عيي   ذ وإ 

إزاء إ  أققيات قومية أو إثنية وإ  أققيات دينيـة ولغويـة يف رقـدان كـثهة و    راألنيىلا  املنتم  
 الء إزاء اآلثــار اجلــائرة الــيت تقحا ــا الزناعــات  ــ  نتائج ــا املأســاوية يف كــثه مــن األحيــان، و 

ــان يف األنيــىلا   ــ  األحي ــا ، أغق ــم       ــومل ا نســان اخلا ــة   ــ او حا إزاء و ،يــ د  إ  انت
وإلغـاء وثـائأل اهلويـة    ناـ  السـكان   رطرمل منـ ا  لتيريد أل طار اتعرض م عقى وجه اخلصو  

 قسرا،وتدكأل العجئ  وإعادة التوة  
وهايـة  الذ  ميكن أن ت ديـه امل سسـات الوةنيـة يف تعزيـز     امل م عقى الدور  إذ تشددو 

حاومل األنيىلا  املنتم  إ  أققيات قومية أو إثنية وإ  أققيات دينية ولغويـة ويف اختـاا التـداره    
 ،العزمة ل نذار املبكر والتوعية راملياك  املتعقاة رأوضاع األققيات من أج  التصد  هلا

_______________ 

 (، الاص  الثاين.A/66/53/Add.1) ألف 53امللحق رقم  الدورة السادسة والستون، املرجمل ناسه، (6)

 ألف.(، الاص  الرارمل، الارع A/68/53) 53الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم املرجمل ناسه،  (7)

 .70/1الارار  (8)

 ، املركأل.69/313الارار  (9)
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عقــى ضـرورة تعزيــز اجل ــود مـن أجــ  إلايــأل هـد  ا عمــال التــام     إذ تشيدد أيضييا و 
ومل األنيـىلا  املنـتم  إ  أققيـات قوميـة أو إثنيــة وإ  أققيـات دينيـة ولغويـة رطـرمل منــ ا         واـ 

 معاجلة الظرو  االقتصادية واالجتماعية والت ميش ووضمل حد جلميمل أنواع التمييز ضدهم،
ــة      إذ تشييدد كيي ل  و  ــرار روجــود أنيــكال متعــددة ومتااقمــة ومتدا ق ــة ا ق ــى أةي عق

نتم  إ  أققيات قومية أو إثنية وإ  أققيات دينية ولغويـة ورتأثههـا   التمييز ضد األنيىلا  امل من
 ،السقيب املااعف يف التمتمل خاوق م، وأةية العم  عقى التصد  ألنيكال التمييز تقو

لتثايـف والتـدري  والـتعقم يف جمـال     الـيت يتسـم  ـا ا   عقى األةية األساسـية   إذ تشددو 
ــومل ا نســان  ــا يفوــوار، كــذلو او ،حا ــو ج ــان، و   ال ــات واألدي ــ  الثااك ــ اوــوار ر  التااع

ــ  ــز      ر ــراد اجملتمــمل ريــأن تعزي ــة وأك ــات املعني ــمل اجل  ــة مجي ــتم    وهاي ــومل األنيــىلا  املن حا
يتجـزأ مـن تنميـة اجملتمـمل      ال أققيات قومية أو إثنية وإ  أققيات دينية ولغويـة رو ـا ا جـزءا    إ 

تعزيـز الا ـم املتبـادل لااـايا     يتصـ  ر  مـا   كك ، جا يف الو تبادل أكا  املمارسـات مـن قبيـ   
األققيات والتعام  ممل التنوع عن ةريأل التسقيم رتعدد اهلويات وتيجيمل إقامة جمتمعات نيـامقة  

 لقجميمل يسودها االستارار وتتسم رالتماسو،
رالدور امل م الذ  يامل عقى عاتأل األمم املتحدة كيمـا يتعقـأل خمايـة حاـومل      مإذ تسّلو 

األنيىلا  املنتم  إ  أققيات قومية أو إثنية وإ  أققيات دينية ولغوية، جبمقة ةرمل منـ ا إيـعء   
 وإعماله،االعتبار الواج  ل ععن 

ــ ا: دليــ  إ    ”راملنيــور املعنــون   إذ ترحييبو  ــز حاــومل األققيــات وهايت رنيــاد  تعزي
الـذ  يـوكر    ،اـومل ا نسـان  األمم املتحدة و ماوضيةالصادر عن  “اوملهذ  اولقمداكع  عن 

خاـومل األنيـىلا  املنـتم  إ  أققيـات قوميـة      اليت تعىن معقومات عن اجل ات الااعقة الرئيسية 
داة رئيسـية وييـك  أ   إققيميـة أو إثنية وإ  أققيات دينية ولغوية يف األمم املتحدة ويف منظمـات  

 لقمداكع  عن حاومل ه الء األنيىلا  يف العامل أمجمل،قيمة 
املعنيــة  جملقــ  حاــومل ا نســان رة اخلا ــةرالــدور اهلــام الــذ  تاــوم رــه املاــرد  إذ تقييرو 

 ا ععن، يف تعزيز تنايذ رااايا األققيات
التـزام الـدول راـمان أن ميـار  األنيـىلا  املنتمـون إ  أققيـات         تعيد تأكييد  - 1 
إثنية وإ  أققيات دينية ولغوية عقى حنو تـام وكعـال مجيـمل حاـومل ا نسـان واوريـات       قومية أو 

األساسية دون أ   ييز ويف مساواة تامة أمام الاـانون، عقـى النحـو الـوارد يف ا عـعن املتعقـأل       
، وتوجــه (10)خاــومل األنيــىلا  املنــتم  إ  أققيــات قوميــة أو إثنيــة وإ  أققيــات دينيــة ولغويــة

_______________ 

 ، املركأل.47/135الارار  (10)
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، جا كي ا األحكام املتعقاـة  (11)إ  األحكام اات الصقة من إععن وررنامج عم  ديرران االنتبا 
 رأنيكال التمييز املتعدد األوجه؛

حاـومل األنيـىلا  املنـتم     وهايـة  الدول واجملتمـمل الـدويل عقـى تعزيـز      حتث - 2 
وإ  أققيات دينيـة ولغويـة، عقـى النحـو املنصـو  عقيـه يف ا عـعن،         أققيات قومية أو إثنية إ 

ــة األوضــاع     ــ ا هتيئ ــة روســائ  من ــيا م راليــك  املناســ  وتيســه     املواتي ــ م وتثا ــز هويت لتعزي
ــة        ــة والثااكي ــة والديني ــاة السياســية واالقتصــادية واالجتماعي ــ  اوي ــمل جوان ميــاركت م يف مجي

تصـادي  يف رقـدا م دون  ييـز، وتطبيـأل منظـور يأ ـذ رعـ         لقمجتممل ويف التاـدم والتنميـة االق  
 االعتبار احتياجات اجلنس  عند الايام رذلو؛

لتعزيــز ا عــعن وتنايــذ ، املناســبة  الــدول عقــى أن تتىلــذ مجيــمل التــداره حتييث - 3 
تعـاون  وتنانيـد الـدول أن ت   ،كي ا التداره الدستورية والتيريعية وا دارية وغهها من التداره جا

عقــى الصــعيدين الثنــائي واملتعــدد األةــرا ، ودا ــة يف تبــادل أكاــ  املمارســات والــدرو     
حاومل األنيـىلا  املنـتم  إ  أققيـات قوميـة     وهاية املستاادة، وكاا ل ععن، من أج  تعزيز 

 أو إثنية وإ  أققيات دينية ولغوية؛
رالدول أن تتىلذ التداره املعئمـة  ـد  تعزيـز تنايـذ ا عـعن وضـمان        هتيب - 4 

إعمال حاومل األنيىلا  املنتم  إ  أققيات قومية أو إثنية وإ  أققيـات دينيـة ولغويـة، والـو     
 يقي: ما روسائ  من ا
ــتعراأ أ  تيــريعات أو سياســات أو  ارســات يكــون هلــا أثــر  ييــز         )أ(  اس

ــة     يف غــه متناســ ســقيب  أو ــة وإ  أققيــات ديني ــة أو إثني ــتم  إ  أققيــات قومي األنيــىلا  املن
 ولغوية،  د  النظر يف تعديق ا؛

ــدري  ريــأن اواــومل املتاــمنة يف ا عــعن، خ     )ب(  ــة والت ــادرات لقتوعي ــوضــمل مب   ي
 ؛الاوان  وموظاي إنااا أعااء النيارة العامةاملوظا  العمومي  والاااة و ،كيمن تيمق م ،تيم 

ختصيص إدارات أو أقسام أو ج ات تنسيأل يف امل سسـات الاائمـة، أو النظـر     )ا( 
ــة متىلصصــة، لكــي    ــتم   يف إنيــاء م سســات أو وكــاالت وةني تعــىن خاــومل األنيــىلا  املن

 أققيات قومية أو إثنية وإ  أققيات دينية ولغوية؛ إ 

_______________ 

 ، الاص  األول.Corr.1و  A/CONF.189/12انظر  (11)
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يــة أو إثنيــة الايــام جبــادرات تكاــ  وعــي األنيــىلا  املنــتم  إ  أققيــات قوم  )د( 
ــة خاــوق م   ــة ولغوي هــذ  اواــومل عقــى النحــو املــب      ارســة وقــدرهتم عقــىوإ  أققيــات ديني

 ؛ا نسان ا ععن وغه  من التع دات وااللتزامات الدولية يف جمال حاومل يف
تاــمن، إ  أقصــى  رــأن اات الصــقةاجل ــات الااعقــة ســائر الــدول و توصيي  - 5 

 ؛مجيمل لغات األققيات ونير  عقى نطامل واسمل كن، ترمجة ا ععن إ   حد
ــة      توصيي  - 6  ــات قومي ــتم  إ  أققي ــدول ميــاركة األنيــىلا  املن ــ  ال ــأن تكا ر

ــة  أو ــة ولغوي ــة وإ  أققيــات ديني ــة  إثني وعقــى قــدم املســاواة، إ  أقصــى   ميــاركة كامقــة وكعال
 ايذها واستعراض ا؛ ياغت ا وتنيف تنايذ ا ععن واملتىلذة لالتداره مجيمل  كن، يف وضمل  حد

وكبـار السـند   رالدول أن تويل اهتماما  ا ا ألوضـاع النسـاء واألةاـال     هتيب - 7 
واألنيىلا  او  ا عاقة املنتم  إ  أققيات والحتياجاهتم اخلا ـة، وأن تاـوم يف الوقـف ناسـه     

 ؛ولغوية حاومل األنيىلا  املنتم  إ  أققيات قومية أو إثنية وإ  أققيات دينيةوهاية رتعزيز 
متارعت ا لقمـ  ر  لد  ، تدرا يف  طط عمق ا الوةنيةالدول عقى أن  تشجع - 8 

العاملي ملناهاة العنصرية والتمييز العنصر  وكراهية األجان  وما يتصـ  رـذلو مـن تعصـ ،     
جوان  تتعقأل راألنيىلا  املنتم  إ  أققيات قومية أو إثنية وإ  أققيات دينيـة ولغويـة، وعقـى    

 ؛مراعاة تامة، أنيكال التمييز املتعدد األوج السيامليف هذا  ،تراعيأن 
حاـومل األنيـىلا  املنـتم  إ  أققيــات    وهايـة  رالـدول أن تـدمج تعزيـز     هتييب  - 9 

كعـال  قومية أو إثنية وإ  أققيات دينية ولغوية وعـدم التمييـز وكاالـة املسـاواة لقجميـمل عقـى حنـو        
األققيــات وحقــ ا، وأن تاــوم يف  يــترو كي ــا هــذ تاســتراتيجيات منــمل نيــوب الزناعــات الــيت  يف

 ناسه راـمان ميـاركت ا عقـى حنـو تـام وكعـال يف وضـمل هـذ  االسـتراتيجيات وتنايـذها           الوقف
 ؛وتاييم ا
كيمـا يتعقـأل    ةوغـه  ييزيـ  استراتيجيات ُكقِّية ونيامقة رأن تعتمد الدول  توص  - 10 

يف منـمل ومكاكحـة    يات عنا ـر هامـة  والـو راعتبـار هـذ  االسـتراتيج    ، ري ون األمن واليرةة
 إ  أققيــات قوميــة  والعنــف ضــد األنيــىلا  املنــتم ، جــا يف الــو التنمــيط العنصــر ،التمييــز

إثنيــة وإ  أققيــات دينيــة ولغويــة، وتيــجمل الــدول عقــى وضــمل وتنايــذ هــذ  االســتراتيجيات  أو
، واومايــةناــاا الاــوان  االســتراتيجيات األوســمل   ضــمناألققيــات، وإدماج ــا رالتيــاور مــمل 

 والاعالية يف االحتكام إ  الاااء؛وكاالة املساواة 
ــف    تييدي  - 11  ــال العن ــمل أعم ــيت تســت د  مجي ــدا ال ــتم  إلدي  إ   األنيــىلا  املن

 ؛أققيات قومية أو إثنية وإ  أققيات دينية ولغوية
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يــة وإ  أققيــات إ  أققيــات قوميــة أو إثن املنتميــاتالنســاء والاتيــات رــأّن  تقييّر - 12 
خكـم   ، ويف الوقـف ااتـه،   العنـف الاـائم عقـى نـوع اجلـن      ميكن أن يتعرضن إ  دينية ولغوية 

وإلـ  الـدول عقـى اختـاا     ، حـاالت الـزناع ومـا رعـد انتـ اء الـزناع      إ  أقّقيـات تعـيش    انتمائ ند
االغتصـاب وغـه  مـن أنيـكال      ومـن الـو  مـن مجيـمل أنيـكال العنـف،      ومايت ندتداره  ا ة 
 ؛، وتيدد عقى أةية  كين نالعنف اجلنسي

  رالدول اختاا مجيـمل التـداره املناسـبة لاـمان هايـة ورعايـة األةاـال املنـتم         هتيب - 13 
ــة     ــة ولغوي ــات ديني ــة، وإ  أققي ــة أو إثني ــات قومي ــذين  ،إ  أققي ــف    ال ــرأ لقعن ــاةر التع ــون ط يواج 

 ؛(12)وكاا لعلتزامات اات الصقة جوج  اتااقية حاومل الطا  والو الذين تعردضوا له رالاع ، أو
قمنتـد   ل السـارعة قف ره أعمال الـدورة  قِّلقنجاح الذ  ُك ع  تقديرهاتعرع  - 14 

مواج ـة  منـمل و ”إلـف عنـوان    2014املعب رااايا األققيات املعاودة يف تيـرين الثـاين/نوكمرب   
أتاحـف، مـن  ـعل امليـاركة الواسـعة       اليت ،“اليت تست د  األققيات والاظائملأعمال العنف 

، كجـــزء ووضـــعف هـــذا املوضـــوعأل ـــحاب املصـــقحة، منـــربا هامـــا لتعزيـــز اوـــوار حـــول  
تو يات ريأن منمل العنف وما يرتبط ره مـن جـرائم، والتصـد  وـاالت      وثيات ا اخلتامية، من

تراعـي تو ـيات   مل الـدول عقـى أن   وتيـجد ، (13)رعد انتـ اء العنـف   ما العنف املستمرة وحاالت
 ؛املنتد  اات الصقة

الدول وآليات األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املتىلصصـة و ـناديا ا    تدعو - 15 
ــة      ــه اوكوميـ ــات غـ ــة واملنظمـ ــة الدوليـ ــات اوكوميـ ــة واملنظمـ ــات ا ققيميـ ــا واملنظمـ ورراجم ـ

ــرباء      ــادميي  واخلـ ــان واألكـ ــومل ا نسـ ــة واـ ــات الوةنيـ ــايا وامل سسـ ــي  رااـ ــات  املعنـ األققيـ
 ؛موا قة املياركة راعالية يف دورات املنتد  إ 

أن االســتعراأ الــدور  اليــام  وهيئــات األمــم املتحــدة    تؤكييد ميي   ديييد  - 16 
املنيــأة جوجــ  معاهــدات حاــومل ا نســان تيــك  آليــات هامــة لتعزيــز حاــومل ا نســان           

ــارمل       ــدول أن تت ــذا الصــدد رال ــ  يف ه ــ ا، وهتي ــية وهايت ــات األساس ــة تو ــيات   واوري راعالي
االستعراأ الدور  اليام  املابولة كيما يتصـ  خاـومل األنيـىلا  املنـتم  إ  أققيـات قوميـة       

ــة ولغويــة، وتيــجمل كــذلو الــد   ــة  أو إثنيــة وإ  أققيــات ديني ول األةــرا  عقــى أن تنظــر جبدي
 ؛عاهدات ريأن هذ  املسألةاملمتارعة التو يات املادمة من هيئات  يف

_______________ 

(12) United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 

(13) A/HRC/28/77. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/28/77
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ــات   املاــررة اخلا ــةعقــى  تييثي - 17  ــة رااــايا األققي  جملقــ  حاــومل ا نســان املعني
ركـمل مسـتو  الـوعي خاـومل األنيـىلا        يف لدور اهلـام الـذ  ا الايـام رـه    ره وا امُلاطقمللقعم  

املنتم  إ  أققيات قوميـة أو إثنيـة وإ  أققيـات دينيـة ولغويـة وتسـقيط املزيـد مـن الاـوء عقـى           
يســ م يف األمــر الــذ  يف ا عــداد لقمنتــد  ويف أعمالــه،  دورها التــوجي ي لــهــذ  اواــومل، و

اــومل األنيــىلا  املتصــقة خج ــود إلســ  التعــاون والتنســيأل رــ  مجيــمل آليــات األمــم املتحــدة  
 املنتم  إ  أققيات؛

يف تأديـة امل ـام والواجبـات     املاـردرة اخلا ـة  جبميمل الدول أن تتعاون ممل  هتيب - 18 
لو وأن تزودهـا ركـ  املعقومـات العزمـة الـيت تطقبـ ا وأن تنظـر        املنوةة  ا وأن تساعدها يف ا

ــه الســرعة لطقبــات       ــدا ا لتمكينــ ا    املاــررة اخلا ــة جــديا يف االســتجارة عقــى وج لزيــارة رق
 االضطعع رواجباهتا عقى حنو كعال؛ من

الوكـــاالت املتىلصصـــة واملنظمـــات ا ققيميـــة وامل سســـات الوةنيـــة  تشيييجع - 19 
ــة     واــومل ا نســان وامل ــتظم مــمل املكقــف رالوالي ــة عقــى إجــراء حــوار من نظمــات غــه اوكومي

حاـومل األنيـىلا  املنـتم     وهايـة  والتعاون معه وعقى موا قة ا س ام يف تعزيـز  الصقة  اات
 إ  أققيات قومية أو إثنية وإ  أققيات دينية ولغوية؛

وا ـ ، يف نطـامل   يأن  واـومل ا نسـان   السـامي  جاـوأ األمـم املتحـدة    هتيب - 20 
ياـوم  ر  حوارا ممل اوكومـات إلاياـا هلـذا الغـرأ، وأن     جيواليته، تعزيز تنايذ ا ععن، وأن 

 ؛نير  عقى نطامل واسمليتحدي  دلي  األمم املتحدة لألققيات رانتظام وأن ر
ــم املتحــدة و ــناديا ا ورراجم ــا      ترحييب - 21  ــ  وكــاالت األم ــاون ر ريــأن رالتع

ــاد  ــات، راي ــم املتحــدة و  ة ماوضــيةقاــايا األققي ــومل ا نســان، وإلــ  األم هــذ  الوكــاالت   ا
تعاو ا روسـائ  منـ ا وضـمل سياسـات تتعقـأل      تنسيا ا وعقى موا قة زيادة والصناديأل والربامج 

االســتاادة أياــا مــن النتــائج الــيت مــمل حاــومل األنيــىلا  املنــتم  إ  أققيــات، وهايــة رتعزيــز 
 ؛عم  املنظمات ا ققيمية اات الصقةاعاة ، ومرالصدد تو   إلي ا املنتد  يف هذا

ــادرات وأنيــطة  يف هــذا الصــدد   حتيييع علمييا بو يي   ييا    - 22  نيــبكة األمــم  جب
 ماوضـية حاـومل ا نسـان   املتحدة املعنية رالتمييز العنصر  وهاية األققيات، اليت تنسأل أعماهلا 

، املعنيـة واليت هتد  إ  تعزيز اووار والتعاون ر  وكاالت األمم املتحدة و ناديا ا ورراجم ـا  
 ةاخلا ـ  ةواملاـرر  املاررة اخلا ة املعنية رااايا األققياتالتعاون ممل موا قة وتدعو اليبكة إ  

  رـذلو  راألنيكال املعا رة لقعنصـرية والتمييـز العنصـر  وكراهيـة األجانـ  ومـا يتصـ        ةاملعني
مــن تعصــ  وإ  التيــاور والتوا ــ  مــمل األنيــىلا  املنــتم  إ  أققيــات قوميــة أو إثنيــة وإ   

 أققيات دينية ولغوية وممل األةرا  الااعقة يف اجملتممل املدين؛
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وا ــ  التمــا  التربعــات مــن أجــ  تيســـه      ياملاــوأ الســامي إ  أن    تييدعو  - 23 
ميــاركة  ثقــي املنظمــات غــه اوكوميــة واألنيــىلا  املنــتم  إ  أققيــات قوميــة أو إثنيــة وإ     

كعالـة يف األنيـطة املتعقاـة راألققيـات      ميـاركة أققيات دينية ولغوية، ودا ة من البقدان الناميـة،  
اــومل ا نســان وأنيــطة املنتــد ، املعنيــة خ الــيت تنظم ــا األمــم املتحــدة، ودا ــة أنيــطة هيئاهتــا 

 ؛األنيطة ويل لد  الايام رذلو اهتماما  ا ا لكاالة مياركة اليباب والنساء يف تقوي وأن
رارار جمق  حاـومل ا نسـان إنيـاء  ـندومل  ـا        ،يف هذا الصدد، ترحب - 24 

 (14) رااـايا األققيـات  املعـب  يف املنتـد  األ ـر   اجل ات املعنية ولتموي  مياركة اجملتممل املدين 
، األ ــر  اجل ــات املعنيــةو ــد  تيســه أوســمل ميــاركة  كنــة ملمثقــي اجملتمــمل املــدين   غــه و
وهتيـ  رالـدول أن تـدعم ميـاركة      ،إيـعء عنايـة  ا ـة لقميـارك  مـن أقـ  البقـدان ئـوا         ممل

جـ  هـذا   والتـربع لقصـندومل اخلـا  مـن أ     يف املنتـد  األ ـر   اجل ـات املعنيـة   واجملتمـمل املـدين   
 ؛الغرأ
 ــدمات رــاألم  العــام أن يــوكر، رنــاء عقــى ةقــ  اوكومــات املعنيــة،   هتيييب - 25 

وحقـ ا، رغيـة    والزناعـات  األققيات، يف سياقات من ا منمل املنازعاتقاايا ريأن  رباء م هق  
 راألققيات؛ املتعقاةأو احملتمقة املساعدة يف معاجلة اواالت الراهنة 

ا جـراءات  كـذلو  معاهدات حاومل ا نسان و املنيأة جوج  يئاتاهل تدعو - 26 
اخلا ــة التارعــة جملقــ  حاــومل ا نســان إ  أن توا ــ  االهتمــام، كــ  منــ ا يف إةــار واليتــه،    

ة وإ  أققيــات دينيــة ولغويــة،  إثنيــ وحاــومل األنيــىلا  املنــتم  إ  أققيــات قوميــة أو  تخــاال
 ؛ملنتد  اات الصقةتو يات ا الصددتامل يف اعتبارها يف هذا  وأن

املنظمــات و آليــات وهيئــات األمــم املتحــدة والوكــاالت املتىلصصــة      تييدعو - 27 
ــه،    ــة، كــ  يف إةــار واليت ــة حاــومل األنيــىلا   إ ا ققيمي ــتم  موا ــقة ا ســ ام يف هاي   املن

ويف منــمل انتــ او هــذ  اواــومل، روســائ   وإ  أققيــات دينيــة ولغويــة قوميــة أو إثنيــة أققيـات  إ 
 ؛املعقومات وإلس  تدكأل املعقومات كيما رين ا وممل الدول عقى مجملعزيز التعاون ت من ا

ــومل     تشيييجع - 28  ــام خاـ ــادة االهتمـ ــى زيـ ــة عقـ ــة ا ققيميـ ــة الدوليـ ــات اوكوميـ اهليئـ
األنيــىلا  املنــتم  إ  أققيــات قوميــة أو إثنيــة وإ  أققيــات دينيــة ولغويــة، كــ  منــ ا يف منطاتــه، 

والتيــجيمل تاـطقمل رــه مـن أعمــال    مــا يف إةـار رـا ععن وتعزيــز   نيــطة التيــم  التوعيـة  طرائـأل  ر
 ؛املسألة تنايذ  عقى الصعيد الوةب والنظر يف إنياء آليات مواضيعية و/أو  ا ة ريأن هذ  عقى

_______________ 

(، A/68/53/Add.1) أليف  53 الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، امللحق رقيم انظر:  (14)
 .24/118الاص  الرارمل، املارر 

http://undocs.org/ar/A/68/53/Add.1
http://undocs.org/ar/A/RES/24/118
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اـومل  امل سسات الوةنية واومل ا نسان عقى إيـعء العنايـة الواجبـة و    تشجع - 29 
نيـة ولغويــة روسـائ  منــ ا النظــر   ألنيـىلا  املنــتم  إ  أققيـات قوميــة أو إثنيـة وإ  أققيــات دي   ا
، أو ج ة تنسيأل، عقى سبي  املثال، دا   أماناهتا ملعاجلـة هـذ  اواـومل   قسم إنياء إدارة أو  يف

ر د حاالت الت ديدات احملتمقـة لألنيـىلا     روسائ  من اردور يف وقف العنف، وعقى الايام 
ــ ــة، والتحايــأل وا رــع        تماملن ــة وإ  أققيــات دينيــة ولغوي ، وكاــا  إ  أققيــات قوميــة أو إثني

)مبـــاد  املتعقاـــة جركـــز امل سســـات الوةنيـــة لتعزيـــز حاـــومل ا نســـان وهايت ــــــا  لقمبـــاد  
عن حوادث العنف املوج ة ضـد األنيـىلا  املنـتم      ، والوالية املنوةة رك  من ا،(15)راري (

 ؛اهليئات ا ققيمية والدولية لد يف الو، عند االقتااء،  إ  أققيات، جا
اجملتمــمل املــدين، جــا كيــه املنظمــات غــه اوكوميــة، عقــى تعزيــز الــوعي  تشييجع - 30 

حاومل األنيـىلا  املنـتم  إ  أققيـات قوميـة أو إثنيـة وإ        هرا ععن واستعراأ مد  إدماج
يجعه كـذلو عقـى إعـعم األنيـىلا      تقه، وا ععن يف عموما نص عقيه أققيات دينية ولغوية 

 املنتم  إ  أققيات قومية أو إثنية وإ  أققيات دينية ولغوية خاوق م؛
ــات      حتيييع علمييا مييع التقييدير   - 31  ــة رااــايا األققي ــررة اخلا ــة املعني ــارير املا رتا

املرتكبـة   وسـائر اجلـرائم اخلطـهة   لعنف مسألة منمل أعمال اعقى  جاء كي ا من تركيز  ا  وما
، (16)والتصـد  هلـا   أو إثنية وإ  أققيات دينية ولغويـة  قومية إ  أققيات  ضد األنيىلا  املنتم

 ؛(17)العدالة اجلنائية وإجراءاتاألققيات ومسألة 
ســـنويا رتاريـــر يتاـــمدن  اجلمعيـــة العامـــة تزويـــد ةاخلا ـــ ةاملاـــررإ   تطليييب - 32 

عمال حاـومل األنيـىلا  املنـتم  إ  أققيـات     تو يات ريأن االستراتيجيات الاعالة لتحس  إ
 ؛قومية أو إثنية وإ  أققيات دينية ولغوية

 ؛(18)تارير األم  العام عن التعزيز الاعال ل ععنر حتيع علما - 33 
التمييــز راملــذكرة التوجي يــة لألمــ  العــام عــن     ” حتيييع علمييا مييع التقييدير    - 34 

ــات  ــة األققي ــيت تتاــمن  “العنصــر  وهاي ــة   ادات إرنيــ، ال ملنظومــة األمــم املتحــدة ريــأن كياي
التصد  لقتمييز العنصـر  وهايـة األنيـىلا  املنـتم  إ  أققيـات قوميـة أو إثنيـة وإ  أققيـات         

_______________ 

 ، املركأل.48/134الارار  (15)

(16) A/69/266. 
(17) A/70/212. 
(18) A/70/255. 

http://undocs.org/ar/A/69/266
http://undocs.org/ar/A/70/212
http://undocs.org/ar/A/70/255
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دينية ولغوية التماسا ألهدا  من ا دمج حاوق م يف أعمـال منظومـة األمـم املتحـدة عقـى كـ        
 ات التنسيأل؛من الصعيد العاملي وا ققيمي والاطر ، روسائ  من ا آلي

 السـبع  الثانيـة و إ  األم  العام أن يادم إ  اجلمعية العامة يف دورهتا  تطلب - 35 
معقومـات عـن األنيـطة الـيت تاـطقمل  ـا الـدول األعاـاء         يامدنه ، تاريرا عن تنايذ هذا الارار
 وكيانـات األمـم املتحـدة     واملاـردرة اخلا ـة املعنيـة رااـايا األققيـات     وماوضية حاـومل ا نسـان   

، لتعزيــز تنايــذ ا عــعن وضــمان إعمــال  وغههــا مــن أ ــحاب املصــقحة املعنــي  اات الصــقة 
 إثنية وإ  أققيات دينية ولغوية؛ حاومل األنيىلا  املنتم  إ  أققيات قومية أو

ــا    تقييييرر - 36  ــألة يف دورهتـ ــر يف املسـ ــ  النظـ ــة وأن توا ـ ــار  الثانيـ ــبع  يف إةـ السـ
 “.حاومل ا نسان وهايت ا تعزيز”عنون امل البند
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