
  هاي ملي  يا قومي، ديني و زباني اعالميه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقليت

   ١٩٩٢دسامبر  ١٨مورخ  ١٣۵/۴٧در قطعنامه  مصوب مجمع عمومي

 

هاي اساسي سازمان ملل متحد، همچنان آه در منشور اعالم شده، ترويج و تشـويق   مجمع عمومي، با تاآيد بر اين آه يكي از هدف

هاي بنيادي براي همه، بدون تمايز از نظر نژاد، جنسيت، زبان يا دين است، با تكرار اعتقـاد بـه حقـوق     بشر و به آزادي احترام به حقوق

هاي بزرگ و آوچـك، بـا آرزوي تـرويج تحقـق اصـول ذآـر شـده در         بشر بنيادي، حيثيت و  ارزش انسان، حقوق برابر مردان و زنان و ملت

اشكال  المللي حذف تمامي  ، آنوانسيون بيننسل کشیآنوانسيون پيشگيري و مجازات جنايت منشور، اعالميه جهاني حقوق بشر، 

المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، اعالميه  المللي حقوق سياسي و مدني، آنوانسيون بين تبعيض نژادي، آنوانسيون بين

المللي مربوطه آه در سطح  ن حقوق آودك، و ساير اسناد بيناشكال تعصب و تبعيض مبتني بر دين يا عقيده، و آنوانسيو حذف تمامي

 عقد شده،نجهاني يا منطقه اي به تصويب رسيده واسنادي آه بين تك تك آشورهاي عضو سازمان ملل متحد م

 

نـي و  هـاي قـومي، دي   المللي حقوق سياسي و مدني مربـوط بـه حقـوق افـراد متعلـق بـه اقليـت        معاهده بين ٢٧با الهام از مفاد ماده  

هـاي ملـي يـا قـومي، دينـي و زبـاني بـه ثبـات سياسـي و           زباني، با توجه به اين آه ترويج و حمايت از حقوق افـراد متعلـق بـه اقليـت    

آند،با تاآيد بر اين آه تـرويج و تحقـق مـداوم حقـوق افـراد متعلـق بـه         آنند، مساعدت مي اجتماعي آشورهايي آه در آنها زندگي مي

ديني و زباني، به عنوان بخشي الزم از توسـعه جامعـه بـه طـور آلـي و در چـارچوبي دموآراتيـك مبتنـي بـر           هاي ملي يا قومي، اقليت

حكومت قانون، به تقويت دوستي و همكاري بين مردمان و آشورها مساعدت خواهد آرد، با در نظر گرفتن اين آه سازمان ملل متحـد  

ويـژه بـه    ماتي آه تاآنون در نظام ملل متحـد انجـام شـده، بـه    اارد، با توجه به اقدها نقشي مهم براي ايفا د در رابطه با حمايت از اقليت

هـا و نهادهـايي آـه بـه پيـروي از معاهـدات        وسيله آميسيون حقوق بشر، آميسـيون فرعـي پيشـگيري از تبعـيض و حمايـت از اقليـت      

هـاي   يج و حمايت از حقوق افـراد متعلـق بـه اقليـت    المللي مربوط به حقوق بشر در زمينه ترو المللي حقوق بشر و ساير اسناد بين بين

 ملي يا قومي، ديني و زباني تشكيل شده، 

  

ها و تـرويج و پشـتيباني    هاي بين دولتي و غيردولتي در زمينه حمايت از اقليت آه به وسيله سازمان با به حساب آوردن اقدامات مهمي

  شود،  باني انجام ميهاي ملي يا قومي، ديني و ز از حقوق افراد متعلق به اقليت

هـاي ملـي يـا     المللي حقوق بشر با توجـه بـه حقـوق افـراد متعلـق بـه اقليـت        با شناخت ضرورت تضمين اجراي حتي موثرتر اسناد بين

 قومي، ديني و زباني، 

  

 :آند هاي ملي يا قومي، ديني و زباني را اعالم مي اين اعالميه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقليت

  

  ١ماده 

هاي خـود حمايـت و ايجـاد شـرايط را      ها در سرزمين آشورها بايد از موجوديت و هويت ملي يا قومي، فرهنگي، ديني و زباني اقليت ـ١

  .براي ارتقاي اين هويت تشويق آنند

 .ها تصويب آنند آشورها بايد قوانين مناسب و تدابير ديگر براي نيل به اين هدفـ ٢

 

 ٢ماده 

) شـود  ها اشـاره مـي   آه از اين پس به آنان به عنوان افراد متعلق به اقليت(هاي ملي يا قومي، ديني و زباني  افراد متعلق به اقليت ـ ١

حق دارند در نهان و به طور علني، آزادانه و بدون مداخله يا هر شكل از تبعيض، از فرهنگ خاص خود بهره مند و برخـوردار شـوند، ديـن    

 .زبان خاص خود سخن بگويند خود را اعالم و به آن عمل آنند، و به

 

 .مشارآت آنند ها حق دارند به صورتي موثر در زندگي فرهنگي، ديني، اجتماعي، اقتصادي و عمومي افراد متعلق به اقليت ـ ٢

 

ه اي هايي آه به آن تعلق دارند يـا بـه منطقـ    هاي مربوط به اقليت ها حق دارند به صورتي موثر در تصميم گيري افراد متعلق به اقليتـ ٣

آنند، به شيوه اي آه با قوانين ملي ناسازگار نباشد در سطح ملي و، هر جا مناسب باشـد، منطقـه اي شـرآت     آه در آن زندگي مي

 .آنند

 

 .هاي خاص خود را تشكيل دهند و حفظ آنند ها حق دارند انجمن افراد متعلق به اقليت ـ ۴



 

هـاي آزاد   هاي ديگر تمـاس  ي با ساير اعضاي گروه خود و با افراد متعلق به گروهها حق دارند بدون هيچ تبعيض افراد متعلق به اقليتـ   ۵

هـاي   و مسالمت آميز برقرار و حفظ آنند و با شهروندان ساير آشورها آه با آنان پيوندهاي ملي يا قومي، ديني يا زبـاني دارنـد تمـاس   

 .فرا مرزي برقرار آنند

 

  ٣ماده 

ند حقوق خود را، از جمله حقوقي آه در اعالميه حاضر اعالم شده، به صورت انفرادي و همچنـين در  توان ها مي افراد متعلق به اقليتـ ١

  اجتماع با ساير اعضاي گروه خود، بدون هيچ تبعيضي اعمال آنند 

 .ارد شوددر نتيجه اعمال يا عدم اعمال حقوق اعالم شده در اعالميه حاضر هيچ زياني نبايد به هيچ شخص متعلق به يك اقليت و ـ ٢

  

  ۴ماده 

هـاي بنيـادي    ها بتوانند تمام حقـوق بشـر و آزادي   آشورها، هر جا آه الزم باشد، بايد براي تضمين اين آه اشخاص متعلق به اقليت ـ ١

 .خود را بدون هيچ تبعيض و برابري آامل در مقابل قانون، به طور آامل و موثر اعمال آنند، تمهيداتي به عمل آورند

  

هـاي خـود و توسـعه     ها بـه ابـراز ويژگـي    د براي ايجاد شرايط مناسب به منظور توانمند ساختن اشخاص متعلق به اقليتآشورها باي ـ ٢

ها و اعمال ويژه مغاير قانون ملي و متضـاد بـا    آه روشمشروط بر اين ها و رسوم آنان تمهيداتي انجام دهند،  فرهنگ، زبان، دين، سنت

  .باشدنالمللي  معيارهاي بين

  

ها بتوانند امكانات آافي براي يـادگيري زبـان    آشورها بايد تمهيدات الزم انجام دهند تا هر جا ممكن باشد، اشخاص متعلق به اقليت ـ ٣

 .هايي به زبان مادري خود داشته باشند مادري خود يا براي داشتن دستورالعمل

 

هـاي   ها، زبان وفرهنـگ اقليـت   هند تا شناسايي تاريخ، سنتآشورها بايد، هر جا مناسب باشد، تمهيداتي در زمينه آموزش انجام د ـ ۴

 .موجود در سرزمين خود را تشويق آنند

 

هـا بتواننـد بـه طـور آامـل در پيشـرفت و توسـعه اقتصـادي          آشورها بايد تمهيدات مناسب انجام دهند تا اشخاص متعلق به اقليـت ـ   ۵

 .آشورشان شرآت آنند

 

  ۵ماده 

 .ها برنامه ريزي و اجرا شود بايد با توجه الزم براي منافع مشروع اشخاص متعلق به اقليت هاي ملي ها و برنامه سياست ـ ١

  

 .ها برنامه ريزي و اجرا شود شروع اشخاص متعلق به اقليتمهاي همكاري و ياري بين آشورها بايد با توجه الزم براي منافع  برنامه ـ ٢

 

  ۶ماده 

ها، به منظور افزايش تفـاهم و اعتمـاد    ها، از جمله، مبادله اطالعات و تجربه به اقليتآشورها بايد در مسائل مربوط به اشخاص متعلق 

 .متقابل همكاري آنند

  

  ٧ماده 

 .آشورها به منظور حمايت از احترام به حقوق اعالم شده در اعالميه حاضر بايد همكاري آنند

  

  ٨ماده 

. هـا شـود   المللـي آشـورها در ارتبـاط بـا اشـخاص متعلـق بـه اقليـت         ينهيچ موردي در اعالميه حاضر نبايد مانع از اجـراي تعهـدات بـ    ـ ١

المللي آه عضو آنها هستند برعهده گرفته اند،  هاي بين ويژه، بايد تعهدات و الزاماتي را آه براساس معاهدات و توافق نامه آشورها، به

 .با حسن نيت انجام دهند

  



هـاي بنيـادي آـه در     نبايد برخـورداري همـه اشـخاص را از حقـوق بشـر و آزادي     اعمال و ا جراي حقوق اعالم شده در اعالميه حاضر ـ ٢

 .اند، تحت تاثير قرار دهد سطح جهاني به رسميت شناخته شده

  

شـود، نبايـد بـا اصـل      ها انجام مي يداتي آه براي تضمين برخورداري موثر از حقوق اعالم شده در اعالميه حاضر به وسيله دولتهتم ـ ٣

 .ه در اعالميه جهاني حقوق بشر متضاد باشدبرابري تصريح شد

  

هيچ موردي در اعالميه حاضر نبايد چنان تفسير و تعبير شود آه فعاليتي مغاير با هدف و اصول سازمان ملل متحد، از جملـه برابـري   ـ ۴

 .حاآميت، تماميت ارضي، و استقالل سياسي آشورها را مجاز بداند

  

  ٩ماده 

هاي نظام ملل متحد بايـد بـه تحقـق آامـل حقـوق و اصـول اعـالم شـده در اعالميـه حاضـر، در            مانهاي تخصصي و ساير ساز آارگزاري

 .هاي صالحيت مربوط به خود، مساعدت آنند حوزه

 


