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 جملس حقوق اإلنسان
 املنتدى املعين بقضااي األقليات

 الدورة الثانية عشرة
 ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩و ٢٨
 املؤقتمن جدول األعمال  ١البند 

 إقرار جدول األعمال وبرانمج العمل

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  
 جدول األعمال املؤقت  

 إقرار جدول األعمال وبرانمج العمل. -١
 حقوق اإلنسان والتعليم بلغات األقليات. -٢
 أهداف السياسة العامة للتعليم بلغات األقليات وتدريسها. -٣
 للتعليم بلغات األقليات وتدريسها.املمارسات الفعالة  -٤
 اللغة والتعليم ومتكني نساء وفتيات األقليات. -٥
 مالحظات ختامية. -٦

 شروح  
 إقرار جدول األعمال وبرانمج العمل -١ 

 مكان انعقاد الدورة  
، سالالالتدعقد الالالالدورة الثانيالالالة عشالالالرة ١٩/٢٣و ٦/١٥عمالالالالق بقالالالرارح ولالالالن حقالالالوق اإلنسالالالان  

يف جنيال  ققرالر  ٢٠١٩تشالرين الثالاين/نوفمرب  ٢٩و ٢٨ األقليات يالوم  للمنتدى املعين بقضااي
  (.٢٠األمم، القاعة 

وسيدعرض على املشاركني يف املنتدى جالدول األعمالال املؤقالت الالوارد يف هالوث الوكيقالة كال   
 ينظروا فيه بغرض إقرارث. ويرد يف املرفق جدول برانمج عمل الدورة.
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 اجللسة االفتتاحية  
ولالن حقالوق اإلنسالان ببيالان افتتالاح  تلياله بيالاانت كالل مالن مفو الة األمالم سيديل رئالين  

املتحالدة السالالامية ققالالوق اإلنسالالان، ورئالالين املنتالالدى املعالالين بقضالالااي األقليالالات، واملقالالرر ا الالا  املعالالين 
 بقضااي األقليات.

 الواثئق  
نسالان ستتاح واثئق الدورة على املوقع الشبك  ملفّو ية األمم املتحدة السامية ققوق اإل 

 (.www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/Session12.aspxق

 املناقشات  
خالالالل الالالدورة الالالم ستسالالتمر ليالالومني، سالاليددعى املشالالاركون إع املسالالا ة يف أربالالع حلقالالات  

نقاش يف إطار املو الو  العالاا املعنالون تالتعلاليم واللغالة وحقالوق اإلنسالان ل.قليالاتت. وساليتوع عالدد  
ا الالرباء تقالالد  كالالل حلقالالة نقالالاش سّالالاد، وسييّسالالر مالالدير للمناقشالالة اقلقالالة ويوجالاله النقالالاش  الالو مالالن 

يف التوصالالاليات املنبثقالالالة عالالالن املنتالالالدايت اإلقليميالالالة  صالالالياتة توصالالاليات والالالددة. وسالالاليضرح النظالالالر أيضالالالاق 
يف إطالالار  ٢٠١٩الثالكالالة قأفريقيالالا والشالالرق األوسالال و ويسالاليا وا الالي  ا(الالادقو وأورو ( املعقالالودة عالالاا 

يالالالالة املقالالالالرر ا الالالالا  املعالالالالين بقضالالالالااي األقليالالالالات، مالالالالن أجالالالالل إدرا  امل يالالالالد مالالالالن اإلسالالالالهامات وا راء وال
 اإلقليمية بشأن املسائل الم ستناقش يف الدورة الثانية عشرة للمنتدى.

وسيشالالالّضع املشالالالاركون علالالالى اإلدالء ببيالالالاانت أو تعليقالالالات، واإلجابالالالة علالالالى أسالالال لة مالالالدير  
يف الوكيقالالة ا تاميالالة الالالم سالاليقدمها املقالالرر ا الالا  إع ولالالن  املناقشالالة، واقالالتاح توصالاليات إلدراجهالالا

 . ٢٠٢٠حقوق اإلنسان يف دورته الثالثة واألربعني، يف يذار/مارس 

 حقوق اإلنسان والتعليم بلغات األقليات -٢ 
التعليم بلغات األقليات وتدريسها مسألة أساسية  لنسبة للعديد مالن األقليالات يف عيالع  

من الركوك الدولية واإلقليمية ققوق اإلنسالان تعالاه هالوث  ى الرتم من أن عدداق أ اء العامل. وعل
املسألة، ال ت ال هناك كغرات يف حتديد العالقة بني االلت امات املتعلقة حبقوق اإلنسالان واسالتاداا 
لغالالات األقليالالات يف التعلالاليم. وسالاليناقش املشالالاركون اققالالوق املنرالالو  عليهالالا يف الرالالكوك الدوليالالة 

 ية ققوق اإلنسان الم تنص على التعليم بلغات األقليات وتدريسها. واإلقليم
قالالدان التنالالو  اللغالالوح (الالو خسالالارة لالالتاو اإلنسالالانية. ومراعالالاة التنالالو  اللغالالوح  الالا يلالال ا فوإن  

من احتاا مسة ممي ة جملتمع شامل للضميالع، وأحالد مفالاتيك مكافحالة التعرالع والعنرالرية. فالالتعليم 
 اللت امالالات يف والالال حقالالوق اإلنسالالان مالالن حيالال  أنالاله  وكيقالالاق  رث ارتباطالالاق الشالالامل للضميالالع يالالرتب  بالالدو 

ينطوح على املساواة بني اجلميع يف فر  التعلم،  ن فيهم املتكلمون بلغالات األقليالات، مالن دون 
أح متيي . وسيستكش  املشاركون فوائد التعليم بلغات األقليات ومنافع وصول درجة اإلتقالان يف 

أخرى. وسيضرون مقارانت ويناقشون هوث املسائل من خالل هنج قائم علالى اللغة الرمسية ولغات 
حقوق اإلنسان،  ا يف ذلك يف سياق  مان اقق يف التعليم للضميع. ويكتس  هوا األمر أ ية 

مالا يواجهالون حتالدايت كبال ة يف اقرالول علالى التعلاليم  خاصة لتعليم أطفال األقليالات، الالوين تالبالاق 
 ما ينقطعون عن الدراسة بسبع عدا توف  التعليم بلغتهم. اجليد والوين كث اق 
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وستسالالالل  املناقشالالالات الضالالالوء علالالالى األكالالالر اإلّالالالا  والتمكيالالالين للتعلالالاليم بلغالالالات األقليالالالات  
وتدريسها، وال سيما فيما يتعلق  شالاركة األشالاا  املنتمالني إع أقليالات مشالاركة فعالالة يف اقيالاة 

واألفضالالالليات ا الالالددة ل.قليالالالات فيمالالالا يتعلالالالق  لالالالالنهج العامالالالة. وسالالاليتناول املشالالالاركون االحتياجالالالات 
 التبوية، وأساليع التدرين بلغات األقليات وتدريسها. 

  أهداف السياسة العامة للتعليم بلغات األقليات وتدريسها -٣ 
سينظر املشاركون يف الكيفية الم ميكن هبا للسياسالات العامالة أن تيسالر اإلعمالال الفعلال   

ل.شالالالاا  املنتمالالالني إع أقليالالالات يف اسالالالتاداا لغالالالاسم يف التعلالالاليم. وسيناقشالالالالون ققالالالوق اإلنسالالالان 
اقاجالالة إع تع يالال  هالالوا التعلالاليم بغالالرض اقفالالاأل علالالى لغالالات األقليالالات وهوايسالالا وتع ي هالالا. وسالالينظر 

مالالالن أهالالالداف التنميالالالة املسالالالتدامة الرامالالال  إع  ٤يف سالالالبل التنفيالالالو الفعالالالال للهالالالدف  املشالالالاركون أيضالالالاق 
املنرالالالال  والشالالالالامل للضميالالالالع وتع يالالالال  فالالالالر  الالالالالتعّلم مالالالالدى اقيالالالالاة للضميالالالالع.  الالالالمان التعلالالالاليم اجليالالالالد 

وسالالالينظرون يف التعلالالالاليم بلغالالالالات األقليالالالات وعالقتالالالاله  لتنميالالالالة االجتماعيالالالة والتماسالالالالك االجتمالالالالاع ، 
 وتع ي  وتمعات شاملة للضميع ومتساوة.

ل.قليالالالالات وستسالالالل  املناقشالالالالات الضالالالالوء علالالالى أ يالالالالة االعالالالالتاف  الحتياجالالالات التعليميالالالالة  
يف اقالد مالن  هامالاق  لتع يال  تنالو  اجملتمالع، ومالن ص بوصالفه عالامالق  حامسالاق  والنهوض هبا بوصفه عنرالراق 

 التوترات بني اإلكنيات ومنع الن اعات. 
وإ الالالالافة إع التالالالالداب  التشالالالالريعية واملؤسسالالالالية والسياسالالالالاتية، مالالالالن الضالالالالرورح  رالالالاليص مالالالالوارد  

ات وتدريسالالالها. وسالالاليناقش املشالالالاركون االسالالالتاداا مالئمالالالة وو الالالع هنالالالج فعالالالالة للتعلالالاليم بلغالالالات األقليالالال
واإلدارة الفعالالالني وتالال  التمييالال يني للمالالوارد،  الالا يف ذلالالك مالالن جانالالع أفالالراد األقليالالات أنفسالالهم، بوصالالفه 

من مكوانت تع ي  اققوق املوكورة أعالث ل.شاا  املنتمني إع أقليالات. وسيناقشالون  هاماق  مكوانق 
 الدويل واإلقليم  من أجل النهوض هبوا ا(دف. أ ية التعاون واملساعدة على الرعيد

 املمارسات الفعالة للتعليم بلغات األقليات وتدريسها -٤ 
إذا جتالالوودت االعتبالالارات الرالالرفة ققالالوق اإلنسالالان أو السياسالالة العامالالة، مالالن الضالالرورح أن  

د يتتع على تؤخو يف االعتبار القيمة واأل ية التبوية للتدرين بلغات األقليات، والتأك  الوح ق
عالالالالن تفالالالالاعلهم مالالالالع سالالالالائر أفالالالالراد اجملتمالالالالع. وسيشالالالال   النتالالالالائج التعليميالالالالة ألطفالالالالال األقليالالالالات، فضالالالالالق 

املشالالالاركون إع الالالالنهج التبويالالالة وطرائالالالق التالالالدرين الشالالالاملة للضميالالالع،  الالالا يف ذلالالالك طرائالالالق التالالالدرين 
يالالة الالالم خمتلالال  أنالالوا  املؤسسالالات التعليم بلغالالات األقليالالات وتدريسالالها. وسالاليناقش املشالالاركون أيضالالاق 

 توفر التعليم بلغات األقليات وتدريسها. 
وسالاليقوا املشالالاركون بتبالالادل ا الالربات املتعلقالالة  لفالالر  املتاحالالة ل.قليالالات اللغويالالة يف الالالتعلم  

واقرول على التعلاليم بلغاسالا. وسيناقشالون املمارسالات الفعالالة املتعلقالة سدرا  لغالات األقليالات يف 
ل.فالالراد الالالوين ينتمالالالون إع عاعالالات لغويالالة أخالالرى فرصالالالة  املنالالاهج الدراسالالية الوطنيالالة، حبيالالال  تكالالون

للتعالالرض للغالالات األقليالالات. وسالالوف ينالالاقش اإلشالالراك الفعالالال ل.قليالالات يف ترالالميم وتنفيالالو الالالربامج 
عن املمارسات املتعلقة  ملبادالت واألنشطة املشالتكة بالني الثقافالات املنفالوة فيمالا  التعليمية، فضالق 

 بني خمتل  اجملموعات اللغوية، داخل السياقات التعليمية وخارجها.  
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وسالالالاليدعى املشالالالالاركون إع التفكالالالال  يف العالقالالالالة بالالالالني التعلالالالاليم بلغالالالالات األقليالالالالات وتدريسالالالالها  
 أو اللغة الرمسية. والتعليم بلغة األتلبية أو لغة الدولة 

 اللغة والتعليم ومتكني نساء وفتيات األقليات -٥ 
سيناقش املشاركون أكر التعليم بلغات األقليات على اقرول علالى التعلاليم والفالر  املتاحالة  

متعددة ومتشابكة مالن التمييال  القالائم علالى  ما يواجهن أشكاالق  لنساء وفتيات األقليات، الالئ  كث اق 
واإلكنية والدين واللغة. وتتضرر نساء وفتيات األقليالات بشالكل تال  متناسالع مالن  أساس نو  اجلنن

 اقواج  الم تعوق الوصول إع التعليم، ومن ارتفا  معدالت االنقطا  عن الدراسة الثانوية. 
مالا يسالاعدهن  ومتثل اقواج  الم حتول دون التعليم عوائق أماا التقدا والتمكالني. فكثال اق  

ن وتدريسالالالها يف  الالالمان حتسالالالني فالالالر  اقرالالالول علالالالى التعلالالاليم وفالالالر  الالالالتعلم لنسالالالاء التعلالالاليم بلغالالالاس
لكفالة إعمال حقوق اإلنسان األساسية واقرول على  وفتيات األقليات. واللغة أداة هامة أيضاق 

ا دمات،  ا يف ذلك الرعاية الرحية وا دمات االجتماعية، وهو مالا ميكالن أن يكالون يف بعال  
ة  لنسالالبة للنسالالاء والفتيالالات. وسيسالالل  املشالالاركون الضالالوء علالالى هالالوث املسالالائل اقالالاالت  لالالي اقيويالال

 ويناقشون السبل الكفيلة  لتردح بفاعلية أكرب للتحدايت ذات الرلة.
أ يالة إدمالا  نسالاء وفتيالات األقليالات ومشالاركتهن الفعالالة يف و الع  وسيناقش املشالاركون أيضالاق  

 ا، وسيتبادلون املمارسات اجليدة يف هوا الردد. سياسات واستاتيضيات التعليم بلغاسن وتدريسه

 مالحظات ختامية -٦ 
سيسالالالتفيد املشالالالاركون مالالالن نتالالالائج املناقشالالالة الالالالم سالالالتدوا يالالالومني للتفكالالال  يف أفضالالالل السالالالبل  

ملعاجلالالة مسالالألة التعلالاليم بلغالالات األقليالالات وتدريسالالها كضالال ء مالالن املسالالاواة يف تع يالال  حقالالوق اإلنسالالان 
 كنية والدينية واللغوية ومحايتها. ألفراد األقليات القومية أو اإل

وسيشالالالالالضشع املشالالالالالاركون علالالالالالى حتديالالالالالد وصالالالالالقل عالالالالالدد مالالالالالن التوصالالالالاليات املقدمالالالالالة إع الالالالالالدول  
واملنظمالالات اقكوميالالالة الدوليالالالة واملنظمالالات تالالال  اقكوميالالالة وت هالالالا مالالن اجلهالالالات الفاعلالالالة يف اجملتمالالالع 

لغالالاسم وتدريسالها مالالن املالدين مالالن أجالل تع يالال  وإعمالال حقالالوق أفالراد األقليالالات فيمالا يترالالل  لتعلاليم ب
 حي  أن (ا صلة بكل بند من بنود جدول األعمال اقايل. 

وسالاليقدا كالالل مالالن رئالالين املنتالالدى املعالالين بقضالالااي األقليالالات واملقالالرر ا الالا  املعالالين بقضالالااي  
 األقليات مالحظات ختامية  قتحات خطوات املتابعة الم ستتاو مع املشاركني يف املنتدى.
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 املرفق

 برانمج العمل  
 الربانمج بند جدول األعمال التاريخ/الساعة

 تشرين الثاين/ ٢٨الثالاثء،    
 ٢٠١٩نوفمرب 

  

إقرار جدول األعمالال وبالرانمج  -١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 العمل

افتتالالالالالالاح املنتالالالالالالدى املعالالالالالالين بقضالالالالالالااي 
 األقليات

كلمالالالالالالة ترحيالالالالالالع ومالحظالالالالالالات  •
افتتاحية يديل هبا رئين ولن 

 حقوق اإلنسان
مفو الالالة مالحظالالالات تالالالديل هبالالالا  •

األمم املتحالدة السالامية ققالوق 
 اإلنسان

مالحظالالالالالات يالالالالالديل هبالالالالالا رئالالالالالين  •
املنتالالالالالالالالالالالالالالدى املعالالالالالالالالالالالالالالين بقضالالالالالالالالالالالالالالالااي 

 األقليات 
مالحظالالالالالات يالالالالالديل هبالالالالالا املقالالالالالرر  •

ا الالالالالالالالالالالالالالالا  املعالالالالالالالالالالالالالالالين بقضالالالالالالالالالالالالالالالااي 
 األقليات

حقالالالالالالالالوق اإلنسالالالالالالالالان والتعلالالالالالالالاليم  -٢ 
 بلغات األقليات 

 

أهالالالالالالالالالالالداف السياسالالالالالالالالالالالة العامالالالالالالالالالالالة  -٣ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
 للتعليم بلغات األقليات وتدريسها

 

 تشرين الثاين/ ٢٩اجلمعة، 
 ٢٠١٩نوفمرب 

  

املمارسالالالالالات الفعالالالالالالة للتعلالالالالاليم  -٤ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
 بلغات األقليات وتدريسها

 

اللغالالة والتعلالالاليم ومتكالالني نسالالالاء  -٥ ٠٠/١٨-٠٠/١٥
 وفتيات األقليات

 

  مالحظات ختامية -٦ 

    


