
  རལ་སའ་ས་ཆངས་དང་ཡག་ཆའ་ཁད་ད་རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་བཟ་བ་དང་འབལ་བའ་ཤས་བ་དས་ལན༥༠པ།
                                     
                                              ང་སད་མདར་བསས།
 
  ༢༠༡༨ལའ་ཟ་༢པའ་ལ་གསར་དགང་ཚགས་ཀ་འཁབ་ཚན་ལས།ཀང་དབང་བརན་འཕན་ཁང་ག་འཁབ་ཚན«མཉམ་ས་
མཉམ་དགའ»ལའ་ནའ་མན་གིས་འཁབ་པའ་ཧ་གང་ཨ་མ་དང་ཀ་ཅང་བརན་འཕན་ཁང་ག་སང་ཞ་པའ་གར་ཆང«རང་སག་རང་
ཉ»ཞས་པ་ལས་ཧ་གང་ག་མ་ནག་ས་བཙང་མཁན་ཚ་དཔན་བཅས་ལ་རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་དགས་གཞ་ཡད་པས་ད་ཐག་ཏ་
ཁ་རང་དག་པ་ཐབས།ཀང་གའ་རལ་ནང་ག་མཉམ་སལ་ད་ཐག་ཏ་སར་བཞན་མ་རགས་ཕགས་རས་དང་ཆས་ལགས་ཕགས་
རས་ལ་བརན་ནས་བང་བའ་ཁ་རང་དང་ལབ་གང་མང་པ་མཆས།༢༠༡༨ལའ་ཟ་༣པའ་"འཇར་དགའ་བ"ཞས་པའ་དན་རན་གིས་
ད་གོགས་མང་པར་བསམ་གཞག་བ་རའ་གནད་དན་ཞག་བཞག་པ་ས།རགས་རད་ཅག་ག་ཁད་འཕགས་རང་བཞན་འད་སག་དང་
རགས་རད་གཞན་པ་ལ་དམའ་འབབ་བད་པ་ན་རརགས་རད་དབར་གི་མ་རགས་མཛའ་བར་ལ་གནད་པའ་དན་ཁ་ན་ཞག་མ་ཡན་
པར་དང་རབས་ཀ་ན་ཙ་རང་ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་སང་ཚང་ག་བསར་མངན་ཡན་པ་འད།

ང་ཚས་ད་སང་བས་པ་ལར་ན།འཇམ་འཐབ་སབས་ཀ་ས་ཚགས་རང་ལགས་དང་མ་ར་རང་ལགས་ཀ་འད་ཤས་འཛན་སངས་ཆན་
པ་གཉས་ཁ་གཏད་ད་ལངས་པའ་ཁད་ད།ཀང་ག་སད་གཞང་ན་རགས་རད་མཐང་ཆང་དང་རགས་རད་ཕར་འབད་ལ་ང་རལ་བད་
པའ་རབ་སར་བའ་གས་ཤག་ཡན།དཔར་ན་དས་རབས་༢༠པའ་ལ་རབས་༦༠པའ་ཨ་རའ་མ་ནག་དབང་སམས་ལས་འགལ་
ཁད་ད་མའ་ཙ་ཏང་གས་སན་ཆད་ཐངས་གང་མང་ལ་ཨ་རའ་མ་ནག་ག་རགས་རད་མཐང་ཆང་ལ་ང་རལ་བད་པའ་འག་ཁད་ལ་
མཇལ་འཕད་གནང་བར་མ་ཟད།ཐངས་གཉས་ལ་ཀང་ག་རལ་ཁབ་ཀ་འག་ཁད་པའ་ངས་ནས་ཨ་རའ་མ་ནག་དབང་སམས་ལས་
འགལ་ལ་རབ་སར་བད་པ་གསལ་བསགས་བས།1དབ་ཞབ་པ་ཁ་ཤས་ཀས་ད་ན་ཀང་ག་གང་ཁན་རང་ལགས་ཀ་ཕར་གཏང་ག་
ཁག་ཅག་ཡན་པར་འདད་པ་དང་ཀང་ག་སད་གཞང་གས་ཨ་རའ་མ་ནག་ག་དབང་སམས་ལས་འགལ་བད་སད་ནས་"མཐའ་
མཇག་ཨ་རའ་སར་སམ་མ་ར་རང་ལགས་ཀ་ནག་ཉས་དབང་སར་མཇག་རགས་པར་བད་པ"དམགས་པའ་སང་བསམ་ཡན་པར་
སམ།2མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་ཚགས་ཆན་ཨང་རགས༢༧༥༨པའ་གོས་ཆད་ཀས་ཀང་ཧ་མ་དམངས་ས་མཐན་རལ་ཁབ་
མཉམ་འབལ་རལ་ཁབ་ཀ་ཁངས་ཞགས་རལ་ཁབ་ཅག་ཡན་པའ་ཆད་ཡག་ཁད་ད།ཀང་ག་ལ་ཧ་གང་ག་རལ་ཁབ་མང་པའ་
འདམ་ཤག་འཕངས་ནས་རབ་སར་མཛད་མང་བས་"ཧ་གང་སན་ཟས་མ་འགངས་བར་ཀང་ག་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཁད་ད་
འགག་རས་ཡད།"ཅས་བཤད་བཞན་ཡད།3

དས་རབས་༢༠བའ་ལ་རབས་༦༠ནས་༧༠བའ་སབས།ཀང་གས་ཧ་གང་རལ་ཁབ་ཀ་མ་སར་སེལ་བའ་རལ་ཁབ་ཀ་སར་
ཚགས་ལས་འགལ་དང་མ་ནག་དབང་སམས་ལས་འགལ་ལ་རབ་སར་བད་པ་ན་སབས་དའ་ཁར་ནས་ཀ་ཁར་ཡག་ཁད་ད་ནས་

 པའ་ཀང་གའ་ཕ་འབལ་སད་ཇས་ཀ་ཁག་ཅག་ཡན། ད་བས་མ་སར་སེལ་ཡལ་རལ་ཁབ་ཀ་སར་ཚགས་ལས་འགལ་ལ་རབ་
སར་དང་རགས་རད་ཕར་འབད་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ལ་ང་རལ་བད་པ་ཡང་ཀང་ག་སད་གཞང་ག་རམ་འགར་མངན་གསལ་
ཞག་ཡན།༡༩༨༡ལའ་ཟ་༡༡ཚས་༢༩ཉན་ཀང་གས་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་«རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་

1 毛泽东:支持美国黑人抗暴斗争的声明, http://www.marxists.org/chinese/maozedong/1968/5-377.htm.

2     གང་དང་འད།རང་གོལ་ཚན་པ་བཞ་བའ་ཚག་རས་མ།
3    北京青年报:非洲兄弟把我们抬进联合国,http://world.people.com.cn/GB/14549/4973753.html. 



མད་པར་གཏང་བའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»(དན་ཚན༢༣པར་ཁས་ལན་མཛད་མད།)ས་ཞགས་པའ་སན་ཞ་ཞས་པ་དང་།
༡༩༨༡ལའ་ཟ་༡༡པའ་ཚས་༢༦ཉན་ཀང་ཧ་མ་དམངས་ས་མཐན་རལ་ཁབ་རལ་ཡངས་འཐས་མ་ཚགས་ཆན་རན་གནས་ཨ་
ཡན་ལན་ཁང་བརད་ནས་གཏན་འབབ་འད་ལ་ཆག་མཆན་ཐབ་ཅང་།༡༩༨༢ལའ་ཟ་༡ཚས༢༨ཉན།«རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་
རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»ཀས་ཀང་ག་ནས་ནས་པ་ཐན་པ་ཁས་བངས་བ་ས།འད་ན་ཀང་གས་
ཆས་ཐག་མར་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་མ་དབང་ས་ཆངས་ལ་ཆག་མཆན་བཀད་པའ་གས་ཤག་ཡན།

འན་ཀང་ང་ཚས་ཤས་པ་ལར་ན།«རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»ན་དས་
རབས༡༩པའ་ལ་རབས་༦༠པར་ཧ་གང་དང་མ་གང་ག་མ་ནག་བན་གཡག་དབང་སམས་ལས་འགལ་དང་རགས་རད་ཕར་འབད་
ལ་ང་རལ།མ་སར་སེལ་ཡལ་གི་རལ་ཁབ་སར་ཚགས་བརན་ལན་བད་པའ་སབས་ཀ་རབ་ལངས་གཙ་བར་བརན་ནས་བང་།དས་

 ད་ལ་ལ་ང་བཅ་ཕག་འགའ་འཕལ་རས་བརད་ནས། འཛམ་གང་ག་རགས་རད་རང་ལགས་ཀ་རམ་པ་ས་མ་ནས་དས་རབས་གང་
མའ་ལ་རབས་༦༠མ་ནག་དབང་སམས་རང་ལགས་ཀ་ཁབ་ཁངས་ལས་བརལ་འདག4  མ་འབར་གནས་ས་དང་འཛམ་གང་ག་

 ལ་ཅན་གི་འཕལ་འགོས་དང་བསན་ནས་དང་རབས་ན་ཙ་རང་ལགས་དང་དབ་ས་ལན་ལ་ཁ་གཏད་པའ་འཇགས་སག ཡའ་ཐའ་
རལ་ཁབ་སར་གསའ་རང་ལགས།ཆས་ལགས་དད་མས་མ་འད་བའ་ཚགས་ཁག་ག་ཕགས་ཞན།ཕར་འང་གནས་ས་མ་འབར་གི་
ཞ་འཁན་ལ་སགས་ན་འཛམ་གང་ཁབ་ཁངས་ཡངས་ས་མཆས་པའ་གནད་དན་ཡན།

སན་ཆད་ཀ་ཀང་ག་སད་གཞང་གས་རལ་ནང་ད་རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་གནས་ཚལ་མཆས་པའ་གནད་དན་ཁས་མ་ལན།ཡན་
 ནའང་བཅས་བསར་ས་འབད་བས་རས་ཀང་ག་དཔལ་འབར་འཛམ་གང་ཅན་གི་འཕལ་འགོས་ས་ཞགས་པ་དང་བསན། དཔལ་

འབར་ཉ་ཚང་དང་སབ་སང་ག་དབང་གས་སར་ལས་མང་བའ་ཕ་རལ་གི་མས་ཀང་ག་ནས་འཚ་བ་རལ་འག་བརམས།༢༠༡༥ལར་
ཀང་ག་ན་འཚ་བ་རལ་བའ་ཕ་རལ་གི་མ་ཁ༨༥ཡན་ལ་སབས་པ་དང་།5དས་མཚངས་ས་ཀང་གའ་ས་ཁལ་ས་སའ་དཔལ་འབར་
འཕལ་རས་ཀ་བར་ཁད་དང་མ་རགས་ས་ཁལ་གི་ས་ཚགས་འགལ་བ་མངན་གསལ་ད་བང་བས།ཉ་བའ་ལ་འད་འགའ་རང་ལ་

 ཀང་ག་ནའང་ས་ཁངས་མཐང་ཆང་ག་སང་ཚལ་འབང་བཞན་ཡད། དས་མཉམ་ད་མ་རགས་ས་ཁལ་ད་ཐལ་དགས་རང་ལགས་
དང་འཇགས་སལ་རང་ལགས་ལ་ང་རལ་བད་པའ་ཤགས་རན་ཚབས་ཆན་ཐབས་པས་གངས་ཉང་མ་རགས་ཁ་ཤས་ལ་བག་

 ཆགས་མ་ལགས་པ་དང་འག་ལ་ཞ་སན་པ། མང་བཙག་ཅན་གི་གནད་དན་ལ་འཕད་པ་དང་གངས་ཉང་མ་རགས་ལ་ཁ་གཏད་པའ་
དམགས་བསལ་གི་སད་ཇས་ཀང་ཀང་གའ་རགས་རད་མ་གཅག་པའ་ཚགས་ལ་མཐང་ཆང་བད་པའ་གནད་དན་ཞག་ཏ་ངས་

 འཛན་ཡད། ཡང་རལ་སའ་སང་ད་༢༠༠༡ལར་བསས་པའ་ས་པན་རགས་རད་རང་ལགས་ལ་ང་རལ་བད་པའ་ཚགས་ཆན་
WCARདང་༢༠༠༩ལར་བསས་པའ་ས་པན་རགས་རད་ལ་ང་རལ་བད་པའ་རག་དཔད་ཚགས་ཆན་ལ་ཨ་མ་ར་ཁ་དང་དབ་ས་ལ་
སགས་ནབ་ཕགས་ཀ་རལ་ཁབ་མང་པས་འགག་གནན་མཛད་པ་དང་།དས་ཀང་ང་ཚ་ལ་རལ་སའ་ས་ཚགས་ས་རགས་རད་རང་

 ལགས་མད་པར་གཏང་བ་དང་ང་རལ་བད་པ།རགས་རད་མཐང་ཆང་སགས་ཀ་ཕགས་ལ་རད་གཞ་དང་འགན་སང་མཆས།
 ༢༠༡༨ལའ་ཟ༨པར། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ཨ་ཡན་ཁང་གས་ཀང་ཧ་མ་

དམངས་ས་མཐན་རལ་ཁབ་སད་གཞང་གས་སད་པའ་ཐངས་༡༤-༡༧པའ་གཅག་སད་སན་ཞ་ལ་ཞབ་བཤར་གོས་མལ་
མཛད།«རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»ཁག་དང་པའ་དན་ཚན་བདན་པས་
གཏན་འཁལ་བས་པ་ལར་ན།ཆངས་བཞག་རལ་ཁབ་ཀ་རལ་ནང་ག་དམངས་ལ་རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་
4   1993 年的世界人权会议上已经扩大了种族主义的定义，包括确认世界上所有社会都受歧视的影响和干扰.

5    外国专家局:《中国国际移民报告（2015）》：来华移民成新热点 约 85 万外籍人士居住中国境
内,http://www.safea.gov.cn/content.shtml?id=12749532. 



པར་གཏང་བའ་ཐད་ཀ་ཤས་བ་དལ་བསགས་བད་པའ་འས་འགན་ཡད།ས་དམངས་ས་ཚགས་ར་འཛགས་ཀས་རགས་རད་མཐང་
ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ཨ་ཡན་པང་གས་ཁངས་ཞགས་རལ་ཁབ་ཀ་སན་ཞ་ལ་ཞབ་བཤར་གོས་མལ་མཛད་པའ་ས་གཞག་ཏ།
དམངས་ལ་«རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»ཀ་ནང་དན་དང་འབལ་ཡད་

  རལ་སའ་རགས་རད་མཐང་ཆང་ལ་ང་རལ་བད་པའ་ས་ཆངས་ཀ་ནང་དན་བརད་བསགས་བས་ཆག ད་བས་ང་ཚས་མཉམ་
འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་གཞང་ཕགས་ད་ཚགས་དང་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་མ་དབང་མཐ་རམ་ཆད་གཉར་ཁང་ག་ད་ཚགས་
ཀ་གནས་ཚལ་གཞར་བཟང་ནས་རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་ཐད་ཀ་རལ་སའ་ཁམས་རབ་
ལངས་བས་པའ་ད་བ་དས་ལན༥༠ཕགས་བསས་བས་ནས་འདའ་ཕགས་ལ་ས་བ་ཡད་མཁན་ལ་ཟར་ལ་བད་ཆད་ད་འདན་སད་
བས་པ་ཡན།
                                                        
                                 ༢༠༡༨ལའ་ཟ༣པའ་ཚས༢༡ཉན།(རལ་སའ་རགས་རད་མད་པར་གཏང་བའ་མཐང་ཆང་ཉན།)
1.«རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»གོས་འཆམ་བང་བའ་རབ་ལངས་ན།

 ལན། ༢༠༩༥ལའ་ཟ༦པའ་ཚས་༢༦ཉན།རབ་ཁབ་༥༠ཡ་ཚབ་བད་པ་ཨ་རའ་སན་ཧན་སས་ས་ཁ་ར་ཚགས་ནས་
«མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་ར་ཁམས»སང་ད་མང་རགས་བཀད།«མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་ར་ཁམས»ན་
༡༩༤༥ལའ་ཟ་༡༠པའ་ཚས་༢༤ཉན་ནས་བཟང་དངས་ས་ནས་པ་ཐན།རལ་སའ་ས་ཚགས་ས་འཛམ་གང་འཁག་ཆན་ཐངས་
གཉས་པ་མཇག་རགས་རས་ལ་རས་ཀ་ཉམས་མང་ས་སམ་བས།མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་བཙགས་པ་ནས་བཟང་རགས་རད་
ད་ང་ཕ་མ།སད་རགས།ཆས་ལགས་ཀ་ཕགས་རས་མད་པར་མའ་རགས་ཡངས་ཀ་མ་དབང་དང་གཞ་རའ་རང་དབང་མངན་འགར་
ཡང་བར་འབད་པ་དང་།༡༩༤༨ལའ་ཟ༡༢པར།མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་«འཛམ་གང་མ་དབང་བསགས་
གཏམ།»དང་«རགས་རད་རེག་མད་གཏང་བའ་ཉས་པར་འགག་རལ་དང་དག་ཐར་བད་པའ་ས་ཆངས།»ལ་གོས་འཆམ་བང་།

«དཔལ་འབར་ས་ཚགས་རག་གནས་དབང་ཆའ་རལ་སའ་ས་ཆངས།»དང་«ས་དམངས་དབང་ཆ་དང་ཆབ་སད་དབང་ཆའ་ས་
ཆངས།»ཀ་འཆར་གཞའ་བ་བ་«འཛམ་གང་མ་དབང་བསགས་གཏམ།»ལ་གོས་འཆམ་བང་རས་འག་བརམས་ནའང་།ཤར་
ནབ་ཕགས་གཉས་ཀ་རལ་ཁབ་ཀ་དཔང་ཁག་ག་རད་གང་ལ་རན་མ་ཆད་པ་དང་།སབས་དའ་ཧ་གང་ལ་མའ་རགས་རད་མཐང་
ཆང་ཕར་འབད་བད་པའ་ལམ་ལགས་ཀས་བསངས་པའ་ཆབ་སད་ཀ་ཁ་ཚ་དགས་གཏགས་ཀ་དགས་མཁ་ལ་བརན་ནས་མནའ་
འཇག་ཆངས་ཡག་ག་རགས་རད་མཐང་ཆང་ཐད་ཀ་སང་ཚལ་ཁད་པར་བ་འདའ་རགས་དང་འབལ་བའ་ཆངས་འཇག་བ་བའ་གམ་

 སབས་ཇ་མགགས་ས་བཏང་།༡༩༦༣ལའ་ཟ་༡༡པའ་ཚས་༢༠ཉན། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་«རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་
རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་བསགས་གཏམ»  ལ་གོས་འཆམ་བང་། བསགས་གཏམ་འདའ་འག་བརད་ད་བསན་དན།

  རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ཕགས་ནས་གང་འཕལ་ཡད་ནའང་།རགས་རད་དང་ཤ་མདག མ་རད་ཀ་མཐང་ཆང་
 རང་གཞར་བས་ནས་མ་མཐད་ད་གནས་པས་བ་མ་བད་བའ་ཚར་བ་ཞག་མཆས། སབས་དའ་ཧ་གང་ལ་མའ་རགས་རད་ཕར་

འབད་མ་ལགས་ཀས་བསངས་པའ་ཆབ་སད་ཀ་ཁ་ཚ་དགས་གཏགས་ཀ་རང་བཞན་ལ་བརན་ནས་ཆངས་ཡག་ག་དན་ཚན་དང་
པ་ན་རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་སང་ཚལ་ཁད་པར་བ་འད་ཐག་གཅད་ཕར་ད་ཡན་ཏ།༡༩༦༥ལའ་ཟ༡༢པར་མཉམ་འབལ་རལ་



ཚགས་ཀ་ཚགས་ཆན་གི་«རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»གོས་འཆམ་
བང་།6

2.«རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»བང་དས་ས་འཛམ་གང་ག་རགས་རད་
མཐང་ཆང་གནས་བབ་ཇ་འད་ཞག་ཡན།

  ལན། དས་རབས་༢༠པའ་ལ་རབས་༦༠པའ་དས་འག་ལ།མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་འབལ་ཡད་བ་བ་མང་དག་ཅག་ལས་
གཙ་བ་ན་་རང་སང་མ་ཡན་པའ་ས་ཁངས་ཁད་ཀ་རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་གནད་དན་ཡན།མ་རམས་ཀ་སན་དཔག་བས་པ་ལར་
ན།ས་ཁངས་འད་དག་ཁད་ད་སེལ་བའ་མ་སར་སེལ་བ་མ་ཡན་པའ་ལས་འགལ་(སར་ཚགས་ལས་འགལ་དང་མ་སར་སེལ་བའ་
དབང་སར་ལ་རལ་བའ་ལས་འགལ)  གིས་མ་འགངས་བར་རང་བཞན་སས་རགས་རད་རང་ལགས་ཀ་མཇག་བས་སད་སམ།
ཚགས་ཆན་གིས་ཡང་དང་བསར་ད་གཉའ་གནན་མང་བའ་མ་དམངས་ཀ་ཁམས་མཐན་འཐབ་རད་ལ་རབ་སར་བད་བཞན་པ་དང་།
ཁད་པར་ད་ཧ་གང་དང་ན་མས་པ་ཡ།ལ་ད་ཞ་ཡ་ལ་མ་ལ་རབ་སར་བད་བཞན་ཡད།7

3.«རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»དངས་ས་གོས་འཆམ་མ་བང་སན་ད།
རལ་སའ་ས་ཆངས་ཁད་ད་རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ནང་དན་གང་དག་ཡད་དམ།

ལན།༡༩༨༤ལའ་ཟ༡༢པར།མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་ཚགས་ཆན་གི་«འཛམ་གང་མ་དབང་བསགས་
གཏམ།»དང་«རགས་རད་རེག་མད་གཏང་བའ་ཉས་པར་འགག་རལ་དང་དག་ཐར་བད་པའ་ས་ཆངས།»8གོས་འཆམ་
བང་།«འཛམ་གང་མ་དབང་བསགས་གཏམ།»ཀ་དན་ཚན་དང་པས་ཁབ་བསགས་བས་པ་ལར་ན།མ་ཚང་མ་སས་པ་ནས་རང་
དབང་ཡན་ལ།ལ་ར་དང་དབང་ཆ་ཡད་ཚད་འད་མཉམ་ཡན་ཞས་གཏན་འཁལ་བས་ཡད།«རགས་རད་རེག་མད་གཏང་བའ་ཉས་
པར་འགག་རལ་དང་དག་ཐར་བད་པའ་ས་ཆངས།»ཀས་མ་འགངས་བར་རགས་རད་རེག་མད་ཉས་པ་ན་རལ་སའ་ནག་ཉས་

  ཤག་ཏ་བར་ངས། ༡༩༦༣ལའ་ཟ༡༡་པའ་ཚས༢༠ཉན། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་ཚགས་ཆན་«རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་
རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་བསགས་གཏམ»ལ་གོས་འཆམ་བང་།9བསགས་གཏམ་འདའ་འག་བརད་ད་བསན་དན།

 རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ཐད་ལ་འཕལ་རས་ཡད་ཀང་།རགས་རད་དང་ཤ་མདག མ་རད་རང་ད་བས་ནས་
མཐང་ཆང་བད་པའ་སང་ཚལ་མ་མཐད་ད་གནས་པས་མ་ལ་བ་མ་བད་བའ་སམས་ཁལ་མཆས།

4.«རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་བསགས་གཏམ»ལ་གོས་འཆམ་བང་བའ་དན་སང་ཅ་ཞག་
 ཡན། «རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»དང་མ་འད་ས་ཅ་ཞག་ཡད་དམ།

6     UN：《消除一切形式种族歧视国际公约》，http://www.un.org/chinese/hr/issue/hrcerd.htm.  

7     柳华文：《人权知识：联合国核心人权公约与机制》，湖南大学出版社，2016 年 7 月第 1 版，P68.

8      UN:防止及惩治灭绝种族罪公约 ,https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/044/31/IMG/NR004431.pdf?OpenElement; https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/045/29/IMG/NR004529.pdf?OpenElement. 
9      UN:United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,http://www.un-
documents.net/a18r1904.htm.  



 ལན། «རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་བསགས་གཏམ»གི་དན་ཚན་དང་པས་«མཉམ་འབལ་
རལ་ཚགས་ཀ་ར་ཁམས»དང་«འཛམ་གང་མ་དབང་བསགས་གཏམ།»གི་ར་དན་དང་དཔ་ལགས་ཀ་རལ་སའ་འབལ་བའ་

 གཞ་རའ་གལ་ཆན་རང་བཞན་ལ་བསར་ཞབ་བས་ཡད་ད། "  མ་དང་མའ་དབར་གི་རགས་རད་དང་ཤ་མདག མ་རད་རང་ད་བས་
པའ་མཐང་ཆང་ག་རད་རམ་གིས་མའ་རགས་ཀ་ལ་ར་ལ་བརས་བཅས་བད་པས་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་ར་ཁམས་གི་ར་
དན་ལ་དགག་པར་བརས་ཆག་ཅང་།འཛམ་གང་མ་དབང་བསགས་གཏམ་གིས་བཏན་པའ་མ་དབང་དང་གཞ་རའ་རང་དབང་།རལ་
སའ་མཛའ་མཐན་ཞ་བདའ་འབལ་བ་དང་བཅས་པའ་དམངས་ཁད་ཀ་ཞ་བད་བད་འཇགས་ལ་དཀག་རན་བཟ་བའ་དན་ཡད་ད་ཅག་
ལ་སན་འབན་དང་རལ་ལན་ནན་མ་བད་དགས།"   ཞས་གཏན་འབབ་མཛད་ཡད། འན་ཀང་།«རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་
ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་བསགས་གཏམ»ན་ང་བའ་སང་ནས་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་གོས་ཆས་ཅག་ཡན་ལ།ཆངས་

 དན་བཞན་ད་ཆངས་དམ་གི་ནས་པ་མད། ༡༩༦༥ལའ་ཟ༡༢པའ་ཚས་༢༡ཉན།མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་«རགས་རད་མཐང་
ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ས་ཆངས»  གོས་འཆམ་བང་། «རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ས་ཆངས»ན་ཁམས་
ལགས་ཆངས་དམ་རང་བཞན་ལན་པའ་ཡག་ཆ་(Soft law)ཞག་ཡན་ལ།༡༩༦༩ལའ་ཟ༡ཚས༤ཉན་ནས་བཟང་དངས་ས་ནས་
པ་ཐན།

5. «རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»ལ་ནང་དན་གཙ་བ་གང་དག་ཡད་
དམ།

  ལན། «ས་ཆངས»ལ་གཙར་ཁག་གསམ་ཡད་ད།ཁག་དང་པའ་དན་ཚན་བདན་པ་ན་ས་ཚངས་ཧལ་བའ་བརད་གཞ་ཡན་ཏ།
གཙར"རགས་རད་མཐང་ཆང"  ལ་མཚན་ཉད་འགད་པ། ཆངས་བཞག་རལ་ཁབ་ཀས་རགས་རད་མཐང་ཆང་དང་ཕར་འབད་ར་

   བ་ནས་མད་པར་བཟ་བར་འགན་ལན་འས་པའ་འས་འགན་དང་འགན་འཁར། རགས་རད་དང་ཤ་མདག མ་རགས། རགས་རད་
 མ་འད་བའ་མས་སད་ཆག་པའ་བ་བག་ག་དབང་ཆ། ཆངས་བཞག་རལ་ཁབ་ཀས་རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་གནད་འཚ་ཐབས་

 མཁན་ལ་སན་ཚབ་དང་རགས་སབ་བད་པ། ཆངས་བཞག་རལ་ཁབ་ཀས་«ས་ཆངས»དང་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་
  རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་རལ་སའ་ས་ཆངས་གཞན་པ་ཁབ་བསགས་བད་པའ་འས་འགན་ཡད། ཁག་གཉས་

པའ་གཙ་བ་ན་རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ཨ་ཡན་ཁང་ག་ཨ་ཡན་འདམ་བས་དང་ལས་བསས།ས་ཁག་འབང་
    སལ་ས། བ་བག་ཏ་ལས་གནས་བས་བཞག་དང་ཚགས་འད་བས་བ། གོས་དན་ཞབ་བཤར། འབལ་འདས་རམ་འདགས་ལམ་

  ལགས་སགས་འདས། ཁག་གསམ་པའ་ནང་དན་གཙ་བའ་ཁད་ད། ས་ཆངས་ཀ་ཆངས་བཞག་རལ་ཁབ་དག་ས་ཆངས་ས་ཆག་
  མཆན་དང་ནང་ཞགས། ཕར་འབད་ཀ་ལམ་ལགས་མཆས། དའ་ཁད་ཀ་ཁག་དང་པ་ན་ས་ཆངས་འདའ་རགས་རད་མཐང་ཆང་

 མད་པར་གཏང་བའ་བ་བག་ག་ནང་དན་གི་ཁག་འདས།

6.«རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»ཁད་ད་རགས་རད་མཐང་ཆང་ལ་
མཚན་ཉད་ཇ་འད་བཞག་ཡད་དམ།

 ལན། «ས་ཆངས»   ཀས་རགས་རད་རང་ལགས་ཀ་མཚན་ཉད་གཏན་འཁལ་བས་ཡད་ད། རགས་རད་དང་ཤ་མདག རད་
 རབས།མ་རགས། མ་རད་ཀ་རང་གཞ་བས་པའ་ཁད་པར་གང་རང་བཀག་འགག་བས་རས་ཆགས་འཇགས་འད་ལ་བ་ལ་སན་

 འགག་བས་ནས་དན་ཚན་དག་ལག་ཏ་ཆངས་བཞག་རལ་ཁབ་ཀ་འས་འགན་ཞབ་ཕའ་ས་ནས་གཏན་འཁལ་མཛད་ཡད། «ས་



ཆངས»ས་རལ་ཁབ་ས་སའ་གང་ནས་འག་ཏ་རམ་ས་སར་འད་ལ་བའ་བ་བད་ཡད་མ་རང་བ་གཏན་འབབ་ཁ་གསལ་བས་ཡད་
པ་ཕད།རལ་ཁབ་ཀ་ས་ཚགས་ས་བག་ཆགས་གཏང་ཟབ་པའ་མ་རགས་སམ་རགས་རད་ཀ་ཁད་པར་གང་རང་དགར་བ་དང་ཕར་
འབད།རགས་རད་རང་ལགས་(ཚགས་ཁག་ས་ཚགས་དང་ར་འཛགས་ཀས་འད་ཤབ་བས་པའ་རགས་རད་རང་ལགས་ཀ་
བསམ་བ)   ལ་འས་མཐན་གི་བད་ཐབས་སད་དགས་པའ་ར་འདན་བཏན་ཡད། «ས་ཆངས»ཀས་ད་དང་ཁབ་ཁངས་ཆ་བའ་

 ཕགས་ཀ་བ་བག་ག་མ་དབང་ལ་གསལ་འགལ་བས་ཡད་ད། ས་དམངས་དང་ཆབ་སད།དཔལ་འབར།ས་ཚགས་དང་རག་
གནས་ཁབ་ཁངས་ས།མང་ཆ་ཤས་ན་་«བསགས་གཏམ།»  ཁད་ད་བས་ཡད་པར་མ་ཟད། ངས་པར་ད་ཁག་ཐག་འགན་ལན་བ་

  དགས་ཤང་།རགས་རད་སགས་ཀ་ར་རན་ལ་བརན་ནས་ཁད་པར་བཏད་མ་ཆག མཐའ་མཇག་ས་ཆངས་ས་གཏན་འཁལ་ལར་
ཁམས་ཁང་དང་ལས་ཁངས་གཞན་དག་བརད་རགས་རད་མཐང་ཆང་བད་པའ་བ་བད་ཡད་ཚད་བཀག་འགག་བད་དགས་ཏ།ཕན་

  ནས་ལན་པའ་བརད་ལམ་འད་ན་གཞ་རའ་དབང་ཆ་ཞག་ཡན། 10

7.«རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»གཏན་འཁལ་ལར་ས་ཆངས་ལ་མང་ཐ་
འགད་པའ་ཆངས་བཞག་རལ་ཁབ་ཀས་འས་འགན་གང་དག་སབ་དགས་སམ།

  ལན། ཆངས་བཞག་རལ་ཁབ་ཀས་སབ་དགས་པའ་འས་འགན་གི་ཁངས་ས་འད་དག་འདས་ཡད་ད། རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་
 རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བ་དང་རགས་རད་དབར་ད་ཕན་ཚན་ལ་བསམ་ཤས་བད་པར་སལ་འདད་གཏང་བ། མངའ་ཁངས་

ས་སའ་ཁངས་གཏགས་ཀ་རགས་རད་བར་མཚམས་གཅད་པ་དང་"རགས་རད་ཕར་འབད"  མད་པར་གཏང་བ། རགས་རད་ཞ་
  འཁན་དང་མཐང་ཆང་ལ་ངན་སལ་གི་བ་བད་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བ། རགས་རད་དང་ཤ་མདག མ་རགས་མ་དགར་བར་མ་

 ཚང་མར་དབང་ཆ་ཡད་པར་ཁག་ཐག་བད་པ། ཕན་ཕད་ལན་པའ་ཁམས་ཁང་ག་སང་སབ་དང་སན་ཚབ་འཇལ་བར་ཁག་ཐག་བད་
 པ། བད་ཐབས་སད་ནས་རགས་རད་ཕགས་རས་ལ་རང་རག་གཏང་བ་དང་རགས་རད་དང་རགས་རད་ཚ་ཁག་དབར་གི་བསམ་

ཤས་དང་བཟད་སམ་ལ་སལ་འདད་གཏང་དགས།

8.«རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»ཀ་ཆངས་བཞག་རལ་ཁབ་ལ་ལ་
 སལ་ལས་ཁངས་དན་འཁལ་བད་ས་ན་གང་ཡན།

 ལན། རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ཨ་ཡན་ཁང་། （The Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination）  མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་ད་ཚགས་ན།
http://www.ohchr.org/CH/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx。

9.«རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»ཁད་ད་མག་སར་ཆངས་བཞག་རལ་
ཁབ་ད་ཡད་དམ།

  ལན། ༢༠༡༧ལའ་ཟ༡༠ཚས༢༨ཉན་གི་དབར་ད། «རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ས་ཆངས»ཁད་ད་མང་རགས་
 བཀད་ཀང་ཆག་མཆན་དང་ཁངས་ཞགས་མད་པའ་རལ་ཁབ་༤དང་། ཆག་མཆན་བཀད་ཟིན་ལ་ནང་ད་ཞགས་ཟིན་པའམ་ཆངས་

ཡག་རད་འཛན་རལ་ཁབ༡༧༩བཅས་མག་སར་ཁན་བསམས་ཆངས་བཞག་རལ་ཁབ་༡༧༩ཡད་ཅང་།མཉམ་འབལ་རལ་
10    同上.

http://www.ohchr.org/CH/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx


 ཚགས་མ་དབང་མཐ་རམ་ཆད་དན་ཁང་ག་ད་ཚགས་ལ་གཞགས་ན། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་ཁངས་ཞགས་རལ་ཁབ་
ཁད་ཀ་རལ་ཁབ་༡༤ལག་གས་མང་རགས་བཀད་མད་པའམ་ཡང་ན་ས་ཆངས་འདའ་ནང་ད་ཞགས་མད།11

10.རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ཨ་ཡན་ཁང་ལ་ཁངས་མ་ག་ཚད་ཡད་པ་དང་ལས་བསའ་ལམ་ལགས་ཇ་འད་
ཡན།

 ལན། རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ཨ་ཡན་ཁང་ལ་སར་ཚགས་ཀ་ཆད་མཁས་པ་བསམས་པའ་༡༨ལག་དང་འགན་
 ཡན་ལ་༤ཡན། ཆངས་བཞག་རལ་ཁབ་ཀས་«རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་རལ་སའ་ས་

ཆངས»ཀ་དན་ཚན་༨གཞར་བཟང་ནས་ལ་༨ནང་ད་ཨ་ཡན་ཁང་ག་ཁངས་མ་འདམ་བས་བད་ཅང་།ས་ཁངས་ད་མཉམ་བས་
 མངག་ར་དན་ལ་བསམ་གཞག་བད། ཁངས་མས་རང་ག་ནས་པར་བརན་ནས་ལས་འགན་བཞས་པ་དང་ཡང་བསར་འས་མ་

 འདན་རས་འགན་ཡན་བསད་མར་བཞས་ཆག 12

11. རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ཨ་ཡན་ཁང་ལ་འགན་ནས་གང་དག་ཡད་དམ།

 ལན། ཆངས་བཞག་རལ་ཁབ་ཚང་མར་དས་ཡན་ངས་གཏན་ལར་ཨ་ཡན་ཁང་ལ་དབང་ཆ་དན་འཁལ་ཐད་ཀ་གནས་ཚལ་སན་ཞ་
བད་འབལ་བའ་འས་འགན་ཡད།རལ་ཁབ་ཚང་མ་ས་ཆངས་ཁད་ད་ཞགས་རས་ཀ་ལ་གཅག་རང་ལ་ངས་པར་ད་སན་ཞ་ཐངས་

  གཅག་འབལ་དགས་པ་དང་། དའ་རས་ས་ལ་གཉས་ཁད་ད་སན་ཞ་ཐངས་གཅག་འབལ་དགས། ཨ་ཡན་ཁང་གས་སན་ཞ་ར་
རར་ཞབ་བཤར་གོས་མལ་བད་པ་དང་སགས།"སམ་ཚག་རང་བཞན་གི་བསམ་འཆར"གི་རམ་པས་ཆངས་བཞག་རལ་ཁབ་ལ་

  ཨ་ཡན་ཁང་ག་ད་སང་བད་པའ་གནད་དན་དང་གོས་གཞ་འདན། སན་ཞའ་བརད་རམ་ལ་གཞན། «ས་ཆངས»ཀས་ཨ་ཡན་
 ཁང་གས་ལ་སལ་འགན་ནས་ཀ་ས་ཚན་ལམ་ལགས་གཞན་གསམ་བཙགས་ཡད་ད། ཐག་མའ་སན་ཚད་ཀ་ཉན་བར་གཏང་བའ་

 བ་རམ་དང་རལ་ཁབ་དབར་དང་མ་སར་དབར་གི་ཞ་གཏག་ལ་ཞབ་བཤར་གོས་མལ་བད་པ། ཨ་ཡན་ཁང་གས་ནམ་རན་ལ་རར་
ར་ན་ཝ་ནས་ཚགས་ཆན་ཐངས་གཉས་ལ་ཚགས་དགས་ཤང་ཚགས་ཐངས་གཅག་ག་དས་ཡན་ན་བསད་མར་གཟའ་འཁར་
གསམ་ཡན།ཨ་ཡན་ཁང་གས་ད་དང་དས་མ་དབང་གཏན་འབབ་ནང་དན་ལ་ག་བ་ལན་ཚལ་འགམས་བསགས་བད་དགས་པ་
དང་།འད་ལ་ཆད་དན་གནད་དན་གི་སར་བཏང་རང་བཞན་གི་གོས་གཞའམ་སར་བཏང་རང་བཞན་གི་བསམ་འཆར་ཞས་བཤད་ཆག་
ལ་ཆད་དན་བགོ་གང་ར་འཛགས་བས་ཆག13  

12. རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ཨ་ཡན་ཁང་ག་འགན་ནས་ཁད་ད་གད་དན་དག་སལ་ཞ་འབལ་གི་ནས་པ་ཡད་
 ད། འགན་ནས་འདའ་ལས་ཇ་ལར་སབ་དགས་སམ།

ལན།«རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ས་ཆངས»ན་རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ཨ་ཡན་ཁང་གས་
 གཏན་འབབ་བས་པའ་བ་རམ་གསམ་པའ་མ་སར་གི་དག་སལ་ཞ་འབལ་གི་ག་རམ་ན། རང་ཉད་རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་གནད་

འཚ་ཐབས་མཁན་ཡན་བསམ་པའ་ཆངས་བཞག་རལ་ཁབ་ཀ་མངའ་ཁངས་འག་ག་མ་སར་རམ་ཚགས་པས་རགས་རད་མཐང་
11      OHCHR: COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION,     
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/StatRatCERD.pdf. 
12      OHCHR:消除种族歧视委员会,http://www.ohchr.org/CH/HRBodies/CERD/Pages/Elections.aspx. 

13     OHCHR:消除种族歧视委员会,http://www.ohchr.org/CH/HRBodies/CERD/Pages/CERDIntro.aspx. 



  ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ཨ་ཡན་ཁང་ལ་གཏག་གཤར་རབ་ཆག 14འན་ཏ་རལ་ཁབ་ད་ན་ཆངས་བཞག་རལ་ཁབ་ཡན་པར་མ་
ཟད་རགས་རད་མཐང་ཆང་ཨ་ཡན་ཁང་ལ་གཏག་གཤར་དང་ལན་དབང་ཆ་ཡད་པ་ཁས་བངས་བའ་ཚལ་ཡངས་བསགས་དང་

    གསལ་བསགས་བས་པའ་ཆ་རན་འག ད་གཟད་འད་ལར་སབ་ཆག གསལ་བསགས་འད་ན་འབལ་ཡད་ཆངས་བཞག་རལ་
ཁབ་ཀས་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་ཀང་ཡག་ཆན་མར་སད་དགས་ཤང་ཀང་ཡག་ཆན་མས་ཟར་དབ་ས་ཆངས་འདའ་ཆངས་
བཞག་རལ་ཁབ་ལ་གཞན་པ་ས་སར་སར་དགས།གསལ་བསགས་འད་བབ་བསན་དགས་ཀང་ཡག་ཆན་མར་ཕར་འཐན་བད་ད་

 འཇག་དགས། འན་ཀང་ཕར་འཐན་གིས་རགས་རད་མཐང་ཆང་ཨ་ཡན་ཁང་ག་རན་ལན་ཡག་ཆའ་བས་གཏང་དང་ལས་སབ་ལ་
  ཤགས་རན་བཟས་མ་ཆག འན་ཏ་ཀང་ག་སད་གཞང་ན་ཆངས་བཞག་རལ་ཁབ་ཡན་པའ་ཆ་ནས་རགས་རད་མཐང་ཆང་ཨ་ཡན་

 ཁང་ག་གད་དན་གཏག་གཤར་གི་འགན་ནས་ཁས་མ་ལན་པས། ཨ་ཡན་ཁང་གས་ད་ལའ་དབར་ད་ཀང་གའ་གད་དན་གཏག་
གཤར་དང་ལན་བད་མ་ཐབ།

13.མག་སར་ཆངས་བཞག་རལ་ཁབ་ཀ་འབལ་ཡད་གད་དན་དག་སལ་ཞ་འབལ་གི་བད་སད་ག་རམ་ཇ་འད་ཡན་ནམ།

  ལན། ༢༠༡༣ལའ་ཟ༡༢པའ་ཚས༢༠ཉན་གི་དབར་ད། ཁན་བསམས་ཆངས་བཞག་རལ་ཁབ༥༥ལག་རགས་རད་མཐང་ཆང་
  མད་པར་གཏང་བའ་ཨ་ཡན་ཁང་ག་གད་དན་དག་སལ་ཞ་འབལ་གི་ག་རམ་བད་སད་བད་པར་འཐད་ད། དཔར་ན། ཨ་ས་ཁ་ལ་

ཡའ་ཡལ་ད་རང་ག་སད་མས་བཏན་པའ་རལ་ཁབ་སད་གཞང་གས་ཡལ་དའ་སད་མ་ཕན་བདའ་སད་ཇས་ལ་འགར་ལག་གཏང་
 བའ་ར་འདན་ཞ་ཡག་རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ཨ་ཡན་ཁང་ལ་ཕལ་བ། ཨ་ས་ཁ་ལ་ཡའ་ཡལ་དའ་སད་མའ་ཆ་

སམས་ཀ་ཚ་ཚད་ལ་ལ་༥༩མ་གཏགས་མད་པས་ཨ་ས་ཁ་ལ་ཡའ་ཡལ་དའ་སད་མ་དངས་མ་མ་ཡན་པའ་སས་པའ་ཚ་ཐག་
 ལས་ལ་༡༧གིས་ཐང་བ་རད། འན་ཀང་རལ་ཁབ་སད་གཞང་ག་གཏན་འཁལ་ལར་ན་སས་པ་ལ༦༥ནས་༦༧ཐན་དས་ད་གཟད་

 ལས་འཁར་ངལ་གས་དངལ་ཐབ་ཆག་ཅས་གཏན་འཁལ་བས་འདག གཏག་མཁན་གིས་རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་བཟ་
 བའ་ཨ་ཡན་ཁང་ལ་ཞ་དན། ཨ་ས་ཁ་ལ་ཡ་སད་གཞང་གས་ཁམས་འཛགས་ཀ་སང་ནས་གསབ་བཅས་བད་པའ་ར་བ་བཏན་

ཡད།15

14.རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ཨ་ཡན་ཁང་གས་གད་དན་དག་སལ་ཞ་འབལ་གནང་དས་ས་མང་གསང་ཞ་
འབལ་བས་ཆག་གམ།

 ལན། རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ཨ་ཡན་ཁང་གས་མང་གསང་དག་སལ་ཞ་འབལ་དང་ལན་མ་བད།

15.ས་དམངས་ས་ཚགས་ར་འཛགས་ཀས་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ཨ་ཡན་
 ཁང་ག་བ་བར་ཇ་ལར་ཞགས་དགས་སམ།

 ལན། མག་སར་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་མཐ་རམ་ཆད་དན་ལས་སབ་ཁང་གས་«མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་མ་དབང་ལས་
དན་ལ་ཞགས་པའ་དམངས་ཁད་ས་ཚགས་ལག་དབ»རམ་སག་དང་པར་སན་བས་ཟིན་པ་དང་།དམངས་ཁད་ར་འཛགས་ཀས་
14     OHCHR:Complaints procedures under the human rights 
treaties,http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Petitions/Pages/1503Procedure.aspx. 
15     联合国难民署:2013 年 8 月 12 日至 30 日委员会第八十三届会议通过的意见，http://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=53f459e74. 



 སབ་ཆག་པའ་བ་བའ་གས་ས་འད་དག་འདས་ཏ། རང་རལ་སད་གཞང་ལ་རལ་སའ་ས་ཆངས་ས་ཞགས་པ་དང་མང་རགས་
  འགད་པར་སལ་འདད་བད་པ། ཆངས་བཞག་རལ་ཁབ་ཀ་སན་ཞའ་འས་འགན་ལ་ལ་སལ་བད་པ། ཤག་ངས་ར་ཆ་ཡར་སད་བད་

  པ། མ་དབང་ཆངས་ཡག་ལས་ཁངས་ཀ་ཚགས་འད་ལ་ཞགས་པ་དང་ཞབས་འདགས་ཞ་བ། མ་དབང་ཆངས་ཡག་ག་སམ་
  ཚག་རང་བཞན་གི་གོས་གཞའ་གོས་སག་པ། མ་དབང་ཆངས་ཡག་ལས་ཁངས་ལ་མ་སར་གི་དག་སལ་ཞ་འབལ་སད་པ།
 གསང་བའ་ས་ནས་ཆ་འཕན་འདན་སད་བད་པ། སན་ཚད་ཀ་ཉན་བར་དང་བལ་མར་འགལ་སད་ཀ་བ་རམ་ལ་གནས་ཚལ་འདན་

  སད་བད་པ། ཀང་ཞའ་ལ་ཚགས་སམ་ཨ་ཡན་ཁང་དབར་གི་ཚགས་འད་ལ་ཞགས་པའམ་ཞབས་འདགས་ཞ་བ། 16

16.༡༩༨༣ལར་རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ལ་ང་རལ་བད་པའ་འཛམ་གང་ཚགས་ཆན་སང་ད་«རགས་
རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»ཀ་བཀལ་སད་ཐད་ད་གོས་གཞ་གང་ཞག་ཡད་དམ།

 ལན། ༡༩༨༣ལར་རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ལ་ང་རལ་བད་པའ་འཛམ་གང་ཚགས་ཆན་སང་ད་གོས་
འཆམ་བང་བའ་«འགལ་སད་ཇས་གཞ»ཡས་རལ་ཁབ་ས་སར་ནས་ཤགས་ཡད་ཚད་བཏན་ནས་རང་ས་སའ་རལ་ཁབ་ཀ་

 རགས་རད་མཐང་ཆང་ཞ་གཏག་ག་བ་རམ་ཐག་གཅད་བད་བད་བར་བཀལ་སད་བད་པའ་ར་བ་བཏན་པ་ས། བ་རམ་ས་བསགས་
  བ་འས་ཤང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་གནད་འཚ་ཐབས་མཁན་གིས་བ་རམ་འད་དག་བད་སད་བས་ཆག ཞ་གཏག་འདན་པའ་

སག་སལ་སབས་བད་ཁ་གསལ་བ་དང་ཞ་གཏག་ངས་པར་ད་མར་བར་ཐག་གཅད་དགས།དབལ་འཕང་རགས་རད་མཐང་ཆང་
གནད་འཚ་ཐབས་མཁན་པར་དམངས་དན་ནམ་ཉས་དན་ཞ་གཏག་ཁད་ད་ཁམས་དན་འགོ་ལགས་ཀ་བ་འདན་པའ་གཞགས་

 འདགས་བད་འས་ཤང་གང་གད་སན་ཚབ་ཐབ་པའ་དབང་ཆ་ཡད།

17.ཀང་ག་སད་གཞང་གས་དས་ནམ་ཞག་ལ་«རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་རལ་སའ་ས་
ཆངས»ས་ཞགས་པ་ཁབ་བསགས་བས་སམ།

 ལན། ཀང་ཧ་མ་དམངས་ས་མཐན་རལ་ཁབ་རལ་ཡངས་མ་དམངས་ཚགས་ཆན་རན་ལས་ཨ་ཡན་ལན་ཁང་གས་༡༩༨༡ལའ་
ཟ༡༡་པའ་ཚས༢༦ཉན་གོས་འཆམ་བང་བ་ཐག་གཅད་བས།«རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་
རལ་སའ་ས་ཆངས»ཁད་ད་ཞགས་ཀང་«ས་ཆངས»  ཁད་ཀ་དན་ཚན་༢༣ལ་ཚལ་རན་འཁངས་བས་ཡད། དན་ཚན་འདའ་ནང་

 དན་ན།ཆངས་བཞག་རལ་ཁབ་དབར་ན་རད་གཞ་ཡད་ཚ། "རད་གཞའ་ཕགས་གང་རང་གས་རལ་སའ་ཁམས་ཁང་ལ་དན་
 གཅད་བད་པའ་ཡར་ཞ་བ་འས། "  ཀང་གས་དན་ཚན་འདའ་ཚད་འཛན་ཁས་མ་ལན་པ་ཁབ་བསགས་བས། ཀང་གས་༡༩༨༡ལའ་

  ཟ༡༢་པའ་ཚས་༢༩ཉན་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ལ་ཁངས་ཞགས་ཡག་ཆ་སད་པ་དང་། ༡༩༨༢ལའ་ཟ༡ཚས༢༨ཉན།
«རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»  ཀས་ཀང་ག་ནས་ནས་པ་ཐན། འད་ན་ཀང་

 གས་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་མ་དབང་ས་ཆངས་ལ་ཐག་མར་ཆག་མཆན་བཀད་པའ་གས་ཤག་ཡན། 17

18.ཀང་ག་སད་གཞང་གས་ལ་རར་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ཨ་ཡན་ཁང་ལ་
 སན་ཞ་དང་ཞབ་བཤར་གོས་མལ་དང་ལན་གི་གནས་ཚལ་སད་པའ་གནས་ཚལ་ཇ་འད་ཡན།

16    OHCHR:《参与联合国人权事务民间社会手册》,P40-49.

17    《人权》:《消除一切形式种族歧视国际公约》简
介,http://study.ccln.gov.cn/fenke/lishixue/lsjpwz/lssjs/67403.shtml. 



 
  ལན། ཀང་ཧ་མ་དམངས་ས་མཐན་རལ་ཁབ་ཀས་༡༩༨༣ལར་ཐངས་དང་པར་ཨ་ཡན་ཁང་ལ་སན་ཞ་སད་པ་ནས་བཟང་།

  ༡༩༨༣ནས་༡༩༨༧དབར་ད་ལ་གཉས་ནང་ལ་སན་ཞ་ཐངས་གཅག་ར་སད། འན་ཀང་༡༩༩༠ལ་ནས་བཟང་། སན་གི་སན་ཞ་སད་
 པའ་སག་སལ་བར་སང་མ་བས་པར་ཐངས་གང་མང་ལ་གཅག་སལ་ཐངས་མང་ཚབ་བས་པའ་སན་ཞ་སད་པ་ས། ༡༩༩༠ལར་

     ཐངས་༣དང་༤གཅག་སལ་སས་སན་ཞ་སད་པ། ༡༩༩༦ལར་ཐངས་༥་༦ ་༧ གཅག་སལ་སས་སད་པ། ༢༠༠༠ལར་ཐངས་
  ༨་༩གཅག་སལ་གིས་སད་པ། ༢༠༠༨ལར་ཐངས་༡༠་༡༡་༡༢་༡༣གཅག་སལ་གིས་སད་པ། ༢༠༡༧ལར་ཐངས་༡༤་༡༥་༡༦་

 ༡༧སན་ཞ་གཅག་སལ་སས་སད་པ་རད། 18

19.ཀང་ག་སད་གཞང་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་«རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་རལ་
སའ་ས་ཆངས»  ཞགས་པ་ཕད། རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་འབལ་ཡད་རལ་སའ་ས་ཆངས་གཞན་པ་གང་ལ་
ཞགས་ཡད།

  ལན། ༡༩༨༣ལའ་ཟ༤ཚས༡༨ཉན། ཀང་གས་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ལ་«རགས་རད་ཕར་འབད་ཉས་པར་བཀག་འགག་
དང་ཆད་པ་གཅད་པའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»   ཁངས་ས་ཞགས་པའ་ར་བ་བཏན། ལ་དའ་ཟ༥ཚས༡༨ཉན། ས་ཆངས་ཀས་ཀང་ག་

  ནས་ནས་པ་ཐན། ༡༩༨༣ལའ་ཟ༤ཚས༡༨ཉན། ཀང་གས་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ལ་«རགས་རད་རེག་མད་གཏང་བའ་
ཉས་པར་འགག་རལ་དང་དག་ཐར་བད་པའ་ས་ཆངས།»   ཆག་མཆན་ཡ་ག་སད། ལ་དའ་ཟ་༧ཚས༡༧ཉན། ས་ཆངས་འདས་

  ཀང་ག་ནས་དངས་ས་ནས་པ་ཐན། ཀང་གས་ས་ཆངས་འདའ་དན་ཚན་༩པར་ལ་ཚལ་རན་འཁངས་བད་ད། དན་ཚན་འདའ་གཏན་
  འཁལ་གི་ནང་དན་ན། ཆངས་བཞག་རལ་ཁབ་ཀ་དབར་ད་ས་ཆངས་འད་ལ་འགལ་བཤད་དང་བད་སད། ལག་བསར་གི་ཐད་
 ནས་རད་གཞ་ཡད་ཚ། "རད་གཞར་འཕད་པའ་ཕགས་གཅག་གས་རལ་སའ་ཁམས་ཁང་ལ་ར་འདན་ཞ་དགས།"ཀང་ཧ་མ་

 དམངས་ས་མཐན་རལ་ཁབ་སད་གཞང་གས་༡༩༨༧ལའ་ཟ༡༠ཚས༢༡ཉན། «ལས་རལ་ཁབ་ཁངས་ཀ་རགས་རད་ཕར་
འབད་ལ་ང་རལ་བད་པའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»  ལ་མང་རགས་བཀད་པ་དང་། ༡༩༨༨ལའ་ཟ༤ཚས༣ཉན་ནས་བཟང་ནས་པ་ཐན།

20.  གང་ག་རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་རལ་སའ་ས་ཆངས་ལས་གཞན། མག་སར་ཀང་ག་སད་གཞང་ད་དང་མ་
 དབང་ས་ཆངས་གང་ག་ནང་ད་ཞགས་ཡད་དམ།

  ལན། ༡༩༤༩ལར་ཀང་ག་གསར་བ་དབ་བརས་པ་ནས་ད་ལའ་དབར་ད། ཀང་ག་ཁན་བསམས་པའ་རལ་སའ་མ་དབང་ཆངས་
  ཡག་༢༧ནང་ད་ཞགས། ཀང་ག་རལ་ས་མ་དབང་ས་ཆངས་ཁད་ད་ཞགས་པའ་གམ་འགོས་ལས་རགས་ཐབ་པ་ན། ནང་ཞགས་

  ཀ་དས་ཚད་མང་ཤས་གཤམ་གི་ལ་རས་ཀ་དས་སབས་ས་གཅག་བསས་བས་པ་ས། དས་རབས་༢༠ལ་རབས༥༠དང་། ལ་
  རབས་༨༠པ། ལ་རབས་༩༠དང་དས་རབས་༢༡རས་བཅས་ཡན། དའ་ཁད་ད་དས་རབས༢༠ལ་རབས༨༠ན་ཀང་ག་རལ་ས་མ་

  དབང་ཆངས་ཡག་ཏ་ཞགས་ཚད་ཆས་མང་བའ་སབས་ཡན་ཏ། ཁན་སམ་རལ་སའ་མ་དབང་ཆངས་ཡག༡༡ནང་ད་ཞགས། ཀང་
 ག་སད་གཞང་གས་ལ་རས་དས་སབས་འདའ་ཁད་ད་ཞགས་པའ་རལ་སའ་མ་དབང་ཆངས་ཡག་ན། «བད་མད་ལ་མཐང་ཆང་

བད་པའ་བ་བད་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་ས་ཆངས»  «རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་རལ་

18    该记录可以通过查阅联合国人权高专办网站数据库获
得,http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en. 



སའ་ས་ཆངས»   «ཉམ་ཐག་མ་འཁར་གི་ག་གནས་དང་འབལ་བའ་ས་ཆངས»«ཉམ་ཐག་མ་འཁར་གི་ག་གནས་གོས་དན་
ཆད་ཡག»«༡༩༤༩ལའ་ཟ༨ཚས༡༢ཉན་ར་ན་ཝ་ས་ཆངས་རལ་ས་རང་བཞནགི་མཚན་ཆ་གདང་གཏག་གནད་འཚ་ཐབས་

 མཁན་ལ་སང་སབ་བད་པའ་ཁ་སན་གོས་དན་ཆད་ཡག »(གོས་དན་ཆད་ཡག་དང་པ) «༡༩༤༩ལའ་ཟ༨ཚས༡༢ཉན་ར་ན་ཝ་
ས་ཆངས་རལ་ས་རང་བཞན་མ་ཡན་པའ་མཚན་ཆ་གདང་གཏག་གནད་འཚ་ཐབས་མཁན་ལ་སང་སབ་བད་པའ་ཁ་སན་གོས་དན་
ཆད་ཡག»(གོས་དན་ཆད་ཡག་གཉས་པ) «རགས་རད་རེག་མད་གཏང་བའ་ཉས་པར་འགག་རལ་དང་དག་ཐར་བད་པའ་ས་
ཆངས།»«རགས་རད་ཕར་འབད་ཉས་པར་བཀག་འགག་དང་ཆད་པ་གཅད་པའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»«ཁམས་གཅད་དག་པ་
དང་གཞན་པའ་གདག་རབ་ཆ་ཞང་མ་ཆས་ཀན་སད་དང་འགལ་བ་དང་མ་གཤས་ལ་དམའ་འབབ་ཀ་སད་ཚལ་འཛན་ཞང་ཆད་
གཅད་ས་ཆངས»«ལས་རལ་ཁབ་ཁངས་ཀ་རགས་རད་ཕར་འབད་ལ་ང་རལ་གི་རལ་སའ་ས་ཆངས»«དབང་བ་སན་ཅན་གི་
ལས་རགས་སར་གས་དང་ལས་ཞགས་ས་ཆངས»  བཅས་ཡན། 19

 ༡༩༩༠ལའ་ཟ༨ཚས༢༩ཉན། ཀང་གའ་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་རན་གནས་གཞང་ཚབ་ཀས་ཀང་ཧ་མ་དམངས་ས་མཐན་
རལ་ཁབ་ཀ་ཚབ་བས་ནས་«བས་པའ་དབང་ཆའ་ས་ཆངས»   སང་ད་མང་ཐ་བཀད། ༡༩༩༡ལའ་ཟ༡༢ཚས༢༩ཉན། མ་

 དམངས་འཐས་མ་ཚགས་ཆན་བརད་ནས་ས་ཆངས་འད་ལ་གོས་འཆམ་བང་། ཀང་ག་སད་གཞང་གས་༢༠༠༧ལའ་ཟ༣ཚས་
 ༣༠ཉན། «དབང་བ་སན་ཅན་དབང་ཆའ་ས་ཆངས»  སང་ད་མང་རགས་བཀད་པ་དང་། ༢༠༠༨ལའ་ཟ༨ཚས༡ཉན་ས་ཆངས་འད་

 ལ་ཆག་མཆན་བཀད། ༡༩༩༧ལའ་ཟ༡༠བར་ཀང་ག་སད་གཞང་གས་«དཔལ་འབར་དང་ས་ཚགས་རག་གནས་དང་བཅས་པའ་
དབང་ཆའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»  སང་ད་མང་རགས་བཀད་ཅང་། དན་ཚན་བརད་པའ་ནང་དན་དང་པ(ཀ)སགས་ལ་གསལ་

  བསགས་༣་ཙམ་གནང་། ༢༠༠༡ལའ་ཟ༣ཚས༢༧ཉན་ཆག་མཆན་བཀད་པ་དང་། ལ་དའ་ཟ༦ཚས་༢༧ཉན་ཀང་ག་ནས་ནས་
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21. «རགས་རད་རེག་མད་གཏང་བའ་ཉས་པར་སན་འགག་དང་ཆད་པ་གཅད་པའ་ས་ཆངས»ཀ་ནང་དན་གཙ་བ་གང་ཡན།

   ལན། ༡༩༤༨ལའ་ཟ༡༢ཚས༩ཉན། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་ཚགས་ཆན་ཨང་༡༧༩པའ་ཚགས་འདའ་«རགས་རད་
རེག་མད་གཏང་བའ་ཉས་པར་སན་འགག་དང་ཆད་པ་གཅད་པའ་ས་ཆངས»  ལ་གོས་འཆམ་བང་། ས་ཆངས་འདའ་ནང་ད་མཉམ་

 འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་ཚགས་ཆན་ཏ། ༡༩༤༦ལའ་ཟ་༡༢ཚས་༡༡་ཉན་གོས་ཆད(96-1)ཁད་ད་གསལ་བསགས་བས་པ་
 ལར་ན།རགས་རད་ལ་གནད་འཚ་བཟ་བ་ན་རལ་སའ་ཁམས་ཀ་སང་ནས་ཉས་པ་གཅག་ཡན་པར་གཏན་འབབ་བས་ཤང་།

མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་བསམ་དན་དང་རབ་འགལ་ཡན་ཞང་དཔལ་ཡན་གི་དས་རབས་དང་མ་འཚམ་པ་གཞར་བཟང་
ནས་«རགས་རད་རེག་མད་གཏང་བའ་ཉས་པར་སན་འགག་དང་ཆད་པ་གཅད་པའ་ས་ཆངས»  ལ་གོས་འཆམ་བང་། ས་ཆངས་

 འདས་རགས་རད་རེག་མད་གཏང་བའ་མཚན་ཉད་ན་མ་རགས་ཤག་དང་མ་རད་ཅག རགས་རད་དམ་ཆས་ལགས་ཚགས་ཁག་
  ཅག་ཇ་ཉང་ད་གཏང་བར་བསན་ཞང་།བ་བག་ཏ་དབ་ན། ཚགས་ཁག་ག་ག་མའ་ཚགས་མ་གསད་པ། ཚགས་ཁག་དའ་ཚགས་

 མའ་ལས་པའམ་སམས་པར་མནར་གཅད་བཏང་ནས་གནད་འཚ་ཚབས་ཆན་ཕག་པ། བསམ་གཟས་ཏ་ཚགས་ཁག་ཅག་འཚ་
 བའ་གནས་བབ་ག་ག་མའ་འག་ཏ་ཚགས་ཁག་ཡངས་སམ་ཁག་ཅག་ག་ཚ་སག་བརག་པ། བཙན་གིས་ས་ནས་བད་ཐབས་སད་

19    罗艳华：联合国层面的全球人权治理-中国的参与和贡献，原载《人权》2017 年第 2

期,http://www.sis.pku.edu.cn/cn/ResearchManagement/ResearchNews/0000000179/do. 

20    民日报:中国加入了哪些国际人权公约和议定书,http://theory.people.com.cn/GB/49150/49152/4239175.html. 



 ད་ཚགས་ཁག་ག་ས་འཕལ་ལ་ཚད་འཛན་བད་པ། ཚགས་ཁག་དའ་བས་པ་ཚགས་ཁག་གཞན་ཞག་ཏ་བཙན་སར་བད་པ་བཅས་
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22."རལ་སའ་རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་བཟ་བའ་ཉན་མ"  བང་བའ་རབ་ལངས་ན་ཅ་ཞག་ཡན།

  ལན། ༡༩༦༦ལའ་ཟ༡༡ཚས༩ཉན། སབས་ཉར་གཅག་པའ་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་ཚགས་ཆན་ད་གོས་ཆད་ཅག་ལ་གོས་
 འཆམ་བང་བ་ས། ལ་རའ་ཟ་༣ཚས་༢༡ཉན་ན་"རལ་སའ་རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་བཟ་བའ་ཉན་མ"  གཏན་འཁལ་བས།

（International Day for the Elimination of Racial Discrimination）འད་ན་༡༩༦༠ལའ་ཟ༣ཚས༢༡ཉན་
གི་ཧ་གང་ལ་མའ་"ཧ་ཕ་ཝར་གི་དམར་གསད་དན་རན"  ལ་མ་ངན་རས་དན་ཞ་ཆད་ཡན་པ་དང་། རགས་རད་མཐང་ཆང་ལ་ང་

  རལ་བད་གཏན་འཁལ་བས་པ་ཡན། ལ་རའ་ཟ་༣ཚས་༢༡ཉན། འཛམ་གང་ག་རལ་ཁབ་ས་སས་བ་འགལ་ས་ཚགས་སེལ་
དགས་ཤང་།མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་འབལ་ཡད་ལས་ཁངས་ཀས་ས་བསགས་སེལ་བའམ་ཁད་པར་ཅན་གི་ཚགས་ཆན་
བསས་ཏ་"ཧ་ཕ་ཝར་གི་དམར་གསད་དན་རན"ལ་མ་ངན་ཞ་བ་དང་།རལ་སའ་ས་ཚགས་ས་རགས་རད་མཐང་ཆང་ལ་ང་རལ་

 བད་པའ་འབད་སལ་བཏང་ཡད། 22

23."རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ལ་འཐབ་རད་ལས་འགལ་གི་རལ་སའ་ལ་"  རབ་ལངས་གང་ཡན།
  ལན། ༡༩༦༩ལའ་ཟ་༡༢ཚས་༡༡ཉན། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཚགས་ཆན་གིས་༡༩༧༡ལར་རགས་རད་རང་ལགས་དང་

 རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བར་འཐབ་རད་སེལ་བའ་ལས་འགལ་གི་རལ་སའ་ལ་ཡན་པ་གཏན་འཁལ་བས། ཚགས་
ཆན་གིས་རལ་སའ་ལ་འདའ་"རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་ལ་ཁ་གཏད་ནས་ཉན་ར་བཞན་དག་པའ་འཐབ་རད་ཆན་

 པ་སེལ་བ་དང་། རགས་རད་རང་ལགས་ཀ་འཐབམ་རད་པར་རལ་སའ་མཐན་སལ་གི་བད་ཐབས་སད་ད་གདང་གཏད་དགས་
པའ"  ་ར་འདན་བཏན་ཡད་ཅང་། དས་རལ་ཁབ་ཚང་མས་གམ་གང་མདན་སས་སས་དང་རབས་ཀ་རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་
པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བར་འབད་བརན་བད་པའ་འབད་སལ་བཏང་།

24."རགས་རད་རང་ལགས་མད་པར་གཏང་བ་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ལ་ང་རལ་བད་པའ་ལ་བཅ"ན་གང་ལ་བསན་ཡད།

 ལན། "རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ལ་འཐབ་རད་སེལ་བའ་ལས་འགལ་གི་རལ་སའ་ལ"ཡ་རས་མཐད་
 ཡན་པའ་ཆ་ནས། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀས་མ་དབང་ཨ་ཡན་ཁང་ལ་"མ་མཐད་ད་རམ་པ་ཡད་ཚད་ཀ་རགས་རད་རང་

ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་ལ་ནས་ཤགས་ཆན་པས་ང་རལ་བད་པའ་ལས་འགལ་སང་བར་སལ་འདད་བད་པའ་ལ་
བཅ"   གོས་གཞ་འདན་ད་བཅག གངས་ཉང་ཚ་ཆང་ལ་མཐང་ཆང་མ་བད་པ་དང་སང་སབ་བད་ཆད་ད། ཨ་ཡན་ཁང་གས་ལ་བཅ་

 ཡ་ཇས་གཞའ་མ་དཔ་འད་འད་ཞག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། ཚགས་ཆན་གིས་༡༩༧༢ལའ་ཟ་༡༡པའ་ཚས་༢ཉན་གཏན་འཁལ་
 ལར། ༡༩༧༣ལའ་ཟ༡༢་ཚས་༡༠ཉན་ནས་བཟང་ལ་བཅའ་རང་ལ་རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ལ་འཐབ་

རད་སེལ་བའ་ལ་བཅ་ཡན།23 ལ་བཅའ་ཇས་གཞ་འདའ་ནང་དན་གཙ་བ་ན་འཛམ་གང་ཁབ་ཁངས་ས་སབ་གསའ་ལས་འགལ་
དང་བཅས་པའ་རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་འབལ་ཡད་ཡག་ཆ་ཞག་ལག་བསར་
21      UN：《防止及惩办灭绝种族罪公约》中文版,https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/045/29/IMG/NR004529.pdf?OpenElement. 
22     UN:International Day for the Elimination of Racial Discrimination 21 
March,http://www.un.org/en/events/racialdiscriminationday/background.shtml. 



 བད་ཐབས་ལ་སལ་འདད་བད་པ་ད་ཡན། དའ་དམགས་ཡལ་ན་རགས་རད་ཕགས་རས་དང་རགས་རད་རང་ལགས།རགས་རད་
    མཐང་ཆང་ལ་བརན་ནས་མ་ཚང་མར་མ་དབང་གཞ་རའ་རང་དབང་ཡད་ཅང་། རགས་རད་དང་ཤ་མདག ཁག་རད། མ་རགས།

 མ་རད་ཀ་ཁངས་དངས་ལ་གཞགས་ནས་ཁད་པར་གང་རང་མ་དགར་བ་ད་ཡན་ལ། རགས་རད་རང་ལགས་ཀ་སད་ཇས་མ་མཐད་
 ད་རན་སང་དང་ར་བསད་པར་བཀག་འགག་བད་པ། རགས་རད་རང་ལགས་ཀ་སད་དབང་སར་གཅད་བད་པར་བཀག་འགག་བད་

 པ། རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ལ་རགས་རམ་བད་པའ་ནར་འཁལ་དང་ལག་གར་གི་དད་མས་དང་སད་
  ཇས། བ་སད་དག་ཕར་འབད་དང་རང་རག་གཏང་དགས། 24

25.«རགས་རད་རེག་མད་གཏང་བའ་ཉས་པར་བཀག་འགག་དང་ཆད་པ་གཅད་པའ་ས་ཆངས»བང་བའ་རབ་ལངས་གང་
ཡན།

 ལན། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཚགས་ཆན་དང་བད་འཇགས་ཨ་ཡན་ལན་ཁང་གས་རག་ཏ་ཧ་གང་ལ་མའ་མ་དམངས་ཀ་
 འཕག་མ་རང་བའ་དབང་ཆ་དང་རང་དབང་ལ་ད་སང་བད་བཞན་ཡད་ལ། རགས་རད་ཕར་འབད་ལགས་སལ་ན་ཧ་གང་ལ་མའ་སད་

གཞང་གས་རང་ག་སད་དམངས་སམ་སར་ཚགས་སན་གི་ན་མས་པ་ཡའ་རགས་རད་ཀ་ཕར་འབད་དང་མཐང་ཆང་སད་ཇས་ཡན་
  པར་ཚག་ཐག་བཅད་ཅང་། དས་གནད་སན་ན་མའ་རགས་ཀ་ནག་ཉས་ཡན། སད་ཇས་འད་དག་དང་«མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་

ར་ཁམས»   ཀ་དགངས་དན་དང་ར་དན་ལས་རབ་འགལ་ཡན། ༡༩༤༨ལ་ནས་བཟང་། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཚགས་ཆན་
 གིས་གོས་ཆད་མང་པ་ཞག་ལ་གོས་འཆམ་བང་བ་དང་། རགས་རད་ཕར་འབད་ཀ་སད་ཇས་དང་ལས་ཕགས་ན་མའ་རགས་ལ་
 གནད་པའ་ནག་ཉས་ཡན་ཞས་རལ་གཏམ་བཏང་ཡད། བད་འཇགས་ཨ་ཡན་ཁང་གས་ཀང་རགས་རད་ཕར་འབད་དང་དའ་མ་

མཐད་ཇ་དག་དང་ར་ཆར་སང་བས་རལ་སའ་ཞ་བད་དང་བད་འཇགས་ལ་འཕང་དཀག་དང་འཇགས་སལ་ཚབས་ཆན་བཟ་ངས་
  ཞས་སན་ཆད་ནན་བཤད་བས་ཡད། རལ་ས་དང་རལ་ཁབ་ཁབ་ཁངས་ས་ཕན་ཕད་ལན་པའ་བད་ཐབས་སད་ཕར་དང་། རགས་

རད་ཕར་འབད་ཀ་ཉས་པ་བཀག་འགག་དང་ཆད་པ་གཅད་ཕར་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་ས་ཆངས་འད་ལ་གོས་འཆམ་
བང་།25

«རགས་རད་རེག་མད་གཏང་བའ་ཉས་པར་འགག་རལ་དང་དག་ཐར་བད་པའ་ས་ཆངས»《International 
Convention on the Suppression and Punishment of the Crime Apartheid》 ན་མཉམ་འབལ་རལ་
ཚགས་ཀས་༡༩༧༣ལའ་ཟ་༡༡པའ་ཚས་༣༠ཉན་ཨང་རགས༣༠༦༨(ⅩⅩⅧ)གོས་ཆད་ལས་གོས་འཆམ་བང་བ་དང་།རལ་

 ཁབ་ས་སས་མང་འགད་དང་ཆག་མཆན་བཀད་རས་ས་ད་གཟད་ནས་པ་ཐན། 26  ༡༩༨༣ལའ་ཟ༤ཚས༡༨ཉན། ཀང་ག་སད་
   གཞང་གས་ནང་ཞགས་ཡ་ག་སད་པ་དང་། ལ་དའ་ཟ་༥ཚས་༡༨ཉན། ས་ཆངས་ཀང་ག་ནས་ནས་པ་ཐན།

23     UN:Decade for Action to Combat Racism and Racial 
Discrimination,http://www.refworld.org/docid/3b00f4794.html.
24     UN:反对种族主义、种族歧视、仇外心理和有关不容忍行为世界会议, 
http://www.un.org/chinese/events/racism/backgrounder1.htm.  
25     CCTV:《禁止并惩治种族隔离罪行国际公约》,http://www.cctv.com/zhuanti/renquan/wenjian6.html. 

26      中国人大网:禁止并惩治种族隔离罪行国际公约,http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/1983-
03/05/content_1480978.htm. 



26.«རགས་རད་ཕར་འབད་ཉས་པ་བཀག་འགག་དང་ཆད་གཅད་བཅས་སང་བད་པའ་ས་ཆངས»ཁད་ད་"རགས་རད་ཕར་
འབད་ཉས་པ"   བ་བག་ག་མཚན་ཉད་གང་ཡན།

 ལན། "རགས་རད་ཕར་འབད་ཉས་པ"ཡ་ཁད་ད་ཧ་གང་ལ་མའ་མངའ་ཁངས་ས་སེལ་བའ་རགས་འད་བའ་རགས་རད་ཁ་གས་
དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་སད་ཇས་དང་ཐབས་ལམ་འདས་ཤང་།རགས་རད་ཚགས་ཁག་ཅག་གས་རགས་རད་ཚགས་ཁག་

 གཞན་པར་བདག་འཛན་གི་ག་གནས་འཛགས་པའམ་རན་འཁངས་བད་པ་ལ་ཟར་ཞང་། འཆར་གཞ་ལན་པའ་ས་ནས་ཁ་ཚར་
  གཉའ་གནན་དང་མ་ཆས་དང་འགལ་བའ་ལས་བད་པར་བརད། ད་ན་སག་གཅད་པ་དང་། ལས་པ་དང་སམས་ལ་གནད་འཚ་

 ཚབས་ཆན་བཟས་པ། རང་དགར་འཛན་བཟང་དང་ཁམས་འགལ་བཙན་འགག་སགས་ཀ་བད་ཐབས་སད་ནས་གང་ག་ཚགས་
 ཁག་གཅག་གམ་གཅག་ཡན་དང་ཁངས་མ་གཅག་གམ་ཁངས་མ་གཅག་ཡན་གི་ཚ་སག་དང་མ་ལས་དབང་ཆ་འཕག་པ།

  གཅག་གམ་གཅག་ཡན་གི་ཚགས་ཁག་གས་བསམ་ཚད་ཀས་རལ་ཁབ་ཀ་ཆབ་སད་དང་ས་ཚགས། དཔལ་འབར། རག་
 གནས་འཚ་བ་སགས་ས་ཞགས་པ་དང་འཕལ་རལ་ལ་བཀག་འགག་བད་པ། ཁམས་འཛགས་ཁངས་ས་ཚད་པའ་བད་ཐབས་

གང་རང་དང་སར་ཉར་ཁལ་གཞས་སད་ཁལ་འཛགས་པ་སགས་ཀ་བད་ཐབས་སད་ནས་རགས་རད་བར་མཚམས་དབ་བའ་མ་
  དམངས། གང་ག་ཚགས་ཁག་གཅག་གནས་གཅག་ཡན་གི་ཁངས་མའ་ངལ་རལ་ནས་ཤགས་ལ་བཤ་གཞག་བད་པ། རགས་

 རད་ཕར་འབད་ལ་རལ་བའ་ར་འཛགས་དང་མ་སར་ལ་གནད་པ་སལ་མཁན་ཡད་ཚ། དའ་གཞ་རའ་དབང་ཆ་དང་རང་དབང་
 འཕག་ངས། 27

27."ཐངས་དང་པར་རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ལ་འཐབ་རད་བད་པའ་འཛམ་གང་ཚགས་ཆན"ན་གང་
 ལ་བསན།

 ལན། ཐངས་དང་པར་རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ལ་འཐབ་རད་བད་པའ་འཛམ་གང་ཚགས་ཆན་ན་
 ༡༩༧༨ལ་ས། ཐངས་དང་པ་ན་ལ་བཅའ་ཡན་ལ་ར་ན་ཝ་ར་ཚགས།ཚགས་ཆན་བརད་ནས་«བསགས་གཏམ་དང་ལས་འགལ་ར་

འཛན»གིས་རགས་རད་རང་ལགས་ཀ་ཁད་ད་མཆས་པའ་ནར་འཁལ་རང་བཞན་གི་ང་བ་དང་དའ་མ་རགས་དབར་དང་རལ་ཁབ་
  དབར་གི་མཛའ་མཐན་འབལ་བར་འཇགས་སལ་ཐབས་པས་བསར་ཞབ་གོས་མལ་བས། ཡངས་བསགས་བས་པ་ལར་ན།

རགས་རད་གང་རང་ག་རང་མཐའ་བསམ་པ་ལ་ཚན་རག་ག་སང་ནས་ནར་འཛལ་ཡན་ཞང་ཀན་སད་ཀ་ངས་ནས་རལ་གཏམ་
གཏང་བ་ཞག་ཡན།ས་ཚགས་འད་ཤས་ཀ་སང་ནས་དང་གཞག་མན་པར་ཉན་ཁ་ཆ་བ་ཞག་ཡན།ད་ཡང་གནས་ལགས་མད་པ་

 ཞག་ཀང་ཡན། མ་ཚང་མ་དང་ཚགས་ཁག་ཚང་མས་མའ་རགས་ཀ་དཔལ་ཡན་དང་རག་གནས་ཀ་སའ་ར་ནར་གི་ཆད་ད་བས་
 རས་བཞག་ཡད། རགས་རད་རང་མཐའ་བསམ་པ་གཞར་བས་ཏ་ཕར་འབད་དམ་ཞ་འཁན་གི་རམ་པ་ཡད་ཚད་ཀ་རགས་རད་

 མཐང་ཆང་ན་ར་བའ་མ་དབང་ལ་བཙན་གནན་བས་པ་ཞག་ཡན་ལ། རལ་ཁབ་ས་སའ་མ་དམངས་དབར་གི་མཛའ་མཐན་གི་
 འབལ་བར་གནད་ཅང་།རལ་ཁབ་དབར་གི་མཉམ་འབལ་དང་བཅས་པའ་རལ་སའ་ཞ་བད་དང་བད་འཇགས་ལ་གནད།

«བསགས་གཏམ་དང་ལས་འགལ་ར་འཛན»གིས་ལག་པར་ད་རགས་རད་ཕར་འབད་ཀ་"ཐལ་དགས་རམ་པའ་ལམ་ལགས་
ཅན་གི་རགས་རད་རང་ལགས"  ལ་སན་འབན་བད་པ་དང་།འད་ན་མའ་རགས་ལ་གནད་པའ་ཉས་པ་ཞག་ཡན་ལ། མའ་རགས་ཀ་

 བར་འཇག་ལ་བརས་བཅས་གཏང་བ་ཞག་དང་། འཛམ་གང་ཞ་བད་དང་བད་འཇགས་ལ་འཇགས་སལ་ཞག་ཡན་པ་ཁག་ཐག་
  བས། ད་ལས་གཞན། རགས་རད་མཐང་ཆང་གས་དཔལ་འབར་ད་མ་མཉམ་པའ་གནད་དན་ཚབས་ཆན་བཟས་པ་སགས་ཀ་རན་

27    同上，英文原文版本可以参考 UN:International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of 
Apartheid,http://legal.un.org/avl/ha/cspca/cspca.html. 



གིས་རགས་རད་རང་ལགས་དང་འཐབ་རད་བད་པའ་ལས་འགལ་གི་ཁད་ད་ད་དང་མ་དམངས་ཀ་འཚ་བའ་ཆ་ཚད་ཇ་ལགས་ས་
གཏང་བའ་བད་ཐབས་ཀང་འདས།

28."ཐངས་གཉས་པར་རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ལ་འཐབ་རད་བད་པའ་འཛམ་གང་ཚགས་ཆན"ན་
 གང་ལ་བསན།

 ལན། ཐངས་གཉས་པའ་རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ལ་འཐབ་རད་བད་པའ་འཛམ་གང་ཚགས་ཆན་ན་
  ༡༩༨༣ལ་ས་ར་ན་ཝ་ར་ཚགས། 28 འཛམ་གང་ཚགས་ཆན་གིས་ལ་བཅ་དབར་གི་བ་འགལ་སེལ་བར་ཞབ་བཤར་དང་ཚད་

དཔག་བས་པར་བརན་ནས་རགས་རད་རང་ལགས་མད་པར་གཏང་བའ་ལག་བསར་བད་སངས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་དང་
 རགས་རད་ཕར་འབད་ཀ་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་གི་འབལ་ཡད་ཡག་ཆའ་བ་བག་ག་བད་ཐབས་གཏན་འཁལ་བས། འཛམ་

གང་ཚགས་ཆན་གིས་གོས་འཚམ་བང་བའ་«བསགས་གཏམ»གིས་རགས་རད་རང་ལགས་ལ་བསར་བཤར་བད་པ་དང་སགས།
"འཛམ་གང་ཁབ་ཁངས་ཀ་རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་ཉས་སན་ར་གཅད་བད་དགས་པ་"ཁབ་

 བསགས་བས། «བསགས་གཏམ»  གིས་གསལ་འགལ་བས་པ་ལར་ན། རགས་རད་ཕར་འབད་ན་མའ་རགས་ཀ་སས་ཐབ་
  ཤས་པ་དང་ལ་ར་ལ་གནད་པ་བཏང་བ་ཞག་ཡན་ལ། མའ་རགས་ལ་གནད་པའ་ཉས་པ་ཞག་ཡན་ཞང་། རལ་སའ་ཞ་བད་དང་

 བད་འཇགས་ལ་འཇགས་སལ་བཟས། «བསགས་གཏམ»  གིས་རགས་རད་དམ་མ་རད་ཕར་འབད་རང་བཞན་དང་། བཟད་
 བསན་མ་བད་པ་གཞར་བཟང་ནས་ཞ་འཁན། འཇགས་སལ་ལམ་འཆར་གཞ་ལན་པའ་ས་ནས་མ་དབང་དང་གཞ་རའ་རང་དབང་

   ག་གཏམ་འཆལདང་བ་བད་ཡད་ཚད་ད། དཔར་ན། རགས་རད་ཕར་འབད་དང་ན་ཙ་རང་ལགས། ཧ་ཤ་ས་རང་ལགས་དང་ཧ་ཤ་
   ས་རང་ལགས་གསར་བ་ལ་བ་ལ་རང་རག་གཏང་བར་བད་ཐབས་ས་ཚགས་སད་དགས། ད་ལས་གཞན། «བསགས་གཏམ»ད་

  བད་མད་ལ་རན་ད་མཐང་ཆང་གཉས་བརགས་ཐབས་ངས། དར་ཉམ་ཐག་ཡལ་འཁར་མ་དང་གནས་སར་མ། གནས་སར་བཟ་བ་
 ལ་སང་སབ་ཀ་དགས་མཁ་ཆན་པ་ཡད་པ་བསན་ཡད་པར་མ་ཟད། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཡལ་ད་རང་ག་སད་མའ་གནད་

 དན་བ་བའ་ཚ་ཆང་འཛགས་པར་དགའ་བས་བད། «བསགས་གཏམ»གིས་རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་
 ལ་འཐབ་རད་ཀ་ལ་བཅའ་ཐངས་གཉས་པའ་གོས་གཞ་བཏན་པ་རད། 29

29.ཐངས་གཉས་པར་རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ལ་འཐབ་རད་བད་པའ་འཆར་གཞ་ལ་གནས་གང་ཡན།

  ལན། ༡༩༨༣ལའ་ཟ༡༡ཚས་༢༢ཉན། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཚགས་ཆན་ཐངས་གཉས་པས་རགས་རད་མཐང་ཆང་དང་
 རགས་རད་རང་ལགས་ལ་འཐབ་རད་སེལ་བའ་འཛམ་གང་ཚགས་ཆན་གོས་ཆད་ཀ་སན་ཞ་ལ་ཞབ་བཤར་གོས་ཆད། རལ་སའ་

 ས་ཚགས་ཀ་འབད་བརན་ལ་གདང་འཇག་བད་པར་ད་སང་བད་པ་དང་། འན་ཀང་ཐངས་དང་པའ་ལ་བཅའ་དམགས་ཡལ་གཙ་བ་
 ད་དང་མངན་འགར་མ་བས་ནའང་། མའ་གངས་ཚད་གང་མང་ཞག་ལ་རམ་པ་མ་འད་བའ་རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་

  མཐང་ཆང་། རགས་རད་ཕར་འབད་ཀ་གནད་འཚ་ཐབས་ཡད། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཚགས་ཆན་གིས་ཁབ་བསགས་བས་

28    UN:关于种族主义、种族歧视、仇外心理和有关不容忍问题世界会
议,http://www.un.org/chinese/events/racism/fact2.htm.  

29    UN General Assembly:Second Decade to Combat Racism and Racial 
Discrimination,http://www.refworld.org/docid/3b00effa49.html. 



 པ་ལར་ན། ༡༩༨༣ལའ་ཟ༡༢ཚས་༡༠ཉན་ནས་བཟང་ག་ལ་༡༠ན་རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ལ་འཐབ་
 རད་བད་པའ་ཆད་ད་ལག་བསར་བས་པའ་ལ་༡༠ཐངས་གཉས་པ་ཡན། 30

ལ༡༠ཐངས་གཉས་པ་ན་ལ་༡༠ན་«ལག་བསར་ར་འཛན»  གི་ཁག་གཅག་ན་རགས་རད་ཕར་འབད་གཙར་བཟང་ཡད་ཅང་། བད་
འཇགས་ལས་འཛན་ལན་ཚགས་ཀས་ཧ་གང་ལ་མའ་སད་གཞང་ག་བཙན་སེལ་རང་བཞན་གི་བཀག་སམ་གནད་དན་ལ་བསམ་

 གཞག་བད་པའ་ར་འདན་བཏན་ཡད། ར་འཛན་འདས་མང་ཚགས་སན་གཟགས་ཀས་རགས་རད་རང་ལགས་ལ་འཐབ་རད་ལ་ང་
 རལ་གི་འབལ་ཡད་གནད་དན་བརད་བསགས་བད་པའ་འབད་སལ་བཏང་ཡད་ཅང་། རགས་རད་མཐང་ཆང་དང་རགས་རད་ཕར་

 འབད་འཐབ་རད་ཀ་ཁད་ནས་བད་ཐབས་ལགས་ཤས་ལན་པ་དང་ལག་རལ་ཆ་འཕན་གི་ཕགས་ལ་ནས་པ་པ་དང་། གངས་ཉང་
རགས་རད་དམ་གངས་ཉང་མ་རགས་ཀ་ཁངས་མས་ཁམས་བཞན་བསམ་འཆར་འདན་དཀའ་བའ་ཆ་འཛབ་མ་གར་འཛགས་ཀ་

  ཚད་ཀས་བཤད་དགས་ཏ་། སན་ལམ་སེལ་གཏང་ལ་ཕགས་ར་ཙམ་གི་རང་བཞན་དང་ག་ལག་ཐན་པའང་སདཔས་ཡན། ར་
 འཛན་གི་གོས་གཞ་གཞན་པའ་བད་ཐབས་ཀ་ཁངས་ས་འད་དག་འདས་ཏ། གངས་ཉང་ཚགས་ཁག་ག་ཁངས་མ་དང་ཡལ་དའ་

རང་ག་སད་མ།མ་དམངས་སམ་གནས་ས་བཟ་བའ་མ་དབང་ལ་སང་སབ་དང་སལ་འདད་བད་པ་དང་།རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་
 གནད་འཚ་ཐབས་མཁན་གི་ཆད་ད་ར་ཞ་གད་གཏག་ག་སག་རམ་འཛགས་དགས། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་ལ་༡༠་ཐངས་

 གཉས་པར་ཐབ་པའ་གབ་འབས་གལ་ཆན་ཞག་ཡན་ཏ། ༡༩༩༠ལར་ཧ་གང་ལ་མའ་སད་གཞང་གས་ནའར་ཞན་མན་ར་ལ་བཙན་
གོལ་བཏང་བ་དང་།རགས་རད་ཕར་འབད་ལམ་ལགས་མད་པར་གཏང་བར་རམ།

30."ཐངས་གསམ་པར་རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ལ་འཐབ་རད་བད་པའ་ལ་༡༠(༡༩༩༣-
༢༠༠༢)  ནང་དན་ཅ་ཞག་ཡན།

   ལན། ༡༩༩༣ལའ་ཟ༦པར། འཛམ་གང་མ་དབང་ཚགས་འད་ཐངས་གཉས་པའ་ཝ་ཡ་ན་འཚགས་ཤང་། གོས་ཚགས་ས་«ཝ་ཡ་
ན་ཡ་བསགས་གཏམ་དང་ལས་འགལ་ར་འཛན»  གིས་མ་དབང་ཡད་ཚད་ཀ་ཕན་ཚན་བརན་རས་དང་ཁ་བལ་མ་རང་བ། ཆ་ཚང་

 རང་བཞན་བཅས་ཀ་ཆ་ལ་གཏང་སན་བས་ཡད། འཛམ་གང་མ་དབང་ཚགས་ཆན་གིས་རགས་རད་ཁ་བལ་དང་མཚམས་འཇག་
  པ་ལ་དགའ་བས་ཞ་བ་མཚན། འན་ཀང་། རལ་ཁབ་མང་པའ་ཁད་ད་ད་དང་བཟད་སམ་མ་བད་པ་དང་ཕ་ལ་འཁན་འཛན་གི་

 སམས་ཁམས། རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་བ་སད་ཉན་ར་བཞན་ད་ཇ་མང་དང་ཚབས་ཆན་ད་གར་བའ་
 དན་དངས་དར་ད་སང་བས་པར་མ་ཟད། གངས་ཉང་མ་རགས་དང་བད་མད།ཡལ་དའ་སད་མ་ལ་མངའ་བའ་དབང་ཆ་ལ་གཏང་

 སན་བས་ཡད།

 ༡༩༩༣ལའ་ཟ༡༢པའ་ཚས་༢༠ཉན། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་ཚགས་ཆན་གིས་རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་
མཐང་ཆང་ལ་འཐབ་རད་ཀ་ལ་བཅ་ཐངས་གསམ་པ་(༡༩༩༣-༢༠༠༢)ཁབ་བསགས་བས།31  ད་ཡང་༡༩༩༣ལར། མ་དབང་
ཨ་ཡན་ཁང་གས་དང་རབས་རམ་པ་ས་ཚགས་ཀ་རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་།ཕ་ལ་འཁན་འཛན་དང་
བཅས་པའ་བཟད་སམ་མ་བད་པའ་གནད་དན་དང་འབལ་བའ་ཁད་པར་སན་ཞ་བའ་འགན་བཞས།ཁད་པར་སན་ཞ་བ་ན།འཛམ་གང་
ཁབ་ཁངས་ས་སའ་མ་རགས་དང་རགས་རད།མ་རད།སད་རགས།ཆས་ལགས་ཕགས་ཀ་གངས་ཉང་ཚགས་ཁག་དང་གནས་
30     UN:Second Decade to Combat Racism and Racial Discrimination,http://repository.un.org/handle/11176/144092. 

31    UN:Third Decade to Combat Racism and Racial 
Discrimination,http://www.un.org/documents/ga/res/49/a49r146.htm. 



ས་བཟ་བའ་ལམ་ལགས་ཅན་དང་ཐད་ཀར་མ་ཡན་པའ་རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་གནད་དན་སན་ཞ་
 འདན་དགས། ཁའ་འགན་འཁར་གི་ཁབ་ཁངས་ན་དར་རས་ཆ་བའ་རལ་ཁབ་ཁད་ཀ་རམ་པ་གསར་བའ་རང་བཞན་གི་རགས་

 རད་རང་ལགས་དང་ཕ་ལ་འཁན་འཛན་གི་སམས་ཁམས་ཡན། 32

ལ་བཅ་ཐངས་གསམ་པ་ཡས་རགས་རད་རང་ལགས་ཀ་མཚན་ཉད་ར་བསད་པ་དང་།དའ་ཁད་ད་འཛམ་གང་སང་ག་ས་ཚགས་ས་
 རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་ཤགས་རན་དང་བཀག་ར་ཡད་ཚད་ངས་འཛན་བ་དགས། རལ་སའ་ས་ཚགས་ས་རགས་རད་རང་

 ལགས་ཀ་ར་བ་རད་ཞབ་བད་པའ་ཆད་སམས་ཡད་ཅང་། བཅས་བསར་བ་དགས་སར་རགས་རད་རང་ལགས་སམ་རགས་རད་
 མཐང་ཆང་ལ་སན་འགག་གམ་འགལ་བ་འབང་བའ་ར་རན་ལ་བཅས་བསར་བད་པར་འབད་སལ་བཏང་ཡད། འད་ན་རགས་རད་

གཙང་སལ་དང་རགས་རད་རེག་མད་དང་བཅས་པའ་རལ་ཁབ་ཀས་གནས་སའ་བཟ་བར་ང་རལ་བད་པའ་བད་ཐབས་དང་ཕ་ལ་
 ཞ་འཁན་ལམ་ལགས་ཅན་གི་སམས་ཁམས་དང་འབལ་བའ་གནད་དན་ཞག་དང་འབལ་ཡད།

31.«མ་རགས་སམ་གདང་རད།ཆས་ལགས་དང་སད་རགས་སང་ད་གངས་ཉང་ཚགས་ཁག་ག་མའ་དབང་ཆའ་བསགས་
གཏམ»  ནང་དན་གཙ་བ་གང་ཡན།

  ལན། ༡༩༩༢ལའ་ཟ༡༢ཚས་༡༨ཉན། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་གི་གོས་ཆད་དན་ཚན་46/135 ཡས་«མ་རགས་དང་
གདང་རད།ཆས་ལགས།སད་རགས་ཀ་སང་ནས་གངས་ཉང་ཚགས་ཁག་ག་མ་ལ་མངའ་བའ་དབང་ཆའ་བསགས་
གཏམ»33(གཤམ་ཏ་«གངས་ཉང་ཚགས་ཁག་ག་དབང་ཆའ་བསགས་གཏམ»ཞས་བསས།)  ལ་གོས་འཆམ་བང་། བསགས་

 གཏམ་འད་ན། ཁབ་ཁངས་འདའ་ཁད་ཀ་ཆས་ཆ་ཚང་བའ་རལ་སའ་ཡག་ཆ་ཡན་ཏ།དར་གངས་ཉང་ཚགས་ཁག་ལ་སང་སབ་ཀ་
ཁད་ནས་ལན་པར་མ་ཟད།གངས་ཉང་ཚགས་ཁག་ག་མ་ཡ་དབང་ཆ་ག་ག་མར་སང་སབ་བད་པའ་ཁངས་ས་གཏགས།གངས་ཉང་
ཚགས་ཁག་གནད་དན་གི་བ་བའ་ར་འཛགས་ཀ་ཀའ་ཞའམ་སན་ཞ་བས་བ་བའ་ཚ་ཆང་ག་ཉམས་མང་གས་«བསགས་
གཏམ»  ལ་གསལ་བཤད་གནང་བ་ན། «བསགས་གཏམ»  ལག་ལན་དན་འཁལ་བད་པའ་ཕན་ནས་ལན་པའ་ལག་ཆ་ཞག་ཡན།

ལག་ལན་ན་གངས་ཉང་ཚགས་ཁག་ག་མའ་དབང་ཆ་ལ་གཏགས་པར་མ་ཟད།«བསགས་གཏམ»གིས་འད་མཉམ་མན་པའ་
སང་ཚལ་ལ་ངས་ཟིན་དང་ཡ་བསང་བད་དགས་པར་མ་ཟད།དང་ལན་གི་བར་ཁད་དང་ས་མང་རང་བཞན་ལ་ཡང་ངས་ཟིན་དང་ཡ་

 བསང་བད་དགས། ད་བས་ཆངས་བཞག་རལ་ཁབ་ཀ་འས་འགན་ན་རག་གནས་དང་སལ་རན།ཡལ་སལ་བཅས་ལ་རབ་སར་
 དང་དར་སེལ་གཏང་ར་ད་ཡན། འན་ཀང་"རལ་ཁབ་ཁམས་ལགས་དང་འགལ་ཞང་རལ་སའ་ཚད་གཞ་དང་མཐན་

པའ"དམགས་བསལ་ཡལ་སལ་ལས་གཞན།(«བསགས་གཏམ»དན་ཚན་༤ནང་དན་༢) གངས་ཉང་ཚགས་ཁག་ག་གནས་
བ་དང་ཁད་གཤས་ལ་སང་སབ་བད་ཆད་ད་བད་ཐབས་ཁད་པར་བ་ལག་བསར་བད་པ་དང་གངས་ཉང་ཚགས་ཁག་ལ་ཕན་ཡད་ཆ་

  རན་བསན་དགས་ཤང་། གངས་ཉང་ཚགས་ཁག་ག་མཉམ་འདས་ལ་ནས་པ་ཐན། དས་ཁད་གཤས་ལ་བར་འཇག་དང་མཉམ་

32     UN:关于种族主义、种族歧视、仇外心理和有关不容忍问题世界会
议,http://www.un.org/chinese/events/racism/fact2.htm. 

33      OHCHR:《在民族或族裔、宗教和语言上属于少数群体的人的权利宣
言》,http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinorities1ch.pdf. 



འདས་ལས་གངས་ཉང་རགས་རད་ཀ་གཙ་རན་ཡན་པའ་ཁར་ཡག་ཁད་ད་བཙན་ཤད་རགས་འགར་མ་བད་པར་འགན་ལན་ཁག་
 ཐག་བད་པ་ལ་ཕན། 34

32.སབས་གསམ་པའ་རགས་རད་རང་ལགས་ལ་ང་རལ་གི་འཛམ་གང་ཚགས་ཆན་གི་རབ་ལངས་དང་ནང་དན་ཅ་ཞག་ཡན།

  ལན། ༢༠༠༡ལའ་ཟ༨ཚས༣༡ཉན། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་སབས་གསམ་པའ་རགས་རད་རང་ལགས་ལ་ང་རལ་བད་པའ་
 ཚགས་ཆན་ན་ཧ་གང་ལ་མའ་ཤར་ཕགས་མཚ་རད་གོང་ཁར་བད་པན་ནས་གཟབ་རས་སས་འཚགས། དབ་ས་ལ་དང་པ་ལ་ས་

 ཐན་གཉས་ཀ་གནད་དན་གི་ལང་ཕགས་ཐད་ནས། ཨ་རབ་རལ་ཁབ་དང་ནབ་ཕགས་རལ་ཁབ་ཀ་རམ་འགར་མ་མཐན་ས་མང་
 ད་མཆས་པས། NGOཁ་ཤས་དང་བ་འགལ་བས་ཡའ་ཐ་རལ་ཁབ་སར་གསའ་རང་ལགས་ན་རགས་རད་རང་ལགས་ཡན་པར་

ངས་བཟང་བའ་ར་འདན་བཏན་ཞང་།35 དས་མཚངས་ས་ཧ་གང་རལ་ཁབ་ཀས་"བན་གཡག་གནད་ཐབས་ས་ཁལ་ལ་སན་ཚབ་
འཇལ་བའ་ཇས་གཞ་བཏན"པའ་རན་གིས་ཐངས་འདའ་ཚགས་ཆན་ལ་ཨ་ར་སགས་ནབ་ཕགས་རལ་ཁབ་ཀས་ང་རལ་ཐབས་

 ཤང་ཁ་ཚས་ཚགས་འད་ལ་མ་ཞགས་པ་ཁབ་བསགས་བས། 36

 འན་ཀང་། རལ་ཁབ་དང་ས་ཁལ་ས་ས་ནས་ཡང་བའ་འཐས་མ་ཁ་1.4  ཡད་ད། ད་དག་ག་ཁད་ད་སབས་དའ་མཉམ་འབལ་
རལ་ཚགས་ཀ་ཀང་ཡག་ཆན་མ་ཨན་ནན་དང་།རལ་ཁབ་བཅ་ལག་ག་དབ་འཛན།ཧ་ལམ་ཕ་འབལ་འག་བ་༡༥༠ལག་མཛད་ས་

 ཕ་བའ་ཚགས་ས་ཞགས་ཡད། འད་ན་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་འཛགས་པའ་ལ་རས་སང་ད་གཞ་ཁན་ཆས་ཆ་བའ་རགས་རད་
རང་ལགས་ལ་ང་རལ་གི་ཚགས་ཆན་ཞག་ཡན་པ་དང་།གོས་ཚགས་ཀས་«བད་པན་བསགས་གཏམ་དང་ལས་འགལ་ར་
འཛན»  ལ་གོས་འཆམ་བང་། འཛམ་གང་གོས་ཚགས་འདའ་ལས་འགལ་ཆན་མས་རགས་རད་རང་ལགས་མད་པར་གཏང་བའ་

 ལས་དན་དངས་བ་དན་གིས་གམ་གང་མདན་སས་སས་འཕལ་བའ་གམ་པ་གལ་ཆན་ཞག་ཡན་ལ། དའ་ཁངས་ས་སན་འགག་
དང་སབ་གས།སང་སབ་སགས་ཀ་བད་ཐབས་འདས།འཛམ་གང་གོས་ཚགས་ཀས་འབད་འབངས་སས་རགས་རད་རང་ལགས་
དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་གནད་འཚ་ཐབས་མཁན་པའ་ཆད་ད་"དམགས་བསལ་གི་འས་འགན"  འཁར་ད་བངས་ཡད། 37

33.༢༠༠༩ལར་"མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་བད་པན་ཞབ་བཤར་གོས་མལ་ཚགས་ཆན"  གི་ནང་དན་གཙ་བ་གང་ཡན།

  ལན། ༢༠༠༩ལའ་ཟ༤ཚས་༢༡ཉན། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་བད་པན་ཞབ་བཤར་གོས་མལ་ཚགས་འད་ན་ར་ན་ཝ་ར་ཡག་
 ཆ་རས་མར་གོས་འཆམ་བང་ཞང་། རལ་ཁབ་ས་སས་སར་ལས་ཆ་བའ་ཆད་སམས་དང་ཆབ་སད་ཀ་བསམ་འདན་སས་རམ་པ་ས་

 ཚགས་ཀ་རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་གནད་དན་ཐག་གཅད་བད་པར་འབད་སལ་བཏང་། ཡག་ཆ་
འདས་༢༠༠༡ལའ་ཧ་གང་ལ་མའ་བད་པན་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་རགས་རད་རང་ལགས་ལ་ང་རལ་བད་པའ་འཛམ་གང་
ཚགས་ཆན་གི་«བད་པན་བསགས་གཏམ་དང་ལས་འགལ་ར་འཛན»ལ་ཡང་བསར་ཞབ་བཤར་གོས་མལ་བས་ཤང་།རལ་ཁབ་

 ས་སའ་རགས་རད་མཐང་ཆང་དང་རགས་རད་རང་ལགས། ཕ་ལ་འཁན་འཛན་དང་"བཟད་སམ་མ་བད་པ་ས་ཚགས"ཀ་སང་ཚལ་

34     UN:少数群体的保护,http://www.un.org/chinese/hr/issue/minorities.htm. 

35     BBC:US abandons racism summit,http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1523600.stm.

36     Al Jazeera:US to boycott UN racism 
conference,https://www.aljazeera.com/news/americas/2009/02/200922855014421433.html. 
37      UN:《德班宣言和行动纲领》,http://www.un.org/chinese/durbanreview2009/ddpa.shtml.



 ལ་སན་འགག་དང་རང་རག ར་མད་གཏང་བའ་དམ་བཅའ་ལ་ཡང་བསར་ཞབ་གོས་བས།དས་རལ་ཁབ་ས་སས་"ན་ཙ་གསར་
བ"ས་ཚགས་དང་།"ཧ་ཤ་ས་གསར་བ"འམ་གཞན་པའ་དག་ཤགས་ཀས་མ་རགས་འད་ཤས་རམ་པ་རང་གཞར་བས་པའ་ར་

  འཛགས་ཀས་བསངས་པའ་དག་ཤགས་ས་ཚགས་སམ། རགས་རད་རང་ལགས་དང་ཕ་ལ་འཁན་འཛན་ལས་འགལ། ད་དང་
སགས་ནས་རལ་ཁབ་ས་སར་འཇགས་སལ་རང་ལགས་པར་ང་རལ་གི་བད་ཐབས་སད་པར་འབད་སལ་བཏང་ནས་མ་དབང་དང་།

 ཁད་པར་ད་མཐང་ཆང་མ་བད་པའ་ར་དན་ལ་བར་འཇག་ངས་ཅན་བད་དགས། ཡག་ཆས་རལ་ཁབ་ས་སས་ན་ཙ་དམར་གསད་
ཆན་མ་གཏན་ནས་བརད་མ་རང་བའ་གནད་ལ་བསར་ཞབ་དང་།རལ་ཁབ་ས་སས་གནད་དན་འདའ་སང་ནས་འབལ་ཡད་བད་
འཇགས་ལས་དན་ཁང་ག་གོས་ཆད་ལ་བར་སང་དང་སལ་མ་གཏང་དགས།ཡག་ཆས«རམ་པ་ཡད་ཚད་ཀ་རགས་རད་མཐང་ཆང་
མད་པར་ལགཏང་བའ་ས་ཆངས»ལ་ཆག་མཆན་མ་བཀད་པ་དང་ནང་ད་མ་ཞགས་པའ་རལ་ཁབ་ཀས་ངས་པར་ད་མར་བ་མར་ད་

 འདའ་ཕགས་ལ་ཤགས་སན་འབད་པ་བ་དགས། 38

      འཇར་མན། ཁ་ན་ཏ། ཨ་ས་ཁ་ལ་ཡ། ཞན་ཞ་ལན། ཧ་ལན། ཨ་ར། དབ་ས་ལ་སགས་རལ་ཁབ་ཀས་རལ་སའ་ས་ཚགས་ས་
དབ་ས་ལ་ཡ་གནད་དན་གི་ལང་ཕགས་ཐད་ནས་ལ་ཚལ་མ་འད་བ་(དབ་ལང་ག་དབ་འཛན་དབན་ཡག་གས་ཚགས་ཆན་ད་དབ་
ས་ལ་ལ་སན་བརད)མཆས་པའ་རན་གིས་ནབ་ཕགས་རལ་ཁབ་ཀ་ཕ་འབལ་བན་ཆན་གིས་ཚགས་འད་ན་ཨ་རབ་རལ་ཁབ་
ཀས་བཙན་ཁད་བས་ཏ་ཡའ་ཐ་རལ་ཁབ་སར་གསའ་རང་ལགས་དང་དབ་ས་ལ་ལ་ང་རལ་གི་གོས་ཚགས་ཡན་པར་འདད་ཅང་།
རལ་ཁབ་འད་དག་གས་ད་ཐངས་ཀ་ཚགས་འད་མ་ཞགས་པ་ཁབ་བསགས་བས།39

34.«རམ་པ་ཡད་ཚད་ཀ་རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་བཟ་བའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»འདས་པའ་རལ་སའ་ས་ཆངས་གང་
དག་ག་ཁད་ད་རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་བཟ་བའ་ནང་དན་ཚད་ཡད་དམ།

 ལན། «རམ་པ་ཡད་ཚད་ཀ་རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་བཟ་བའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»ལས་གཞན།ད་དང་རལ་སའ་མ་དབང་
ཡག་ཆ་མང་པ་ཐད་ཀར་ད་རགས་རད་མཐང་ཆང་དང་འབལ་བ་ཡད།༡༩༤༥ལའ་«མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་ར་
ཁམས»(དན་ཚན་དང་པའ་ནང་དན་༥༥)  དང་། ༡༩༤༨ལའ་«འཛམ་གང་མ་དབང་བསགས་གཏམ»(དན་ཚན་གཉས་པ)དང་།
༡༩༦༦ལའ་«ས་དམངས་དབང་ཆ་དང་ཆབ་སད་དབང་ཆའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»དང་བཅས་པའ་«དཔལ་འབར་དང་ས་ཚགས།
རག་གནས་དབང་ཆའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»(དན་ཚན་གཉས་པ)ཚང་མར་རགས་རད་མཐང་ཆང་མ་བད་པ་དང་འབལ་བའ་

 གཏན་འཁལ་ཡད། གཏན་འཁལ་འད་དག་ག་ཁད་ད་ད་དང་རབ་དང་རམ་པའ་ཆད་སད་རལ་སའ་ཡག་ཆ་ཡད་ད།དའ་ཁད་ད་
རལ་སིའ་ངལ་རལ་ར་འཛགས་༡༩༥༨ལའ་«ཨང་༡༡༡རགས་ཅན་གི་ལས་ཞགས་དང་ལས་རགས་མཐང་ཆང་དང་འབལ་བའ་
རལ་སའ་ས་ཆངས»(དན་ཚན་དང་པ)  དང་། ༡༩༦༥ལའ«རམ་པ་ཡད་ཚད་ཀ་རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་བཟ་བའ་རལ་
སའ་ས་ཆངས»(དན་ཚན་དང་པ)  དང་། ༡༩༦༠ལའ་སབ་ཚན་ར་འཛགས་ཀ་«སབ་གསའ་མཐང་ཆང་མད་པར་བཟ་བའ་ས་
ཆངས»(དན་ཚན་དང་པ)  དང་། ༡༩༧༨ལའ་སབ་ཚན་ར་འཛགས་ཀ་«རགས་རད་དང་རགས་རད་ཕགས་རས་ཀ་གནད་དན་གི་
བསགས་གཏམ»(དན་ཚན་༡་༢་༣)  དང་། ༡༩༨༡ལའ་«ཆས་ལགས་དང་དད་མས་ཀ་ར་རན་གཞར་བས་པའ་རམ་པ་ཡད་ཚད་
ཀ་བཟད་བསན་མ་བད་པ་དང་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་བསགས་གཏམ»(དན་ཚན་༢)  དང་། ༡༩༨༩ལའ་«བས་པའ་དབང་

38      UN：团结起来，反对种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为，
http://www.un.org/zh/letsfightracism/pdfs/booklet.pdf. 
39     The Guardian:UN racism conference boycotted by more 
countries,https://www.theguardian.com/world/2009/apr/20/un-race-conference. 



ཆའ་ས་ཆངས»(དན་ཚན༢)  བཅས་ཡད། ཁམས་ལགས་ཀ་ཡངས་ཁངས་མ་འད་བའ་འད་དག་ན་ཕགས་ཡངས་ཀ་ཆ་ཚང་བའ་
 རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བར་སལ་འདད་བད་ཐབས་ཤག་ཡན་ཆག

35.ས་ཁངས་རང་བཞན་གི་ས་ཆངས་དང་ཡག་ཆའ་ཁད་ཀ་ཡག་ཆ་གང་དག་ག་ནང་ད་རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་
 བའ་ནང་དན་འདས་ཡད་དམ།

 ལན། གཞ་རའ་ས་ཁངས་ཀ་མ་དབང་ཡག་ཆ་ཡངས་ན་མཐང་ཆང་མ་བད་པའ་དན་ཚན་ཞག་ཏ་བརས་ཆག་པ་ས།དཔར་ན།«ཡབ་
གང་མ་དབང་སང་སབ་དང་གཞ་རའ་དབང་ཆའ་ས་ཆངས»  དང་། «ཡབ་གང་ས་ཚགས་ར་འཛན»  དང་། «གངས་ཉང་མ་རགས་
གནད་དན་སམ་གཞའ་ས་ཆངས»(ཡབ་གང་བད་འཇགས་དང་མཉམ་འབལ་ར་འཛགས)  དང་། «མ་གང་མ་དབང་ས་
ཆངས»(མ་གང་རལ་ཁབ་ར་འཛགས)   དང་ ། «ཧ་གང་མ་དབང་དང་མ་དམངས་དབང་ཆའ་ར་ཁམས»(སན་ཧ་གང་གཅག་
གར་གི་ར་འཛགས་ཤག་ཡན་ཞང་ད་ལའ་ཧ་གང་མནའ་འབལ་ཡན།)  བཅས་ཡན། འད་དག་ན་རང་ག་ས་ཁངས་ས་བཀལ་སད་

  བད་དགས་ཏ། ས་ཁངས་གཞན་ཏ་སད་མ་ཆག

36."མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་རགས་རད་རང་ལགས་གནད་དན་གི་ཁད་པར་སན་ཞ་བ"བཙགས་པའ་རབ་ལངས་ཇ་འད་
 ཡན།

  ལན། ༡༩༩༣ལར། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་མ་དབང་ཨ་ཡན་ལན་ཁང་གས་དང་རབས་རམ་པ་ས་ཚགས་ཀ་རགས་རད་རང་
ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་།ཕ་ལ་འཁན་འཛན་དང་བཅས་པའ་བཟད་སམ་མ་བད་པའ་གནད་དན་དང་འབལ་བའ་ཁད་པར་

 སན་ཞ་བའ་འགན་བཞས། （Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial 
discrimination, xenophobia and related intolerance）40སར་ཚགས་ཀ་ཆད་མཁས་པ་ཞག་ཡན་པའ་ཆ་དང་

 ཁད་པར་སན་ཞ་བ་ཞག་ཡན་པའ་ཆ་ནས། འཛམ་གང་ཁབ་ཁངས་ས་སའ་མ་རགས་དང་རགས་རད།མ་རད།སད་རགས།ཆས་
ལགས་ཕགས་ཀ་གངས་ཉང་ཚགས་ཁག་དང་གནས་ས་བཟ་བའ་ལམ་ལགས་ཅན་དང་ཐད་ཀར་མ་ཡན་པའ་རགས་རད་རང་

 ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་གནད་དན་སན་ཞ་འདན་དགས། ལག་པར་ད་སན་ཞ་བའ་བ་བ་ན་འཛམ་གང་གོས་ཚགས་
 ཀ་ག་སག་བ་བར་རན་ཐང་གལ་ཆན་ལན། 41

37."མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཧ་གང་གདང་རད་གནད་དན་གི་ཆད་མཁས་པའ་བ་བའ་ཚན་ཁག"འཛགས་པའ་རབ་ལངས་ན་
 ཇ་འད་ཡན།

 ལན། བན་གཡག་དཔལ་འབར་ཉ་འཚང་དང་མ་སར་ཅན་གི་ཁད་ཆས་ལན་པའ་རགས་རད་རང་ལགས་མངན་ཚལ་དས་ད་ལའང་
མ་མཐད་ད་གནས་ཡད།རགས་རད་མཐང་ཆང་ན་རང་སང་ག་མཚན་སངས་མ་འད་བར་བརན་ནས་ཕར་མངན་དགས།སབས་

   འགར་ཧ་ཅང་ཉམས་ཆང་བ་ཞག་ཡན་ནའང་སད་ལ། སབས་འགར་སང་བ་མད་པ་ཞག་ཡན་ནའང་སད། འན་ཀང་། དས་ཧ་གང་
  གདང་རད་ཀ་དབང་ཆར་བཙན་གནན་བས། རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ལ་རང་རག་གཏང་བའ་ཆད་ད།

40     OHCHR:Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related 
intolerance,http://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/SRRacism/Pages/IndexSRRacism.aspx.
41    UN：反对种族主义世界会议，http://www.un.org/chinese/events/racism/fact1.htm. 



 ༢༠༠༡ལར། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ས་ཧ་གང་གདང་རད་གནད་དན་ཆད་མཁས་པའ་བ་བའ་ཚན་ཁག་（Working 
Group of Experts on People of African Descent）བཙགས་པར་བརན་ནས་གམ་སད་ཧ་གང་རགས་རད་མཐང་

 ཆང་ལ་ཞབ་འཇག་བད་པ་དང་། འཛམ་གང་ག་ས་ཁལ་ས་སའ་ཧ་གང་བ་དང་ཧ་གང་གདང་རད་ཀ་མར་འཕད་པའ་རགས་རད་
 མཐང་ཆང་ག་གནད་དན་མད་པར་གཏང་ཆད་ད་གོས་གཞ་འདན་དགས། བ་བའ་ཚན་ཁག་གས་ཧ་གང་གདང་རད་ལ་ཆས་གལ་ཆ་

  བའ་འགན་རད་གལ་ཆན་དག་ལ་འཕད་པ་ཤས་པ་དང་། ཚབ་མཚན་རང་བཞན་ལ་ཁམས་འཛན་སད་འཛན་གི་ཐབ་ཐང་། སས་
 ཚད་མཐ་བའ་སབ་གས་དང་ལས་ཞགས།སན་བཅས་འགན་ལན་ཞབས་ཞ་དང་སད་ཁང་། ནམ་རན་ཁ་ཚ་འཚ་བའ་ས་ཚགས་ལ་

  ཁ་གནན་སག་གཞའ་མཐང་ཆང་བད། བ་བའ་ཚན་ཁག་གས་གཏང་སན་བས་པ་ལར་ན། རགས་རད་དབ་བགའ་གཞ་གངས་
 བས་ལན་བད་པ་ན་ཧ་གང་གདང་རད་མ་དབང་ག་གནད་དན་ཐག་གཅད་པའཕགས་གལ་ཆན་ཞག་ཡན། གལ་ཏ་གཞ་གངས་འད་

དག་མད་ན་རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་སད་གཞང་སད་ཇས་ལ་ཡང་དག་སས་གཏན་འཁལ་དང་ཐག་
 གཅད་བད་མ་ནས་ཤང་།ལག་ལན་ཐབ་དཀའ་ལ་འཕལ་འགོས་ཚད་འཇལ་བད་ཐབས་ཀང་མད་ད། །42

38."ཧ་གང་གདང་རད་པའ་རལ་སའ་ལ"ན་ཇ་འད་ཞག་ཡན།

 ལན། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་ཚགས་ཆན་གིས་༢༠༡༡ལར་"ཧ་གང་གདང་རད་པའ་རལ་སའ་ལ"（International 
Year for People of African Descent）ཡན་པ་ཁབ་བསགས་བས།དའ་དམགས་ཡལ་ན་རལ་ཁབ་ས་སའ་ལས་

 འགལ་དང་བཅས་པའ་ས་ཁངས་སམ།རལ་སའ་མཉམ་ལས་ལ་ཤགས་སན་རབ་ནས། ཧ་གང་གདང་རད་པར་དཔལ་འབར་དང་
 རག་གནས།ས་ཚགས།ས་དམངས།ཆབ་སད་དབང་ཆ་ལགས་པར་སད་པར་རགས་རམ་བས་ཏ། ས་ཚགས་ཆབ་སད་དང་དཔལ་

འབར།ས་ཚགས་དང་རག་གནས་སགས་ཀ་ཕགས་ས་སར་ཞགས་པ་དང་མཉམ་འདས་བས་ནས་ཤལ་བཞག་དང་རག་གནས་
 མ་འད་བ་ས་ཚགས་ལ་རས་ལན་དང་བར་འཇག་ལ་གཏང་སན་དགས། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་ཀང་ཡག་ཆན་མས་

 ༢༠༡༠ལའ་ཟ༡༢་ཚས་༡༠ཉན་གི་མ་དབང་ཉན་ན་ེཧ་གང་གདང་རད་པའ་རལ་སའ་ལར་གཏན་འཁལ་བས། རལ་སའ་ལ་འདའ་
 དམགས་ཡལ་ན་ཧ་གང་གདང་རད་པར་འཕད་པའ་འགན་རད་ལ་ངས་ཟིན་མཐར་འདགས་བད་པ་ཞག་ཡན་ལ། ར་བར་ཕགས་

མང་པས་མཉམ་འབལ་རགས་རས་སས་བགོ་གང་བད་པ་དང་།འགན་རད་འད་དག་ཐག་གཅད་དང་གདང་གཏད་ནས་པར་གོས་
 གཞ་འདན་དགས། བ་འགལ་འད་དག་གས་ཧ་གང་གདང་རད་པ་དང་མ་དབང་བ་བའ་ཕགས་ཀ་ནས་པ་མཐར་འདགས་ས་གཏང་

 ཐབ། 43

39."རགས་རད་ཁ་བལ་ལ་ང་རལ་གི་དམགས་བསལ་ཨ་ཡན་ཁང"  བཙགས་པའ་རབ་ལངས་ན།

  ལན། དས་རབས་གང་མའ་ལ་རབས༦༠པར། ཧ་གང་ལ་མའ་རགས་རད་ཁ་བལ་གི་སད་ཇས་ལ་གཞགས་ནས།མཉམ་འབལ་
རལ་ཚགས་ཀས་"རགས་རད་ཁ་བལ་ལ་ང་རལ་གི་དམགས་བསལ་ཨ་ཡན་ཁང"(The United Nations Special 
Committee Against Apartheid)  བཙགས་པ་དང་། ཨ་ཡན་ཁང་འད་ན་ཆས་ས་བ་ན་༡༩༦༢ལའ་ཟ་༡༡པར་བཙགས་པ་

 དང་། ས་མང་ལ་"ཧ་གང་ལ་མའ་ས་མཐན་རལ་ཁབ་སད་གཞང་རགས་རད་ཁ་བལ་སད་ཇས་དམགས་བསལ་ཨ་ཡན་
ཁང"  ཞས་ཟར་ཞང་། དའ་འགན་དབང་ན་"ཚགས་ཆན་མ་བས་བའ་སབས་བར་ད་ཧ་གང་ལ་མའ་རགས་རད་ཁ་བལ་སད་ཇས་ལ་

42     UN:非洲裔人国际年，http://www.un.org/zh/events/iypad2011/background.shtml. 

43     UN:非洲裔人国际年,http://www.un.org/zh/events/iypad2011/global.shtml. 



ལ་སལ་རད་ཞབ"  བད་པ་དང་། "གནས་བབ་ལ་གཞགས་ནས་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་སམ་བད་འཇགས་འགན་འཛན་ཁང་
ངམ་ཡང་ན་གཉ་ཀར་བ་བག་ག་གནས་ཚལ་སན་ཞ་འབལ་བ་ཡན།"

༡༩༧༠ལའ་ཨ་ཡན་ཁང་ག་མང་སན་ལ་"རགས་རད་ཁ་བལ་གནད་དན་དམགས་བསལ་ཨ་ཡན་ཁང"  བརས་བ་དང་། དར་རན་
 ལན་ད་ཧ་གང་ལ་མའ་རགས་རད་ཁ་བལ་སད་ཇས་ཀ་ཕགས་ས་སའམ་དའ་རལ་སའ་ཤགས་རན་ལ་རད་བཤར་བས་ཆག་ཅང་།

 ༡༩༧༤ལའ་ཟ༡༢ཚས་༡༦ཉན་ལ་སབས་དས་ས། ཨ་ཡན་ཁང་འདས་རགས་རད་ཁ་བལ་ང་རལ་དམགས་བསལ་ཨ་ཡན་
 ཁང་ཞས་པའ་མང་བཏགས་པ་དང་། 44  ༡༩༩༤ལའ་ཧ་གང་ལ་མའ་དམངས་གཙ་འདམ་བས་བས་རས། ༡༩༩༤ལའ་ཟ་༦ཚས་

 ༡༤ཉན། རགས་རད་ཁ་བལ་དམགས་བསལ་ཨ་ཡན་ཁང་གས་ཆས་རས་མར་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཚགས་ཆན་དང་བད་
 འཇགས་འགན་འཛན་ཁང་ལ་སན་ཞ་བཟ་བ་དང་། ཧ་གང་ལ་མའ་རགས་རད་ཁ་བལ་ལམ་ལགས་མཇག་རགས་པ་དང་སགས།

མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀས་ཀང་ཧ་གང་ལ་མའ་རགས་རད་ཁ་བལ་ལམ་ལགས་ཀ་གོས་གཞ་གོས་རམ་ལས་འདར་བ་དང་།
རགས་རད་ཁ་བལ་ང་རལ་དམགས་བསལ་ཨ་ཡན་ཁང་གས་ཀང་དར་བསན་གིས་བ་བ་སབ་མཚམས་འཇག་དགས་པའ།།45

40.«མ་སར་སེལ་ཡལ་རལ་ཁབ་དང་མ་དམངས་ཀ་སར་ཚགས་ལ་གནང་བའ་བསགས་གཏམ»གི་རབ་ལངས་ན་ཅ་ཞག་
ཡན།

 ལན། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཚགས་ཆན་གིས་༡༩༦༠ལའ་ཟ༡༢པའ་ཚས་༡༤ཉན་གོས་འཆམ་བང་བའ་གོས་ཆད་«མ་
སར་སེལ་ཡལ་རལ་ཁབ་དང་མ་དམངས་ཀ་སར་ཚགས་ལ་གནང་བའ་བསགས་གཏམ»(Declaration on the 
Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples)ཀས་ཁད་པར་ད་མ་སར་སེལ་བའ་རལ་

 ཁབ་དང་བཅས་པའ་མ་རགས་སར་ཚགས་ལ་ཁ་གཏད་ཡད་པ་དང་། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཚགས་ཆན་ཨང་
1414(15)གོས་དན་ཆད་ཡག་ཡན།（United Nations General Assembly Resolution 1514 (XV)）
«མ་སར་སེལ་ཡལ་རལ་ཁབ་དང་མ་དམངས་ཀ་སར་ཚགས་ལ་གནང་བའ་བསགས་གཏམ»གི་གཏན་འཁལ་ལར་ན།མ་སར་

 སེལ་ཡལ་རལ་ཁབ་དང་མ་དམངས་ཀ་སར་ཚགས་དང་འབལ་བའ་ནང་དན་༧གཏན་འཁལ་བས་ཡད། དའ་ཁད་ད་མ་དམངས་
 ཀན་ལ་ཡད་པའ་ཐག་གཅད་དབང་ཆ་དང་། དབང་ཆ་འདར་བརན་ནས་ཁ་ཚས་རང་ག་ཆབ་སད་ཀ་ག་གནས་རང་དགར་ཐག་གཅད་

 བས་ཏ་ཁ་ཚས་དཔལ་འབར་དང་ཆབ་སད།རག་གནས་རང་དབང་འཕལ་རལ་འགོ་བ། ཆབ་སད་དང་དཔལ་འབར།ས་ཚགས་
 དང་སབ་གསའ་ཐད་ཀ་ག་སག་ག་མ་འདང་བ་སར་ཚགས་ཕར་བསར་བད་པའ་ཁ་གཡར་ས་མ་བད་པ། ཁངས་གཏགས་རལ་

 ཁབ་མ་དམངསལ་རལ་བའ་དག་ཤགས་ལས་འགལ་དང་དག་གནན་བད་ཐབས་ལ་བཀག་འགག་དང་ང་རལ་བས་ཏ། ཁ་ཚ་ཞ་
 བད་དང་རང་དབང་ག་ས་ནས་སར་ཚགས་ཀ་དབང་ཆ་ཡངས་འགབ་བད་པ། ཁ་ཚའ་མངའ་ཁངས་ཀ་ཆ་ཚང་རང་བཞན་ལ་བར་

 འཇག་བད་པ། ཚབ་གཉར་ས་ཁལ་དང་རང་སང་མ་ཡན་པའ་ས་ཁལ་ལམ་ད་དང་སར་ཚགས་མ་ཐབ་པའ་མངའ་ཁངས་གཞན་
 ཚང་མའ་ཁད་ནས་ངས་པར་ད་མར་བར་བད་ཐབས་སད་དགས་ཏ། མངའ་ཁངས་མ་དམངས་ཀ་ར་འདན་དང་འདད་བ་འད་དག་

  རང་དབང་སས་ཤད་དགས་ཤང་། རགས་རད་དང་ཤ་མདག དད་མས་ཀ་རགས་མ་དགར་བར་ཆ་རན་གང་ཡང་མད་པ་དང་སར་
 ཉར་ས་ཙམ་མད་པའ་ས་ནས་དབང་ཆ་ཡད་ད་ཅག་ཁ་ཚར་སད་དགས་པ་དང་། སར་ཚགས་དང་རང་དབང་ཡངས་ས་ལངས་སད་

44     谭世贵：《国际人权公约与中国法制建设》,武汉大学出版社，2007 年 3 月，P85.

45    UN:The United Nations:Partner in the Struggle against 
Apartheid,http://www.un.org/en/events/mandeladay/apartheid.shtml. 



 དགས། ས་ཁལ་ཁ་ཤས་སམ་ས་ཁལ་ཡངས་ཁ་བལ་ད་བཏང་ནས་རལ་ཁབ་ཅག་ག་མཐན་སལ་དང་མངའ་ཁངས་བདག་
དབང་ཆ་ཚང་ལ་གཏར་བརག་གཏང་བའ་དམགས་ཡལ་གང་རང་ན་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ར་ཁམས་ཀ་དམགས་ཡལ་དང་

 ར་དན་དང་འགལ་བ་ཞག་ཡན། 46

41.«མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་བསགས་གཏམ» ནང་
 དན་གཙ་བ་གང་ཡན་ནམ།

 ལན། «མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་རམ་པ་ཡད་ཚད་མད་པར་གཏང་བའ་བསགས་
གཏམ»（United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
） (མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཚགས་ཆན་1904(ⅩⅧ))ན་༡༩༦༣ལའ་ཟ༡༡ཚས་༢༠ཉན་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་

 ཀ་ཚགས་ཆན་ལས་གོས་འཆམ་བང་། ནང་དན་ད་མ་སར་སེལ་བའ་རང་ལགས་དང་མཉམ་ད་བང་བའ་རགས་རད་ཕར་འབད་དང་
 བཅས་པའ་རགས་རད་མཐང་ཆང་ག་བ་བད་ལ་སན་འབན་བད་པ། ཚན་རག་ག་རང་གཞའ་སང་ནས་རགས་རད་ཁད་པར་རམ་

 རགས་རད་རང་མཐའ་བཤད་ཚལ་ཚང་མ་ནར་འཁལ་ཡན། རལ་ཁབ་དང་ལས་ཁངས།ཚགས་པའམ་མ་སར་གང་རང་གས་
 རགས་རད་དང་ཤ་མདག མ་རད་དམགས་ས་བཟང་ནས་མ་དབང་དང་གཞ་རའ་རང་དབང་ག་སང་ད་མ་དང་ཚགས་པ།ལས་

  ཁངས་ལ་རགས་རད་མཐང་ཆང་གང་རང་བས་མ་ཆག རལ་ཁབ་གང་རང་གས་ཉན་རག་ལས་འགལ་དང་གཞན་པའ་རབ་སར་
 བད་ཐབས་བརད་ནས་ཚགས་པ་དང་ལས་ཁངས།མ་སར་གང་རང་ལ་རགས་རད་དང་ཤ་མདག མ་རད་གཞར་བཟང་བའ་མཐང་

  ཆང་ག་ལས་འད་སག་དང་སལ་འདད་བས་མ་ཆག རགས་རད་དང་ཤ་མདག མ་རད་ལ་དབ་བ་མད་པར་ས་སད་ཀ་ས་བད་སད་
   གཏང་བ་དང་ག་སབས་འད་མཉམ་ཐབ་པའ་དབང་ཆ་ཡད། རགས་རད་དང་ཤ་མདག མ་རད་གཞར་བཟང་བའ་མཐང་ཆང་ངས་

 པར་ད་མར་བར་འགག་དགས་ཤང་། སན་གི་ས་དམངས་ཀ་དབང་ཆ་དང་ས་དམངས་ཐབ་ཐང་ཐབ་པ།སབ་གས།ཆས་ལགས།
  ལས་ཞགས། ལས་རགས།སད་གནས་དང་བཅས་པའ་ཕགས་ཀ་མཐང་ཆང་ག་སང་ཚལ་མད་པར་གཏང་དགས། སད་གཞང་

ཕགས་སམ་ས་བའ་ཕགས་ཀ་རགས་རད་ཁ་བལ་སད་ཇས་སམ་ཁད་པར་ད་"རགས་རད་ཁ་བལ"  གི་སད་ཇས་དང་། དར་བརན་
ནས་བང་བའ་སད་ཇས་དང་རམ་པ་ས་ཚགས་ཀ་རགས་རད་མཐང་ཆང་ངམ་ཁ་བལ་བང་བ་ཡན་ན།ཡད་ཚད་མཚམས་འཇག་པ་

  དང་དས་འགངས་བས་མ་ཆག 47

42.«རགས་རད་དང་རགས་རད་ཕགས་རས་གནད་དན་གི་བསགས་གཏམ»ན་རབ་ལངས་གང་འད་ཞག་ག་འག་ནས་གོས་
 འཆམ་བང་ངམ།

 ལན། «རགས་རད་དང་རགས་རད་ཕགས་རས་གནད་དན་གི་བསགས་གཏམ» （Declaration on Race and 
Racial Prejudice）ན་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་སབ་གས་ཚན་རག་སབ་དབ་ར་འཛགས་ཀས་༡༩༧༨ལའ་ཟ་༡༡ཚས་
༢༧ཉན་པའ་སབས་༢༠པའ་གོས་ཚགས་ལས་གོས་འཆམ་བང་།མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་སབ་གས་ཚན་རག་སབ་དབ་ར་
འཛགས་ཀས་"  ད་ཐངས་ཀ་གཞ་ཁན་ཆ་བའ་འཇགས་རང་དམག་འཁག་ད་ལ་ཡངས་ས་མཇག་རགས་སང་། མའ་རགས་ཀ་ལ་

 ར་དང་འད་མཉམ།ཕན་ཚན་བར་འཇག་སགས་ཀ་དམངས་གཙའ་ར་དན་བསར་བར་མ་ཟད། མའ་རགས་དང་རགས་རད་འད་

46    UN:Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and 
Peoples,http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1514(XV).   
47    UN：Resolution adopted by the General Assembly 1904 (XVIII). United Nations Declaration on the Elimination 
of All Forms of Racial Discrimination, http://www.un-documents.net/a18r1904.htm. 



མཉམ་མན་པའ་རང་ལགས་ཀས་ཚབ་མ་བད་པའམ།ཡང་ན་བན་རངས་དང་ཕགས་རས་ཀས་ཁབ་ཡད།"ཞས་བརད་པ་དང་།
48མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་སབ་གས་ཚན་རག་སབ་དབ་ར་འཛགས་ན་མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་"རགས་རད་རང་
ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ལས་འགལ་གི་ལ་བཅ"  ཇས་གཞ་ཞས་བརད་ཅང་། བསགས་གཏམ་འད་གཏན་འཁལ་ཐག་

 གཅད་བས།

«བསགས་གཏམ»འདས་མའ་རགས་ཡངས་ན་རགས་གཅག་ལ་གཏགས་པ་དང་།ཚང་མ་མས་པ་གཅག་ག་རས་རབས་ཡན།
 ལ་ར་དང་དབང་ཆའ་སང་ད་མ་ཚང་མ་སས་པ་ནས་འད་མཉམ་ཡན། «བསགས་གཏམ»འདས་ཚགས་པ་ས་ས་ཚང་མར་རང་

 ག་ཁད་དབང་ལ་སང་སབ་བད་པར་གཏང་སན་བས་པ་དང་། འཚ་བ་རལ་སངས་ཀ་ཧ་བག་དང་ཁད་དབང་ལ་སང་སབ་བད་པར་
 གཏང་སན་བས་ཤང་། གནས་ཚལ་གང་རང་ག་འག་ནས་ཁད་པར་འད་དག་རགས་རད་ཕགས་རས་ཀ་ཁ་གཡར་སར་འགར་མ་

རང་།དས་མཚངས་ས་«བསགས་གཏམ»གིས་ད་དང་རགས་རད་ཀ་ཁད་པར་གང་རང་གཞང་ལགས་ཀ་རང་གཞ་ར་བས་ཏ་ཚང་
མར་ཚན་རག་ག་གཞ་འཛན་ས་མད་ཅང་མའ་རགས་ཀ་མ་ཆས་ཀན་སད་ཀ་ར་དན་དང་རབ་འགལ་བས་པ་ཞག་ཡན་པར་གཏང་

 སན་བས། 49

43.ད་ལ་རལ་ཁབ་གང་དག་གས་«རགས་རད་མཐང་ཆང་ལ་ང་རལ་བད་པའ་རལ་ཁབ་ལས་འགལ་འཆར་གཞ་»གཏན་
འཁལ་བས་སམ།

  ལན། ༢༠༡༣ལའ་ཟ་༡དབར་ད། «རགས་རད་མཐང་ཆང་ལ་ང་རལ་བད་པའ་རལ་ཁབ་ལས་འགལ་འཆར་གཞ་»གཏན་
       འཁལ་བས་པའ་རལ་ཁབ་ཀ་ཁངས་ས་དཔར་ན། ཨ་ཀན་ཐིན། པས་ལ་ཧ། པ་ལས་ཝ་ཨར། པ་ཞ། ཁ་ན་ཏ། ཁ་ལམ་པ་ཡ།

          ཏན་མག ཨ་ཀ་ན་ཨར། ཧ་རན་ས། འཇར་མན། ཨའར་ལན། དབ་ཐ་ལ། ལ་ཏ་ཏན་ཐའ་ཏན། མ་ཞ་ཁ། ཧ་ལན། ན་ཝ། ས་ལ་
      ཧ་ཁ། ཞ་པན་ཡ། རས་ཏན། བང་ཨའར་ལན། ཝ་ལ་ཀས། བས་ན་རས་ལ་བཅས་འདས། 50

44.«མ་རགས་སམ་གདང་རད།ཆས་ལགས་དང་སད་ཆའ་སང་ནས་གངས་ཉང་ཚགས་ཁག་ལ་གཏགས་པའ་མའ་དབང་ཆའ་
བསགས་གཏམ»  གི་ནང་དན་གཙ་བ་གང་ཡན།

 ལན། རལ་སའ་ས་ཚགས་ས་གངས་ཉང་ཚགས་ཁག་ག་དབང་ཆའ་སང་སབ་ན་གཙར་༡༩༩༢ལར་གོས་འཆམ་བང་བའ་མཉམ་
འབལ་རལ་ཚགས་ཚགས་ཆན་«མ་རགས་སམ་རགས།ཆས་ལགས་དང་སད་བརའ་སང་ད་གངས་ཉང་ཚགས་ཁག་ག་མའ་
དབང་ཆའ་བསགས་གཏམ་གི་ཁངས་ས་གཏགས»  མ་དཔར་བལ་དགས། 51བསགས་གཏམ་འདས་གངས་ཉང་ཚགས་ཁག་

  ལ་གཏགས་པའ་མའ་དབང་ཆ་རབ་དང་རམ་པ་དཔ་བརད་ད་དངས་ཡད་ད། དཔར་ན། རང་ག་རག་གནས་ཀ་དབང་ཆ་སད་དབང་
  དང་རང་ག་ཆས་ལགས་ལ་དད་པ་དང་ལག་བསར་བད་དབང་ཡད་པར་མ་ཟད། རང་ག་སད་རགས་བཀལ་བའ་དབང་ཆ་ཡད།

 བསགས་གཏམ་འདར་ད་དང་རལ་ཁབ་ས་སས་ལག་བསར་དན་འཁལ་བས་ཆག་པའ་བད་ཐབས་འདས་ཡད་ད། བད་ཐབས་འད་

48   UNESCO:Declaration on Race and Racial Prejudice,http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13161&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
49    UN:《种族和种族偏见问题宣言》,http://www.un.org/chinese/hr/issue/docs/16.PDF. 

50    OHCHR:《制定反对种族歧视国家行动计划》,P11,http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-13-
03_ch.pdf. 
51    UN:民族、族裔、宗教和语言上属于少数群体的人,http://www.un.org/zh/letsfightracism/minorities.shtml.



  དག་བརད་ནས་མ་རམས་ཀས་རང་ག་དབང་ཆ་སད་བད་བའ་ཁར་ཡག་ཅག་བསན་དགས་བ་ས། དཔར་ན། མང་ཚགས་ཀས་
མངའ་ཁངས་ཁད་ད་ད་ཡད་ཀ་གངས་ཉང་མ་རགས་ཀ་ལ་རས་དང་སལ་རན།སད་རགས་དང་རག་གནས་ལ་རས་ལན་ཐབ་པར་
སལ་འདད་བས་པ་བརད་ནས་གངས་ཉང་ཚགས་ཁག་ག་མ་རམས་དཔལ་འབར་འཕལ་རས་དང་རལ་ཁབ་འཕལ་རས་གཏང་

 བར་སལ་འདད་གཏང་དགས། «བསགས་གཏམ»གིས་རལ་ཁབ་ས་སའ་སད་གཞང་ག་ར་འདན་ལར་རལ་ཁབ་སད་ཇས་དང་
  འཆར་གཞ་ལག་བསར་བད་དས་ས། འས་བསན་སས་གངས་ཉང་ཚགས་ཁག་ག་ཁ་ཕན་ལ་བསམ་གཞག་བ་དགས།

«བསགས་གཏམ»གི་རང་ར་ན་མཐང་ཆང་མ་ཡན་པའ་ར་དན་དང་ཕན་ནས་ལན་པའ་ནང་ཞགས།གཅག་མཐན་རང་བཞན་ལ་
 སང་སབ་དང་སལ་འདད་གཏང་དགས། 52

45.«ཆས་ལགས་དང་དད་མས་ཀ་ར་རན་རང་ད་བཟང་བའ་རམ་པ་ཡད་ཚད་ཀ་བཟད་བསན་མ་བད་པ་དང་མཐང་ཆང་མད་པར་
གཏང་བའ་བསགས་གཏམ»  ན་ནམ་ཞག་ལ་གོས་འཆམ་བང་བ་རད།

  ལན། ༡༩༨༡ལའ་ཟ༡༡ཚས་༢༥ཉན། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཚགས་ཆན་ཨང་36/55 གོས་ཆད་ཀས་«ཆས་ལགས་
དང་དད་མས་ཀ་ར་རན་རང་ད་བཟང་བའ་རམ་པ་ཡད་ཚད་ཀ་བཟད་བསན་མ་བད་པ་དང་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་བསགས་
གཏམ»（Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination 
Based on Religion or Belief）  གོས་འཆམ་བང་། «བསགས་གཏམ»གིས་མ་ཚང་མར་རང་ག་བསམ་བ་དང་གཞང་

 རད།ཆས་ལགས་རང་དབང་ག་དབང་ཆ་ཡད་པར་གཏང་སན་བས། མ་གང་ཡན་རང་གཉའ་གནན་ཕག་པར་བརན་ནས་ཆས་
   ལགས་དང་དད་མས་ཀ་རང་དབང་འདམ་མ་ཆག རལ་ཁབ་དང་ལས་ཁངས། ཚགས་པའམ་མ་སར་གང་ཡན་རང་ཆས་ལགས་

  དང་གཞན་པའ་དད་མས་རན་བས་ཏ་མ་གང་རང་ལ་མཐང་ཆང་བས་མ་ཆག རལ་ཁབ་ཚང་མར་ཆས་ལགས་དང་དད་མས་གང་
 རང་གཞར་བཟང་ནས་ཁམས་ལགས་གཏན་འཁལ་དང་འདར་བའ་དབང་ཆ་ཡད་ད། དར་བརན་ནས་མཐང་ཆང་བད་པའ་བ་བད་
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46.«ལས་རལ་ཁབ་ཁངས་ཀ་རགས་རད་ཁ་བལ་ལ་ང་རལ་བད་པའ་རལ་སའ་ས་ཆངས»  ཀ་རབ་ལངས་ན་ཅ་ཞག་ཡན།

 ལན། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཚགས་ཆན་གིས་༡༩༩༧ལའ་ཟ་༡༢པའ་ཚས་༡༤ཉན་གོས་འཆམ་བང་བའ་«ལས་རལ་ཁབ་
ཁངས་ཀ་རགས་རད་ཁ་བལ་ལ་ང་རལ་བད་པའ་རལ་སའ་བསགས་གཏམ»གིས་གཟབ་ནན་སས་ལས་རལ་ཁབ་ཁངས་ཀ་
རགས་རད་ཁ་བལ་མད་པར་བཟ་བའ་ཚད་ཇ་མགགས་ས་གཏང་དགས་པ་ངས་འཛན་བས་ཤང་།༡༩༨༥ལའ་ཟ༡༢ཚས་༡༠ཉན་
མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཚགས་ཆན་གིས་«ལས་རལ་ཁབ་ཁངས་ཀ་རགས་རད་ཁ་བལ་ལ་ང་རལ་བད་པའ་རལ་སའ་ས་
ཆངས»(International Convention Against Apartheid in Sports)  ལ་གོས་འཆམ་བང་། 54ས་ཆངས་
ཀས་"རགས་རད་ཁ་བལ"ན་ཧ་གང་ལ་མར་ལག་བསར་བས་པའ་རགས་རད་ཅག་གས་རགས་རད་གཞན་ཞག་ལ་དབང་སར་
དང་ནམ་རན་གཉའ་གནན་བས་ཏ་ཁ་ཚ་བཞན་ད་མ་ལག་ཅན་གི་རགས་རད་ཁ་བལ་དང་མཐང་ཆང་ལམ་ལགས་འཛགས་པའམ་

52     OHCHR:《在民族或族裔、宗教和语言上属于少数群体的人的权利宣
言》,http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinorities1ch.pdf.

53     OHCHR:《消除基于宗教或信仰原因的一切形式的不容忍和歧视宣
言》,http://www.ohchr.org/CH/Issues/Documents/other_instruments/19.PDF. 

54    UN:International Convention Against Apartheid in Sports,https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume
%201500/volume-1500-I-25822-English.pdf. 



 རན་འཁངས་ཤག་ལ་ཟར། "ལས་རལ་ཁབ་ཁངས་ཀ་རགས་རད་ཁ་བལ"ན་ཆད་ལས་སམ་ལས་གསང་ལས་རལ་ཁབ་
ཁངས་ས་སེལ་བའ་ལམ་ལགས་ཀ་སད་ཇས་འད་འད་དང་བད་སངས་ལ་ཟར།ཀང་ཧ་མ་དམངས་ས་མཐན་རལ་ཁབ་སད་གཞང་

  གས་༡༩༨༧ལའ་ཟ༡༠ཚས་༢༡ཉན། ས་ཆངས་འད་ལ་མང་རགས་བཀད་པ་དང་། ས་ཆངས་འད་༡༩༨༨ལའ་ཟ༤ཚས་༣ཉན་
 ནས་བཟང་ནས་པ་ཐན། 55

47.«གསར་འགར་ལག་ཆ་དང་འབལ་བའ་བད་འཇགས་དང་རལ་སའ་ངས་ཟིན་ལ་གཏང་སན་དང་མ་དབང་ལ་སལ་འདད།
རགས་རད་རང་ལགས་དང་།རགས་རད་ཁ་བལ་དང་བཅས་པའ་དམག་འཁག་སང་པ་ལ་ང་རལ་བད་པར་བས་རས་འཇག་པའ་
གཞ་རའ་ར་དན་གི་བསགས་གཏམ»  རབ་ལངས་ན་ཇ་འད་ཡན།

   ལན། ༡༩༧༨ལའ་ཟ༡༡ཚས༢༨ཉན། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཀ་སབ་གས་དང་ཚན་རག རགས་གནས་ར་འཛགས་ཨང་
༢༠ཚགས་ཆན་སང་ད་«གསར་འགར་ལག་ཆ་དང་འབལ་བའ་བད་འཇགས་དང་རལ་སའ་ངས་ཟིན་ལ་གཏང་སན་དང་མ་དབང་
ལ་སལ་འདད།རགས་རད་རང་ལགས་དང་།རགས་རད་ཁ་བལ་དང་བཅས་པའ་དམག་འཁག་སང་པ་ལ་ང་རལ་བད་པར་བས་
རས་འཇག་པའ་གཞ་རའ་ར་དན་གི་བསགས་གཏམ»（Declaration on Fundamental Principles 
concerning the Contribution to the Mass Media to Strengthening Peace and International 
Understanding, to the Promotion of Human Rights and to Countering Racialism, Apartheid 
and Incitement to War）  ལ་གོས་འཆམ་བང་། 56«བསགས་གཏམ»གིས་གསར་འགར་བསགས་འགད་དང་སན་
བད་ཀས་རགས་རད་རང་ལགས་དང་རགས་རད་མཐང་ཆང་ཁ་བལ་ལ་ང་རལ་བད་པའ་ནས་པར་གཟབ་ནན་དང་གཏང་སན་བད་

  དགས་པ་དང་། གསར་འགར་ལག་ཆ་ཡས་བད་འཇགས་དང་རལ་སའ་ངས་ཟིན།རགས་རད་རང་ལགས་ལ་ང་རལ། རགས་རད་
 ཁ་བལ་དང་དམག་འཁག་སང་བ་སགས་ཀ་ཕགས་ས་བས་རས་གལ་ཆན་འཇག་པར་གཏང་སན་རག་དགས།

«བསགས་གཏམ»   གིས་བཏན་པ་ལར། བད་འཇགས་དང་རལ་སའ་ངས་ཟིན།མ་དབང་ལ་སལ་འདད། རགས་རད་རང་
 ལགས་ལ་ང་རལ། རགས་རད་ཁ་བལ་དང་དམག་འཁག་སང་བ་སགས་ཀ་ཕགས་ས་གཏང་སན་རག་ཆད་ད་གསར་འགར་གི་

 རང་དབང་འཁར་རག་དང་ཁབ་ར་ཆ་ཞང་། སར་བས་ད་མཉམ་ལན་པའ་བརད་བསགས་ཀ་ཐད་ལ་ཤགས་སན་དགས།དམགས་
  ཡལ་འད་གཞར་བཟང་ནས། གསར་འགར་ལག་ཆས་བས་རས་གལ་ཆན་སབ་ཆག གལ་ཏ་གསར་འགར་གིས་གནད་དན་ཐག་

  གཅད་ཀ་ཕགས་མ་འད་བ་ས་ས་མཐང་ཐབ་ན། འད་འདའ་བས་རས་ལ་ཕན་འབས་བཟང་བ་ཐབ་ངས། «བསགས་
གཏམ»གིས་ད་དང་མ་དབང་ལ་སལ་འདད་བད་པར་ཕན་ཐགས་པ་དང་ཁད་པར་ད་མ་སར་སེལ་བའ་རང་ལགས་གསར་རང་ལ་ང་

 རལ་བད་པའ་ལས་ཞགས་པ་དང་། ཕ་རལ་གི་བདག་བཟང་དང་རམ་པ་གསར་བ་ས་ཚགས་ཀ་རགས་རད་མཐང་ཆང་དང་
རགས་རད་གཉའ་གནན་གི་འཐབ་རད་མཆས་ཀང་རལ་ཁབ་དར་ས་བརད་ཀ་དབང་ཆ་མད་པའ་གཉའ་གནན་མང་བའ་མ་
དམངས་མཚན་ཐབ་དགས།57

55      UN：反对体育领域种族隔离国际公约特设起草委员会的报
告,https://digitallibrary.un.org/record/100675/files/A_40_36-ZH.pdf. 

56    UNESCO:Declaration on Fundamental Principles concerning the Contribution to the Mass Media to Strengthening 
Peace and International Understanding, to the Promotion of Human Rights and to Countering Racialism, Apartheid and 
Incitement to War,http://hrlibrary.umn.edu/instree/d3dfpmms.htm
57    UNESCO:关于新闻工具为加强和平与国际了解、促进人权、 反对种族主义、 种族隔离及战争煽动作出贡
献的基本原则宣言,http://hrlibrary.umn.edu/chinese/CHd3dfpmms.htm. 



48.མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་སབ་ཚན་ར་འཛགས་ཀ་«སབ་གས་མཐང་ཆང་མད་པར་བཟ་བའ་ས་ཆངས»ཁད་ཀ་རགས་
 རད་མཐང་ཆང་མད་པར་བཟ་བའ་ནང་དན་གང་ཡད།

  ལན། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་སབ་གས་དང་ཚན་རག རག་གནས་ཚགས་ཆན་༡༩༦༠ལའ་ཟ༡༡ཚས༡༤ཉན་ནས་ཟ་
༡༢པའ་ཚས་༡༥དབར་ད་ཧ་རན་སའ་པ་ལས་ནས་འཚགས་ཤང་སབས་བཅ་གཅག་པའ་གོས་ཚགས་ཀས་«སབ་གས་མཐང་
ཆང་མད་པར་བཟ་བའ་ས་ཆངས»（Convention against Discrimination in Education 1960）ལ་གོས་

 འཆམ་བང་། «ས་ཆངས»གིས"མཐང་ཆང"     ན་རགས་རད་དང་ཤ་མདག ཕ་མ། སད་རགས། ཆས་ལགས། ཆབ་སད་དམ་
 གཞན་པའ་ལ་སངས། རལ་ཁངས་དང་ས་ཚགས་སས་ཁངས།དཔལ་འབར་ཆ་རན་དང་སས་པའ་ཁད་པར་གང་རང་ལ་བརན་ནས་
  ཕར་འབད།ཚད་འཛན། དམགས་བསལ་སད་ཇས་གང་སད་པ་ལ་ཟར་ཞང་། དའ་དམགས་ཡལ་ལམ་མཇག་འབས་ན་སབ་

 གསའ་སང་ག་ཐབ་ཐང་འད་མཉམ་གི་བད་སངས་མད་པར་གཏང་བའམ་གནད་སལ་བ་ཡན། 58

«ས་ཆངས»སབ་གསའ་སང་ད་མཐང་ཆང་ཡད་པའ་ཁམས་ལགས་གང་རང་དང་སད་འཛན་བཀའ་ཁབ་འདར་བའ་དབང་ཆ་ཡད་
  ཅང་། སབ་གསའ་སང་ད་མཐང་ཆང་ག་ར་འདས་པའ་སད་འཛན་འགོ་ཕགས་ཀང་མཛམས་འཇག་དགས། དགས་མཁ་ཡད་དས་

 ས་ཁམས་འཛགས་ལ་བརན་ནས་སབ་གའ་བསས་པའ་སབ་མ་ལ་མཐང་ཆང་མད་པར་ཁག་ཐག་བད། གངས་ཉང་མ་རགས་ཀ་
  ཁངས་མར་རང་ག་སབ་གས་སེལ་བར་དབང་ཆ་ཡད་པ་ངས་ལན་དང་། སབ་གའ་རན་འཁངས་སམ་རལ་ཁབ་རའ་སབ་གསའ་

  སད་ཇས་ལ་གཞགས་ནས་བད་སད་དམ་ཁ་ཚའ་སད་རགས་སབ་ཁད་བད་པའ་དབང་ཆ་ཡད། འན་ཀང་།  ⑴ དབང་ཆ་འདའ་
བཀལ་སངས་ཀས་གངས་ཉང་མ་རགས་ཁངས་མའ་ས་ཚགས་ཧལ་བའ་རག་གནས་ལ་རས་ལན་དང་ས་ཚགས་བ་འགལ་

  འདར་ཞགས་པར་གགས་རན་བཟས་མ་ཆག་པ་དང་། རལ་ཁབ་ཀ་བདག་དབང་ལ་གནད་པ་བཟ་མ་རང་།  ⑵ སབ་གསའ་ཚད་
  གཞ་ད་བདག་དབང་འཛན་ལས་ཁངས་ཀས་གཏན་འཁལ་དང་ཆག་མཆན་བཀད་པའ་ཚད་གཞ་ལས་དམའ་མ་རང་། (3)སབ་

 ག་འད་ལ་བའ་སབ་ཞགས་ན་མ་རང་ག་རང་དགར་འདམ་ཆག

49.རལ་སའ་ངལ་བཟ་ར་འཛགས་ཀ་«ལས་ཞགས་དང་ལས་རགས་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ས་ཆངས་»ཁད་ད་
 རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ནང་དན་གང་དག་འདས་ཡད།

   ལན། ༡༩༥༨ལའ་ཟ༦ཚས༤ཉན། རལ་སའ་ངལ་བཟ་ར་འཛགས་ཀས་ར་ན་ཝ་ར་སབས༤༢པའ་གོས་ཚགས་ཁད་ད། «ལས་
ཞགས་དང་ལས་རགས་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ས་ཆངས»（C111 - Discrimination (Employment and 
Occupation) Convention, 1958 (No. 111)）གོས་འཆམ་བང་།59 «ས་ཆངས»ཀས་མཐང་ཆང་ལ་བཞག་པའ་

 མཚན་ཉད་ན། (གཅག)     རགས་རད་དང་ཤ་མདག ཕ་མ། ཆས་ལགས། ཆབ་སད་ལ་ཚལ། མ་རགས་ཀ་ཁག་རད་དམ་ས་
ཚགས་སས་ཁངས་སགས་ར་རན་ལ་བརན་ནས་ལས་རགས་དང་ལས་རགས་ག་སབས་མད་པར་བཟ་བའམ་ག་ཕགས་འད་

 མཉམ་གི་ནས་པ་སགས་ལ་གནད་པ་སལ་བའ་ཁད་པར་གང་རང་དང་ཕར་འབད།ཕན་བད་ལ་ཟར། (གཉས)ཁངས་ཞགས་རལ་
 ཁབ་དང་འབལ་བའ་མཚན་བད་རང་བཞན་གི་ད་བདག་ར་འཛགས་དང་བཟ་བའ་ར་འཛགས། ད་དང་གཞན་པའ་ལས་ཁངས་ལ་

58    UNESCO:取缔教育歧视公约,http://www.un.org/chinese/children/issue/cade.shtml. 

59      ILO:C111 - Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 
111),http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111. 



འས་འཚམ་གིས་གོས་མལ་བས་རས་གཏན་འཁལ་ཐབ་པ་དང་ལས་རགས་དང་ལས་རགས་ག་སབས་མད་པར་བཟ་བའམ་ག་
 ཕགས་འད་མཉམ་གི་ནས་པ་སགས་ལ་གནད་པ་སལ་བའ་ཁད་པར་གང་རང་དང་ཕར་འབད།ཕན་བད་ལ་ཟར།

50.རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ཨ་ཡན་ཁང་གས་ཆངས་བཞག་རལ་ཁབ་གི་སན་ཞ་ཞབ་བཤར་གོས་མལ་ལ་
 རས་ཡག་ཚགས་ལས་ཇ་ལར་འཚལ་དགས་པ་དང་། ཡང་ན་ད་ལམ་ནས་ཞབ་བཤར་གོས་མལ་གི་བརན་ལ་ཇ་ལར་བལ་དགས།

 ལན། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ཆངས་འཇག་སག་སལ་གོས་མལ་གི་ཐད་གཏང་ད་ཚགས་ན།
http://www.treatybodywebcast.org/   གལ་ཏ་རགས་རད་མཐང་ཆང་མད་པར་གཏང་བའ་ཨ་ཡན་ཁང་གས་ཆངས་
བཞག་རལ་ཁབ་གི་སན་ཞ་ཞབ་བཤར་གོས་མལ་ལ་རས་ཡག་ཚགས་འཚལ་ན།CERD ནང་འཇག་བས་རས་འཚལ་བཤར་བ་

   དགས་ཤང་། ༢༠༡༦ལའ་ཟ༨པ་ནས་བཟང་། མཉམ་འབལ་རལ་ཚགས་ད་རའ་བརན་འཕན་ཁང་གས་ཀང་ཆངས་ཡག་སག་
    སལ་གི་ཐད་གཏང་ཡལ་དངས་ནས་བད་ཆག ཐད་གཏང་བད་གནས་ན། http://webtv.un.org/ 
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