
《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》
《 མམ་རམགས་སམ་རམགས་རད།ཆ ཆས་ལགས་དང་སད་བརའམ་ཐད་ད་གངས་ཉང་མམ་རམགས་ལ་གཏ ཆགས་

པའམ་མམ་ཡམ་ཁཁ་དབང་བསགས་གཏམ》
经联合国大会 1992 年 12 月 18 日第 47/135 号决议通过

མཉམ་འབབྲེལ་རྒྱལ་ཚཚོགས་ཀཀྱི༡༩༩༢ལཚོའའི ་ཟླ༡༢ཚཚེས་༡༩ཉཀྱིན་མཚོའའི ་ཚཚོགས་ཆབྲེན་ཨང་༤༧∕༡༣༥ག གྲོས་མ གྲོལ་གཀྱིས་
གཏན་འབབྲེབས་གནང་།

大会重申《宪章》所宣布的联合国的基本宗旨之一是不分种族、性别、语言或宗教，
促进并鼓励对于全体人类之人权及基本自由之尊重，

ཚཚོགས་ཆབྲེན་གཀྱིས《རྩ་ཁཀྱིམས》སུ་བསྒྲགས་པའཀྱི་མཉམ་འབབྲེལ་རྒྱལ་ཚཚོགས་གཞཀྱི་རྩའཀྱི ་དག གྲོངས་ད གྲོན་གཀྱི་ཡ་གལ་
ཏབྲེ།རཀྱིགས་རྒྱུད་དང་ཕ གྲོ་མ གྲོ།སྐད་བརྡའམ་ཆ གྲོས་ལུགས་ཀཀྱི་ཁྱད་མབྲེད་པར།མཀྱིའཀྱི ་རཀྱིགས་ཡ གྲོངས་ཀཀྱི་མཀྱི་དབང་དང་རྩ་བའཀྱི ་
རང་དབང་ལ་བརྩཀྱི ་འཇ གྲོག་བྱ་བར་སྐུལ་འདབྲེད་དང་སྐུལ་མ་གཏ གྲོང་བའཀྱི ་གཏན་འབབྲེབས་ལ་བསྐྱར་ཞཀྱིབ་གནང་།
重申对基本人权、人的尊严与价值、男女权利平等及大小各国权利平等的信念，

རྩ་བའཀྱི་མཀྱི་དབང་།མཀྱིའཀྱི ་ལ་རྒྱ་དང་རཀྱིན་ཐང་།ཕ གྲོ་མ ཚོའའི ་དབང་ཆ་འདྲ་མཉམ།རྒྱལ་ཁབ་ཆབྲེ་རུང་ས གྲོ་ས ཚོའའི ་དབང་ཆ་འདྲ་
མཉམ་ཡཀྱིན་པའཀྱི ་དད་སབྲེམས་ལ་བསྐྱར་ཞཀྱིབ་གནང་།
希望促进载于下列文书的各项原则的实现：《宪章》、《世界人权宣言》、《防
止及惩治灭绝种族罪公约》、《消除一切形式种族歧视国际公约》、《公民权利和政
治权利国际盟约》、《经济、社会、文化权利国际盟约》、《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》和《儿童权利公约》以及其他举世或区域一级通
过和联合国个别会员国之间缔结的有关国际文书，

གཤམ་གཀྱི་ཡཀྱིག་ཆ་དག་གཀྱི་རྩ་ད གྲོན་ས གྲོ་ས གྲོ་ད གྲོན་འཁྱ གྲོལ་ཡ གྲོང་བར་སྐུལ་འདབྲེད་གཏ གྲོང་བའཀྱི ་རབྲེ་བ་འཛའིན་ཏབྲེ། 《 རྩ་
ཁཀྱིམས 》 དང་། 《 འཛམ་གཀྱིང་མཀྱི་དབང་བསྒྲགས་གཏམ 》 《 རཀྱིགས་རྒྱུད་མཐ གྲོང་ཆུང་བྱབྲེད་ལུགས་མཐའ་དག་
ར གྲོལ་བའཀྱི ་རྒྱལ་སཀྱིའཀྱི ་སཀྱི་ཆཀྱིངས 》 《 རཀྱིགས་རྒྱུད་རྩ་མབྲེད་དུ་གཏ གྲོང་བའཀྱི ་ནག་ཉབྲེས་ལ་འག གྲོག་ར གྲོལ་དང་ཉབྲེས་ཁཀྱིམས་
གཅ གྲོད་པའཀྱི ་སཀྱི་ཆཀྱིངས 》 《 དཔལ་འབྱ གྲོར་དང་སཀྱི་ཚཚོགས།རཀྱིག་གནས་ཁབྲེ་དབང་གཀྱི་རྒྱལ་སཀྱིའཀྱི ་མནའ་ཆཀྱིངས 》

《 ཆ གྲོས་ལུགས་སམ་དད་མ གྲོས་རབྲེན་བྱས་ཏབྲེ་བཟ གྲོད་ས གྲོམ་དཀའ་བ་དང་ཁྱད་གས གྲོད་བྱ་བའཀྱི ་བསྒྲགས་གཏམ་སབྲེལ་
བའཀྱི ་བྱབྲེད་སྟངས་ཡ གྲོད་ཚད་འག གྲོག་ཁཀྱིམས 》 《 བྱཀྱིས་པའཀྱི ་ཁབྲེ་དབང་སཀྱི་ཆཀྱིངས 》 བཅས་དང་།གཞན་པའཀྱི ་འཛམ་
གཀྱིང་ཡ གྲོངས་ཀཀྱི་ཁས་ལབྲེན་པའམ་ས་ཁ གྲོངས་རཀྱིམ་པ་དང་པ ཚོའའི ་ཁས་ལབྲེན་ཐ གྲོབ་པའཀྱི ་མཉམ་འབབྲེལ་རྒྱལ་ཚཚོགས་ཀཀྱི་
ཁ གྲོངས་གཏ གྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་བར་གཀྱི་མནའ་འབབྲེལ་དང་འབབྲེལ་བའཀྱི ་རྒྱལ་སཀྱིའཀྱི ་ཡཀྱིག་ཆ་མཐའ་དག་འདུས།
为《公民权利和政治权利国际盟约》第 27 条关于在族裔、宗教或语言上属于少数



群体的个人权利的规定所鼓舞，

《 སཀྱི་དམངས་ཁབྲེ་དབང་དང་ཆབ་སཀྱིད་ཁབྲེ་དབང་གཀྱི་རྒྱལ་སཀྱིའཀྱི ་མནའ་ཆཀྱིངས 》 ད གྲོན་ཚན་༢༧པ་སྟབྲེ།རཀྱིགས་རྒྱུད་
དང་ཆ གྲོས་ལུགས།སྐད་བརྡའཀྱི་ཐད་དུ་གངས་ཉུང་མཀྱི་རཀྱིགས་ལ་གཏ གྲོགས་པའཀྱི་མཀྱི་ཡཀྱི་ཁབྲེ་དབང་ཐད་ཀཀྱི་གཏན་
འབབྲེབས་ལ་སྐུལ་མ་གཏ གྲོང་ཆབྲེད་དུ།
考虑到促进和保护在民族或族裔、宗教和语言上属于少数群体的人的权利有利于
他们居住国的政治和社会稳定，

མཀྱི་རཀྱིགས་སམ་རཀྱིགས་རྒྱུད།ཆ གྲོས་ལུགས་དང་སྐད་བརྡའཀྱི་ཐ གྲོག་ནས་གངས་ཉུང་མཀྱི་རཀྱིགས་ལ་གཏ གྲོགས་པའཀྱི་མཀྱི་ཡཀྱི་
ཁབྲེ་དབང་ཁ གྲོ་ཚཚོའའི ་ས གྲོད་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀཀྱི་ཆབ་སཀྱིད་དང་གཏན་འཇགས་ལ་ཕན་པར་གཞཀྱིགས།
强调在基于法治的民主范围内，作为整个社会发展的必不可少的部分，不断促进
和实现在民族或族裔、宗教和语言上属于少数群体的人的权利，必然会有助于增强各
国人民间和各国家间的友谊与合作，

དམངས་གཙཚོ་ཁཀྱིམས་སྐྱ གྲོང་གཀྱི་ཁྱབ་ཁ གྲོངས་ཁ གྲོད་དུ།སཀྱི་ཚཚོགས་ཁྱ གྲོན་ཡ གྲོངས་ཀཀྱི་འཕབྲེལ་རྒྱས་ལ་མབྲེད་དུ་མཀྱི་རུང་བའཀྱི ་
ཁག་ཅཀྱིག་ཡཀྱིན་པའཀྱི ་ཆ་ནས།མཀྱི་རཀྱིགས་སམ་རཀྱིགས་རྒྱུད།ཆ གྲོས་ལུགས་དང་སྐད་བརྡའཀྱི་ཐ གྲོག་ནས་གངས་ཉུང་མཀྱི་
རཀྱིགས་ལ་གཏ གྲོགས་པའཀྱི་མཀྱི་ཡཀྱི་ཁབྲེ་དབང་ལ་རྒྱུན་ཆད་མབྲེད་པར་སྐུལ་འདབྲེད་དང་མང གྲོན་འགྱུར་བྱུང་ན།རྒྱལ་ཁབ་
ས གྲོ་ས ཚོའའི ་མཀྱི་དམངས་བར་དང་རྒྱལ་ཁབ་ས གྲོ་ས ཚོའའི ་བར་གཀྱི་མཛའ་མཐུན་འབབྲེལ་བ་དང་མཉམ་འབབྲེལ་བྱ་གཞག་ག གྲོང་
དུ་འཕབྲེལ་ཐུབ་པར་གཏཀྱིང་ས གྲོན།
考虑到联合国在保护少数群体方面可发挥重要作用，

མཉམ་འབབྲེལ་རྒྱལ་ཚཚོགས་ཀཀྱིས་གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་ཀཀྱི་སྲུང་སྐྱ གྲོབ་ཐད་དུ་བྱབྲེད་ནུས་གལ་ཆབྲེན་འད གྲོན་བཞཀྱིན་
པར་གཞཀྱིགས།
铭记在联合国系统内，特别是人权委员会、防止歧视及保护少数小组委员会和根
据国际人权盟约和其他有关国际人权文书所设的那些机构，在促进和保护在民族或族
裔、宗教和语言上属于少数群体的人的权利方面迄今所做的工作，

མཉམ་འབབྲེལ་རྒྱལ་ཚཚོགས་ཀཀྱི་མ་ལག་ཁ གྲོད་དང་།ཁྱད་པར་དུ་མཀྱི་དབང་ཨུ་ཡ གྲོན་ཚཚོགས་པ་དང་།མཐ གྲོང་ཆུང་ཁྱད་
གས གྲོད་གཏན་འག གྲོག་དང་གངས་ཉུང་སྲུང་སྐྱ གྲོབ་ཀཀྱི་ཨུ་ཡ གྲོན་ཚཚོགས་པ།རྒྱལ་སཀྱིའཀྱི ་མཀྱི་དབང་མནའ་ཆཀྱིངས་དང་
གཞན་པའཀྱི་རྒྱལ་སཀྱིའཀྱི ་མཀྱི་དབང་ཡཀྱིག་ཆ་དང་འབབྲེལ་བའཀྱི ་ལས་ཁུངས་དག་གཞཀྱིར་བཟུང་སྟབྲེ།ད་སྔའཀྱི ་བར་དུ་མཀྱི་
རཀྱིགས་སམ་རཀྱིགས་རྒྱུད།ཆ གྲོས་ལུགས་དང་སྐད་བརྡའཀྱི་ཐ གྲོག་ནས་གངས་ཉུང་མཀྱི་རཀྱིགས་ལ་གཏ གྲོགས་པའཀྱི་མཀྱི་ཡཀྱི་ཁབྲེ་
དབང་གཀྱི་ཕ གྲོགས་ལ་སྒྲུབ་པའཀྱི་བྱ་བ་སབྲེམས་ལ་དམ་པ གྲོར་བཟུང་།



考虑到各政府间组织和非政府组织为保护少数群体和为促进和保护在民族和族
裔、宗教和语言上属于少数群体的人的权利所做的重要工作，

སཀྱིད་གཞུང་བར་གཀྱི་རྩ་འཛུགས་དང་སཀྱིད་གཞུང་མ་ཡཀྱིན་པའཀྱི ་རྩ་འཛུགས་ཀཀྱིས་གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་ལ་སྲུང་
སྐྱ གྲོབ་དང་།མཀྱི་རཀྱིགས་དང་རཀྱིགས་རྒྱུད།ཆ གྲོས་ལུགས་དང་སྐད་བརྡའཀྱི་ཐ གྲོག་ནས་གངས་ཉུང་ལ་གཏ གྲོགས་པའཀྱི་མཀྱི་ཡཀྱི་ཁབྲེ་
དབང་གཀྱི་སྲུང་སྐྱ གྲོབ་དང་སྐུལ་འདབྲེད་ཀཀྱི་ཆབྲེད་དུ་སྒྲུབ་པའཀྱི་བྱ་བར་བསམ་གཞཀྱིགས་བཏང་།
认识到关于在民族或族裔、宗教和语言上属于少数群体的人的权利方面需要确保
更加有效地执行各项国际人权文书，

མཀྱི་རཀྱིགས་སམ་རཀྱིགས་རྒྱུད།ཆ གྲོས་ལུགས་དང་སྐད་བརྡའཀྱི་ཐ གྲོག་ནས་གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་སུ་གཏ གྲོགས་པའཀྱི་མཀྱི་
ཡཀྱི་ཁབྲེ་དབང་ཐད་དུ་ནུས་པ་ལྡན་པའཀྱི་ས གྲོ་ནས་རྒྱལ་སཀྱིའཀྱི ་མཀྱི་དབང་ཡཀྱིག་ཆ་ས གྲོ་ས གྲོ་ད གྲོན་འཁྱ གྲོལ་བྱ་དག གྲོས་པའཀྱི ་ང གྲོས་
ཟཀྱིན་ཐ གྲོབ་པ་བཅས་ཀཀྱི་རྨང་གཞཀྱི་སྟབྲེང་དུ།
兹宣布《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》如下：

《 མཀྱི་རཀྱིགས་སམ་རཀྱིགས་རྒྱུད།ཆ གྲོས་ལུགས་དང་སྐད་བརྡའཀྱི་ཐ གྲོག་ནས་གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་སུ་གཏ གྲོགས་པའཀྱི་
མཀྱི་ཡཀྱི་ཁབྲེ ་དབང་བསྒྲགས་གཏམ》འདཀྱི་སབྲེལ་བ་ཡཀྱིན་ཏབྲེ།
联合国少数群体指南第一部分，《联合国少数群体宣言》案文 2

མཉམ་འབབྲེལ་རྒྱལ་ཚཚོགས་ཀཀྱི་རཀྱིགས་ཚཚོགས་སབྲེ་སྟ གྲོན་ཁག་དང་པ གྲོ་སྟབྲེ། 《 མཉམ་འབབྲེལ་རྒྱལ་ཚཚོགས་གངས་ཉུང་
རཀྱིགས་ཚཚོགས་བསྒྲགས་གཏམ》གཀྱི་ཡཀྱིག་ཆ༢གཤམ་ལྟར།
第 1  条

ད གྲོན་ཚན་དང་པ གྲོ།
1. 各国应在各自领土内保护少数群体的存在及其民族或族裔、文化、宗教和语言
上的特征并应鼓励促进该特征的条件。

༡༽  རྒྱལ་ཁབ་ས གྲོ་ས གྲོས་རང་རང་གཀྱི་མངའ་ཁ གྲོངས་སུ་གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་ཀཀྱི་གནས་པ་དང་།དབྲེའཀྱི ་མཀྱི་རཀྱིགས་
སམ་རཀྱིགས་རྒྱུད།རཀྱིག་གནས།ཆ གྲོས་ལུགས་དང་སྐད་བརྡའཀྱི་ཐ གྲོག་གཀྱི་ཁྱད་ཆ གྲོས་ལ་སྐུལ་འདབྲེད་དང་།ཁྱད་ཆ གྲོས་སྲུང་
འཛའིན་དང་དར་འཕབྲེལ་དུ་འག གྲོ་བའཀྱི ་ཆ་རབྲེན་ལ་སྐུལ་མ་གཏ གྲོང་དག གྲོས།
2. 各国应采取适当的立法和其他措施以实现这些目的。

༢༽ རྒྱལ་ཁབ་ས གྲོ་ས གྲོས་འ གྲོས་འཚམ་གཀྱི་ཁཀྱིམས་འཛུགས་དང་གཞན་པའཀྱི་བྱབྲེད་ཐབས་སད་དབྲེ་དམཀྱིགས་ཡུལ་འདཀྱི་
དག་མང གྲོན་འགྱུར་ཡ གྲོང་བར་བྱ་དག གྲོས།
第 2  条



ད གྲོན་ཚན་གཉཀྱིས་པ།
1. 在民族或族裔、宗教和语言上属于少数群体的人 ( 下称属于少数群体的人 ) 有权
私下和公开、自由而不受干扰或任何形式歧视地享受其文化、信奉其宗教并举行其仪
式以及使用其语言。

༡༽    མཀྱི་རཀྱིགས་སམ་རཀྱིགས་རྒྱུད།ཆ གྲོས་ལུགས་དང་སྐད་བརྡའཀྱི་ཐ གྲོག་ནས་གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་སུ་གཏ གྲོགས་
པའཀྱི་མཀྱི（གཤམ་ནས་གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་སུ་འབ གྲོད）ལ།སབྲེར་རམ་གཞུང་།ལ གྲོག་གམ་མང གྲོན་དུ།རང་དབང་
ལ་ཐབྲེ་གཏ གྲོགས་མཀྱི་བཟ གྲོ་བའམ།མཐ གྲོང་ཆུང་ཁྱད་གས གྲོད་ཀཀྱི་བྱབྲེད་ལུགས་མཐའ་དག་གཀྱི་བར་ཆད་མཀྱི་ཐབྲེབས་པར།རང་
གཀྱི་རཀྱིག་གནས་དང་དད་མ གྲོས།ཆ གྲོས་ལུགས་ལ གྲོངས་སུ་ས གྲོད་པ་དང་།དབྲེ་འབབྲེལ་གཀྱི་ཆ གྲོ་ག་སབྲེལ་བ་དང་སྐད་བརྡ་ས གྲོད་
པའཀྱི ་དབང་ཆ་ཡ གྲོད།
2. 属于少数群体的人有权有效地参加文化、宗教、社会、经济和公共生活。

༢༽    གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་སུ་གཏ གྲོགས་པའཀྱི་མཀྱི་ལ་རཀྱིག་གནས་དང་།ཆ གྲོས་ལུགས།སཀྱི་ཚཚོགས།དཔལ་འབྱ གྲོར།
སཀྱི་བའཀྱི ་འཚཚོ་བར་གསབ་ཞུགས་བྱ་བའཀྱི ་དབང་ཆ་ཡ གྲོད།
3. 属于少数群体的人有权以与国家法律不相抵触的方式切实参加国家一级和适当
时区域一级关于其所属少数群体或其所居住区域的决定。

༣༽   གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་སུ་གཏ གྲོགས་པའཀྱི་མཀྱི་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀཀྱི་ཁཀྱིམས་དང་མཀྱི་འགལ་བའཀྱི་འ གྲོས་འཚམ་གཀྱི་
ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་དབྲེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀཀྱི་རཀྱིམ་པ་དང་པ གྲོ་དང་།འ གྲོས་མཚམ་གཀྱི་དུས་ཚཚོད་དུ་ས་ཁ གྲོངས་ཀཀྱི་རཀྱིམ་པ་དང་པ ཚོའའི ་
གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་སམ་རཀྱིགས་ཚཚོགས་ཀཀྱི་ས གྲོད་ཁུལ་དང་འབབྲེལ་བའཀྱི ་ཐག་གཅ གྲོད་ལ་གསབ་ཞུགས་བྱ་བའཀྱི ་
དབང་ཆ་ཡ གྲོད།
4. 属于少数群体的人有权成立和保持他们自己的社团。

༤༽   གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་ཀཀྱི་མཀྱི་ལ་རང་གཀྱི་ཚཚོགས་པ་འཛུགས་དབང་དང་རྒྱུན་འཁྱ གྲོངས་བྱ་བའཀྱི ་དབང་ཆ་
ཡ གྲོད།
5. 属于少数群体的人有权在不受歧视的情况下与其群体的其他成员及属于其他少
数群体的人建立并保持自由与和平的接触，亦有权与在民族或族裔、宗教或语言上与
他们有关系的其他国家的公民建立和保持跨国界的接触。

༥༽   གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་ལ་གཏ གྲོགས་པའཀྱི་མཀྱི་ལ་མཐ གྲོང་ཆུང་ཁྱད་གས གྲོད་མཀྱི་ཐབྲེབས་པའཀྱི་གནས་ཚུལ་འ གྲོག་
ཏུ།རཀྱིགས་ཚཚོགས་གཞན་པའཀྱི་ཁ གྲོངས་མཀྱི་དང་བཅས་བའཀྱི་གཞན་པའཀྱི་གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་ཀཀྱི་མཀྱི་དང་རང་
དབང་དང་ཞཀྱི་བདབྲེའཀྱི ་འག གྲོ་འ གྲོང་རྒྱུན་འཁྱ གྲོངས་བྱ་བ་དང་།འབབྲེལ་བ་ཡག་པ གྲོ་འཛུགས་པའཀྱི་དབང་ཆ་ཡ གྲོད།



第 3  条

ད གྲོན་ཚན་གསུམ་པ།
1. 属于少数群体的人可单独和与其群体的其他成员一起行使其权利，包括本宣言
规定的权利，而不受任何歧视。

༡༽     གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་ལ་གཏ གྲོགས་པའཀྱི་མཀྱི་ཡཀྱིས་རང་སབྲེར་རམ་རང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་ཀཀྱི་ཁ གྲོངས་མཀྱི་
གཞན་དག་དང་ལྷན་དུ་རང་གཀྱི་ཁབྲེ་དབང་སྟབྲེ།བསྒྲགས་གཏམ་འདཀྱིའཀྱི ་གཏན་འཁབྲེལ་ནང་ད གྲོན་ཡང་བཅས་པའཀྱི་ཁབྲེ་
དབང་མཐའ་དག་ལག་བསྟར་བྱ་བའཀྱི ་དབང་ཆ་ཡ གྲོད་ལ།མཐ གྲོང་ཆུང་ཁྱད་གས གྲོད་ཅཀྱི་ཡང་མཀྱི་ཐབྲེབས།
2. 不得因行使或不行使本宣言规定的权利而对属于少数群体的任何人造成不利。

༢༽  བསྒྲགས་གཏམ་འདཀྱིའཀྱི ་གཏན་འཁབྲེལ་གཀྱི་ཁབྲེ་དབང་ལག་བསྟར་བྱས་པའམ་ཡང་ན་མ་བྱས་པར་བརབྲེན་ནས་
གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་ལ་གཏ གྲོགས་པའཀྱི་མཀྱི་གང་རུང་གཀྱི་ཁབྲེ་ཕན་ལ་གན གྲོད་འཚཚེ ་བཏང་མཀྱི་ཆ གྲོག
第 4  条

ད གྲོན་ཚན་བཞཀྱི་པ།
1. 各国应采取必要的措施确保属于少数群体的人可在不受任何歧视并在法律面前
完全平等的情况下充分而切实地行使其所有人权和基本自由。

༡༽   རྒྱལ་ཁབ་ས གྲོ་ས གྲོས་དག གྲོས་ངབྲེས་ཀཀྱི་བྱབྲེད་ཐབས་སད་དབྲེ་གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་ལ་གཏ གྲོགས་པའཀྱི་མཀྱི་ལ་
མཐ གྲོང་ཆུང་ཁྱད་གས གྲོད་མཀྱི་ཐབྲེབས་པ་མ་ཟད།ཁཀྱིམས་ལུགས་ཀཀྱི་མདུན་དུ་རྩ་བ་ནས་འདྲ་མཉམ་ཡཀྱིནཔའཀྱི་གནས་
ཚུལ་འ གྲོག་ཏུ།མཀྱི་དབང་དང་རྩ་བའཀྱི ་རང་དབང་མཐའ་དག་འཐུས་ཚང་ངམ་ཆ་ཚང་།ད གྲོན་གནས་དང་དང གྲོས་
གནས་ཀཀྱི་ས གྲོ་ནས་ལག་བསྟར་ཐུབ་པར་ཁག་ཐབྲེག་བྱ་དག གྲོས།
2. 各国应采取措施，创造有利条件，使属于少数群体的人得以表达其特征和发扬
其文化、语言、宗教、传统和风俗，但违反国家法律和不符国际标准的特殊习俗除
外。

༢༽ རྒྱལ་ཁབ་ཀཀྱིས་འ གྲོས་འཚམ་གཀྱི་བྱབྲེད་ཐབས་དང་ཕན་ཡ གྲོད་ཀཀྱི་ཆ་རབྲེན་སྐྲུན་ཏབྲེ།གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་ཀཀྱི་མཀྱི་
ལ་རང་གཀྱི་ཁྱད་རགས་དང་།རང་རཀྱིགས་ཀཀྱི་རཀྱིག་གནས་དང་སྐད་ཆ།ཆ གྲོས་ལུགས།ས གྲོལ་རྒྱུན།ག གྲོམས་ས གྲོལ་ས གྲོགས་
བརྒྱུད་བསྒྲགས་དང་དར་སབྲེལ་དུ་གཏ གྲོང་བའཀྱི ་ཁབྲེ་དབང་ལ་ཁག་ཐབྲེག་བྱ་དག གྲོས།
3. 各国应采取适当措施，在可能的情况下，使属于少数群体的人有充分的机会学
习其母语或在教学中使用母语。

༣༽  རྒྱལ་ཁབ་ས གྲོ་ས གྲོས་འ གྲོས་འཚམ་གཀྱི་བྱབྲེད་ཐབས་སད་དབྲེ།སཀྱིད་པའཀྱི ་གནས་པའཀྱི་གནས་ཚུལ་འ གྲོག་ཏུ།གངས་ཉུང་
རཀྱིགས་ཚཚོགས་སུ་གཏ གྲོགས་པའཀྱི་མཀྱི་ལ་རང་སྐད་རང་ཡཀྱིག་ས གྲོབ་ས གྲོང་དང་བཀ གྲོལ་ས གྲོད་གཏ གྲོང་བའཀྱི ་མཐུན་རབྲེན་སྐྲུན་



དག གྲོས།
4. 各国应酌情在教育领域采取措施，以期鼓励对其领土内的少数群体的历史、传
统、语言和文化的了解。属于少数群体的人应有充分机会获得对整个社会的了解。

༤༽ རྒྱལ་ཁབ་ས གྲོ་ས གྲོས་རང་གཀྱི་བྱབྲེ་བག་གནས་ཚུལ་ལ་གཞཀྱིགས་ནས།ས གྲོབ་གསཚོའའི ་ཁྱབ་ཁ གྲོངས་སུ་བྱབྲེད་ཐབས་
ལབྲེགས་པ གྲོ་ས གྲོད་དག གྲོས་ལ།དབྲེར་བརབྲེན་ནས་མངའ་ཁ གྲོངས་ཁ གྲོད་ཀཀྱི་གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་ཀཀྱི་ལ གྲོ་རྒྱུས་དང་།ས གྲོལ་
རྒྱུན།སྐད་ཆ་དང་རཀྱིག་གནས་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཡ གྲོད་པར་བྱ་དག གྲོས།གངས་ཉུང་མཀྱི་རཀྱིགས་ལ་གཏ གྲོགས་པའཀྱི་མཀྱི་ལ་སཀྱི་
ཚཚོགས་ཧཀྱིལ་བ གྲོར་ཆ་རྒྱུས་ཐ གྲོབ་པའཀྱི ་ག གྲོ་སྐབས་སྟབྲེར་དག གྲོས།
5. 各国应考虑采取适当措施，使属于少数群体的人可充分参与其本国的经济进步
和发展。

 ༥༽    རྒྱལ་ཁབ་ས གྲོ་ས གྲོས་འ གྲོས་འཚམ་གཀྱི་བྱབྲེད་ཐབས་སད་དབྲེ།གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་ལ་གཏ གྲོགས་པའཀྱི་མཀྱི་དག་
རང་རྒྱལ་གཀྱི་དཔལ་འབྱ གྲོར་དར་སབྲེལ་དང་འཕབྲེལ་རྒྱས་བྱ་གཞག་ལ་ཇཀྱི་ལྟར་ཞུགས་སུ་འཇུག་པར་བསམ་བ གྲོ་གཏ གྲོང་
དག གྲོས།
联合国少数群体指南第一部分，《联合国少数群体宣言》案文 

མཉམ་འབབྲེལ་རྒྱལ་ཚཚོགས་གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་སབྲེ་སྟ གྲོན་ཁག་དང་པ ཚོའའི ་ཡཀྱིག་ཆ་སྟབྲེ། 《 མཉམ་འབབྲེལ་རྒྱལ་
ཚཚོགས་གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་བསྒྲགས་གཏམ》

第 5  条

ད གྲོན་ཚན་ལྔ་བ།
1. 国家政策和方案的制订和执行应适当照顾属于少数群体的人的合法利益。

 ༡༽      རྒྱལ་ཁབ་ཀཀྱི་སཀྱིད་ཇུས་དང་ཇུས་གཞཀྱིའཀྱི ་གཏན་འག གྲོད་དངལག་བསྟར་བྱ་དུས།འ གྲོས་འཚམ་གཀྱི་ས གྲོ་ནས་
གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་སུ་གཏ གྲོགས་པའཀྱི་མཀྱི་ཡཀྱི་ཁཀྱིམས་མཐུན་ཁབྲེ་ཕན་ལ་ལྟ་སྐྱ གྲོང་བྱ་དག གྲོས།
2. 各国间的合作与援助方案的制订和执行应适当照顾属于少数群体的人的合法利
益。

༢༽   རྒྱལ་ཁབ་བར་གཀྱི་མཉམ་འབབྲེལ་དང་ར གྲོགས་རབྲེས་ཇུས་གཞཀྱི་འག གྲོད་པ་དང་ལག་བསྟར་བྱ་སྐབས།འ གྲོས་
འཚམ་གཀྱི་ས གྲོ་ནས་གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་ཀཀྱི་མཀྱི་ཡཀྱི་ཁཀྱིམས་མཐུན་ཁབྲེ་ཕན་ལ་ལྟ་སྐྱ གྲོང་བྱ་དག གྲོས།
第 6  条

ད གྲོན་ཚན་དྲུག་པ།
各国应就涉及属于少数群体的人的问题进行合作，包括交流资料和经验，以期促
进相互了解和信任。



རྒྱལ་ཁབ་ས གྲོ་ས གྲོས་གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་ལ་གཏ གྲོགས་པའཀྱི་མཀྱི་དང་འབབྲེལ་བའཀྱི ་གནད་ད གྲོན་མཉམ་འབབྲེལ་བྱ་
དག གྲོས་ཏབྲེ།རྒྱུ་ཆ་དང་ཉམས་མ གྲོང་བརབྲེ་རབྲེས་བྱས་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་རྒྱུས་ལ གྲོན་དང་ཡཀྱིད་ར གྲོན་ཡ གྲོང་བར་སྐུལ་འདབྲེད་
གཏ གྲོང་དག གྲོས།
第 7  条

ད གྲོན་ཚན་བདུན་པ།
各国应进行合作，促进对本宣言规定的权利的尊重。

རྒྱལ་ཁབ་ས གྲོ་ས གྲོས་མཉམ་འབབྲེལ་ངང་བསྒྲགས་གཏམ་འདཀྱིས་གཏན་འཁབྲེལ་གནང་བའཀྱི་ཁབྲེ་དབང་ལ་བརྩཀྱི ་སྲུང་བྱ་
བར་སྐུལ་འདབྲེད་བཏང་ནས་འ གྲོས།
第 8  条

ད གྲོན་ཚན་བརྒྱད་པ།
1. 本宣言的任何规定不得妨碍各国履行有关属于少数群体的人的国际义务。各国
特别应真诚地履行根据其作为缔约国的国际条约和协定所承担的义务和承诺。

༡༽  བསྒྲགས་གཏམ་འདཀྱིའཀྱི ་གཏན་འཁབྲེལ་གང་རུང་གཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ས གྲོ་ས ཚོའའི ་གངས་ཉུང་རཀྱིགས་ཚཚོགས་སུ་
གཏ གྲོགས་པའཀྱི་མཀྱི་ཡཀྱི་རྒྱལ་སཀྱིའཀྱི ་འ གྲོས་འགན་ལག་བསྟར་བྱ་བར་གབྲེགས་བྱས་མཀྱི་ཆ གྲོག རྒྱལ་ཁབ་ས གྲོ་ས གྲོའམ།ཁྱད་པར་
དུ་མནའ་བཞག་རྒྱལ་ཁབ་དག་གཀྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གཀྱིས་རྒྱལ་སཀྱིའཀྱི ་སཀྱི་ཆཀྱིངས་དང་ག གྲོས་ཆ གྲོད་ཀཀྱི་ནང་ད གྲོན་
ལག་བསྟར་དང་།འ གྲོས་འགན་དང་ཁས་ལབྲེན་ལབྲེགས་པར་སྒྲུབ་དག གྲོས།
2. 行使本宣言规定的权利不得妨害一切个人享受普遍公认的人权和基本自由。

༢༽  བསྒྲགས་གཏམ་འདཀྱི་ཉཀྱིད་དུ་གཏན་འབབྲེབས་མཛད་པའཀྱི་ཁབྲེ་དབང་ལག་བསྟར་བྱ་བར།མཀྱི་སབྲེར་ལ་ལ གྲོངས་སུ་
ས གྲོད་དབང་ཡ གྲོད་པའཀྱི ་ཡ གྲོངས་ཁྱབ་ཀཀྱིས་ཁས་ལབྲེན་པའཀྱི ་མཀྱི་དབང་དང་རྩ་བའཀྱི ་རང་དབང་ལ་གན གྲོད་པ་སྐྱབྲེལ་མཀྱི་ཆ གྲོག
3. 各国为确保充分享受本宣言所规定的权利而采取的措施不得因其表现形式面视
为违反《世界人权宣言》所载平等权利。

༣༽  རྒྱལ་ཁབ་ས གྲོ་ས གྲོས་བསྒྲགས་གཏམ་འདཀྱིའཀྱི ་གཏན་ཁབྲེལ་གནང་བའཀྱི་ཁབྲེ་དབང་ཆ་ཚང་ལ གྲོངས་སུ་ས གྲོད་ཆབྲེད་དུ་
སད་པའཀྱི ་བྱབྲེད་ཐབས་དབྲེ 《 འཛམ་གཀྱིང་མཀྱི་དབང་བསྒྲགས་གཏམ 》 དུ་བཀ གྲོད་པའཀྱི ་འདྲ་མཉམ་ཁབྲེ་དབང་དང་
འགལ་བར་བལྟས་མཀྱི་ཆ གྲོག
4. 本宣言的任何内容均不得解释为允许从事违反联合国宗旨和原则、包括国家主
权平等、领土完整和政治独立的任何活动。

༤༽བསྒྲགས་གཏམ་འདཀྱིའཀྱི ་ནང་ད གྲོན་ཚང་མ་མཉམ་འབབྲེལ་རྒྱལ་ཚཚོགས་ཀཀྱི་དག གྲོངས་ད གྲོན་དང་རྩ་ད གྲོན་ཏབྲེ།རྒྱལ་



ཁབ་བདག་དབང་འདྲ་མཉམ་དང་།མངའ་ཁ གྲོངས་ཆ་ཚང་།ཆབ་སཀྱིད་སབྲེར་ཚུགས་ཀཀྱི་བྱ་འགུལ་གང་རུང་ཚང་མ་
དང་རྒྱབ་འགལ་དུ་འག གྲོ་མཀྱི་རུང་།
第 9  条

ད གྲོན་ཚན་དགུ་པ།
联合国系统内的各专门机构和其他组织应在各自权限范围内促进全面实现本宣言
规定的权利和原则。

མཉམ་འབབྲེལ་རྒྱལ་ཚཚོགས་མ་ལག་ཁ གྲོད་ཀཀྱི་ཆབྲེད་ལས་སབྲེ་ཁག་དང་གཞན་པའཀྱི་རྩ་འཛུགས་ཀཀྱིས་རང་རང་གཀྱི་
དབང་ཆའཀྱི་ཁྱབ་ཁ གྲོངས་ནས་བསྒྲགས་གཏམ་འདཀྱིའཀྱི ་ཁབྲེ་དབང་དང་རྩ་ད གྲོན་མང གྲོན་འགྱུར་ཡ གྲོང་བར་སྐུལ་འདབྲེད་བྱ་
དག གྲོས།


