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 حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف - ٦٢/١٥٥
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــشري  ــسانإذ ت  والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق)١( إىل اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلن

ــة ــة والثقافي ــسياسية والعهــد)٢(االقتــصادية واالجتماعي ــة وال ــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدني ،)٢( ال
 صكوك حقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة،وكذلك

ــشري أيــضا   ١٩٩٩ديــسمرب/ كــانون األول١٧ املــؤرخ٥٤/١٦٠ إىل قراراــاوإذ ت
 كـــــانون١٨ املـــــؤرخ٥٧/٢٠٤ و٢٠٠٠ديـــــسمرب/ كـــــانون األول٤ املـــــؤرخ٥٥/٩١ و

ــسمرب/ كــانون األول٢٢ املــؤرخ٥٨/١٦٧ و٢٠٠٢ديــسمرب/األول  ٦٠/١٦٧  و٢٠٠٣دي
 املــؤرخ٥٤/١١٣، وإذ تــشري كــذلك إىل قراراــا٢٠٠٥ديــسمرب/ كــانون األول١٦املــؤرخ

ــانون األول١٠ ــسمرب/ كـ ــؤرخ٥٥/٢٣ و١٩٩٩ديـ ــاين١٣ املـ ــشرين الثـ ــوفمرب/ تـ  ٢٠٠٠نـ
ار بـني فيما يتعلق بسنة األمم املتحدة للحـو٢٠٠٥أكتوبر/ تشرين األول٢٠ املؤرخ٦٠/٤ و

 احلضارات،
 أن العديــد مــن الــصكوك املربمــة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة تــشجعوإذ تالحــظ 

سيما إعالن مبادئ التعاون الثقايف الـدويل صون الثقافة وتنميتها، والوكذلكالتنوع الثقايف،
 رابعـة عـشرة املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة يف دورتـه ال أصدرهالذي

 ،)٣(١٩٦٦نوفمرب/ تشرين الثاين٤يف
_______________

 ).٣ -د( ألف٢١٧القرار )١(
.، املرفق)٢١ -د( ألف٢٢٠٠انظر القرار )٢(
وثــائق املــؤمتر العــام، الــدورة الرابعــة عــشرة، املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة،منظمــة األمــم:انظــر )٣(

.، القرارات١٩٦٦باريس،
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 ،)٤( األمني العام بتقريروإذ حتيط علما 
 يفبني، علـى النحـو املـابعـض واجب التعاون مع بعـضهاعلى الدول إىل أنوإذ تشري 

إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بـني الـدول وفقـا مليثـاق األمـم
،١٩٧٠أكتـوبر/ تـشرين األول٢٤املـؤرخ)٢٥ -د (٢٦٢٥ الوارد يف مرفق قرارهااملتحدة

 نظمهــا الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة، يف شــىت جمـــاالتبغــض النظــر عــن اخــتالف
العالقــات الدوليــة ويف تعزيــز االحتــرام العــاملي حلقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية للجميــع

 يع أشكال التمييز العنصري ومجيع أشكال التعصب الديين،ومراعاا، ويف القضاء على مج
 ٥٦/٦ قرارهـامبوجـب باعتماد الربنـامج العـاملي للحـوار بـني احلـضاراتوإذ ترحب 

 ،٢٠٠١نوفمرب/ تشرين الثاين٩املؤرخ
 العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـةناهضة مبسامهة املؤمتر العاملي ملوإذ ترحب أيضا 

ربــان، جنــوب أفريقيــا، يف الفتــرة مــنيصل بــذلك مــن تعــصب املعقــود يف داألجانــب ومــا يتــ
 ، يف تشجيع احترام التنوع الثقايف،٢٠٠١سبتمرب/ أيلول٨أغسطس إىل/آب ٣١

 للتربيــة والعلــم والثقافــةملنظمــة األمــم املتحــدة بــاإلعالن العــامليوإذ ترحــب كــذلك 
 اللذين اعتمدمها املـؤمتر العـام ملنظمـة األمـم)٦(هوخطة العمل املتصلة ب )٥(التنوع الثقايفب املتعلق

 دورتـه احلاديـة والـثالثنييف ٢٠٠١نـوفمرب/ تـشرين الثـاين٢ املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف
 الــدول األعــضاء منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــةمــا دعــت فيهنذيلــوال
ىل التعـاون مـع منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـمإاألخرىغري احلكومية املعنيةاملنظماتو

والثقافــة لتعزيــز املبــادئ املنــصوص عليهــا يف اإلعــالن وخطــة العمــل املتــصلة بــه ــدف زيــادة
 تضافر اإلجراءات لصاحل التنوع الثقايف،

قـوق اإلنـسانحب املعينعدم االحنيازبلدانباالجتماع الوزاري حلركةوإذ حتيط علما 
 ،٢٠٠٧سبتمرب/ أيلول٤ و٣الثقايف املعقود يف طهران يفوالتنوع

وغـري قابلـة أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية ومترابطة ومتـشابكةوإذ تؤكد من جديد 
 حقـوق اإلنــسان كافــة بطريقــة نزيهــة ومتكافئــةل وأن علــى اتمــع الــدويل أن يعامــللتجزئـة،

_______________

)٤( A/62/254.
ــة، )٥( ــة والعلــم والثقاف ــم املتحــدة للتربي ــة األم ــة والثالثــون،منظم ــام، الــدورة احلادي ــائق املــؤمتر الع وث

، الفـصلالقـرارات:األول، الـد٢٠٠١وفمربنـ/ تـشرين الثـاين٣ -أكتـوبر/تـشرين األول ١٥باريس،
.، املرفق األول٢٥اخلامس، القرار

.املرجع نفسه، املرفق الثاين )٦(
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ن واجـب الـدول، بـصرف النظـر عـن، وأن مـأكيـدوعلى قـدم املـساواة وبـنفس القـدر مـن الت
ــة، أن ــسياسية واالقتــصادية والثقافي مجيــع حقــوق اإلنــسان واحلريــاتوحتمــي تعــززنظمهــا ال

 الوطنية واإلقليمية واخللفيات التارخييـةوصياتما تتسم به اخلصمراعاةاألساسية، مع وجوب
 والثقافية والدينية املختلفة من أمهية،

ــسلم  تطــور الثقــايفإىل اليف وســعي مجيــع الــشعوب واألمــم بــأن التنــوع الثقــاوإذ ت
  إلثراء احلياة الثقافية للبشرية بشكل متبادل،انمصدر

ــدأ عــدم اللجــوء إىلوإذ تأخــذ يف اعتبارهــا  ــة الــسالم تعــزز بــشكل فعــال مب  أن ثقاف
 التــضامن بــني الــشعوب واألمــم وتــدعم احلــوار بــنيوطــدالعنــف واحتــرام حقــوق اإلنــسان وت

 الثقافات،
  بأن مجيع الثقافات واحلضارات تتقاسم جمموعة مشتركة من القيم العاملية،وإذ تسلم 
 سيـسهم يفا وتقاليـدهاية وثقافاـلبأن تعزيز حقـوق الـشعوب األصـ أيضاوإذ تسلم 

 ،ممبني مجيع الشعوب واألرام ومراعاة التنوع الثقايفاحت
ــديين واوإذ تــرى  للغــوي، وكــذلك احلــوار بــني أن تقبــل التنــوع الثقــايف والعرقــي وال

ــني األفـــراد ــق الـــسالم والتفـــاهم والـــصداقة بـ ــيان لتحقيـ ــها، أمـــران أساسـ احلـــضارات وداخلـ
ــايف ــد مظــاهر التحامــل الثق ــامل وأممــه، يف حــني تول ــات الع ــة إىل خمتلــف ثقاف ــشعوب املنتمي وال

ــان املغــايرة كراهيــة وعنفــا بــني ا األجانــبوالتعــصب وكراهيــة ــشعوب إزاء الثقافــات واألدي ل
  واألمم يف مجيع أحناء العامل،

اللــتني جيــدر االعتــراف مــا واحترامهمــابــأن لكــل ثقافــة عزــا وقيمتــها وإذ تــسلم 
 تعـددها وتنوعهـا ومبـا حتدثـه مـن تـأثرياتغىن بأن مجيع الثقافات، بإذ هي مقتنعة، ووصوما

 عاء،لبشرية مجل، تشكل جزءا من التراث املشتركا بعضها بعضيفمتبادلة
 الثقافـات واحلـضارات وقيـامخمتلـف بأن تـشجيع التعـدد الثقـايف وتقبـلواقتناعا منها 

 عـن طريـقحوار فيما بينها يسهم يف جهود مجيـع الـشعوب واألمـم إلثـراء ثقافاـا وتقاليـدها
  واملادية على حنو يعود عليها باملنفعة املتبادلة،ملعنويةتبادل املعرفة واإلجنازات الفكرية وا

سلم بـأن مجيـع الثقافـات واحلـضارات تـسهم يفوإذ تـ بالتنوع يف العـامل،إذ تعترفو 
ــة احتــرام وتفهــم التنــوع الــديين والثقــايف يف مجيــع أحنــاء العــاملوإذ تقــر ،إثــراء البــشرية  ،بأمهي

النـهوض برفـاه اإلنـسان وحريتـه وتقدمـه يف كـلبلسالم واألمـن الـدوليني،تلتزم، تعزيزا ل وإذ
ــان، و ــذلمكـ ــاتك بكـ ــني خمتلـــف الثقافـ ــاون بـ ــوار والتعـ ــرام واحلـ ــشجيع التـــسامح واالحتـ تـ

 ،واحلضارات والشعوب
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ــا تؤكــد - ١  ــيت توليه ــة ال ــماألمهي للمحافظــة علــى تراثهــامجيــع الــشعوب واألم
ــراممهــا وصــوماوتطويروتقاليــدها ــاخ وطــين ودويل يــسوده الــسالم والتــسامح واالحت  يف من

 املتبادل؛
 )٧(٢٠٠٠سـبتمرب/ أيلـول٨ يفأللفيـةلد إعالن األمـم املتحـدة باعتماترحب - ٢ 

والـضرورية فيه الـدول األعـضاء، يف مجلـة أمـور، أن التـسامح مـن القـيم األساسـيةرىالذي ت
يـشمل النـهوض بفعاليـة بثقافـةللعالقات الدولية يف القرن احلـادي والعـشرين، وأنـه ينبغـي أن

واحلوار بني احلضارات، وأن حيترم البـشر بعـضهم بعـضا بكـل مـا تتـسم بـه معتقـدام لسالمل
ــا يوجــد ية دون خــش،وثقافــام ولغــام مــن تنــوع  داخــل اتمعــات أو فيمــا بينــها مــنمم

  ا باعتبارها رصيدا مثينا للبشرية؛االعتزاز بل وال قمع هلااختالفات
حليـاة الثقافيـة ويف التمتـع بفوائـد التقـدمكل فرد يف املـشاركة يف اق حبتسلم - ٣ 

 العلمي وتطبيقاته؛
 مواجهة التحـديات والفـرص الـيتىلإ أن على اتمع الدويل أن يسعىتؤكد - ٤ 

 جميع؛ل احترام التنوع الثقايف لكفلتطرحها العوملة بطريقة ت
ه، الثقايف يف سـياق العوملـة واحلـد منـجانس على منع التتصميمهاتعرب عن - ٥ 

 تشجيع التنوع الثقايف ومحايته؛ب يسترشدالذيعن طريق زيادة التبادل بني الثقافات
 أن احلـوار بـني الثقافـات يثــري بـصفة أساسـية الفهـم املـشترك حلقــوقتؤكـد - ٦ 

 الفوائد املكتسبة من تشجيع وتنمية االتصاالت والتعاون على الـصعيد الـدويل يفوأناإلنسان
 ؛ر ذو أمهية أمامليادين الثقافية

 العنـصرية والتمييـز العنـصريناهـضة املؤمتر العـاملي مل املعلن يفقراراإل بترحب - ٧ 
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بضرورة احترام التنوع وتعظـيم فوائـده داخـل

 تطبيـق عـن طريـق،الدول وفيما بينها، بالعمل معا من أجل بناء مـستقبل مثمـر يـسوده الوئـام
العــدل واملـساواة وعــدم التمييــز والدميقراطيـة واإلنــصاف والــصداقةمثــلز قــيم ومبـادئوتعزيـ

 بـرامج اإلعـالمخباصـة عـن طريـقوالتسامح واالحترام داخل اتمعات واألمم وفيمـا بينـها، و
 الربامج اليت تعمل فيهـا الـسلطاتها، مبا فياه وفهمالتنوع الثقايفالتوعية بفوائد بغية،والتعليم

امــة يف شــراكة مــع املنظمــات الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة وســائر قطاعــات اتمــعالع
 املدين؛

_______________

 .٥٥/٢انظر القرار )٧(
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 افية للجميع يعزز التعدد الثقـايف بأن احترام التنوع الثقايف واحلقوق الثقتسلم - ٨ 
ــق حقــوق ــهض بتطبي ــة وين ــات الثقافي ــارف وفهــم اخللفي ــادل املع ويــسهم يف توســيع نطــاق تب

 عامليـا والتمتـع ـا يف مجيـع أحنـاء العـامل ويعـزز العالقـات الوديـة املـستقرة بـنياإلنسان املقبولة
 الشعوب واألمم يف العامل أمجع؛

 على أن تشجيع التعدد الثقايف والتسامح على كل من الـصعيد الـوطينتشدد - ٩ 
 واإلقليمي والدويل مهم لتعزيز احترام احلقوق الثقافية والتنوع الثقايف؛

 على أن التسامح واحترام التنوع ييـسران تعزيـز حقـوق اإلنـسان أيضاتشدد - ١٠ 
ــها ــاملي، مبــا فيومحايت ــصعيد الع ــى ال ــع حقــوقهــا عل ــع الكــل جبمي ــني اجلنــسني ومتت  املــساواة ب

 حقـوق اإلنـسان ومحايتـهاوتعزيـزأن التـسامح واحتـرام التنـوع الثقـايفعلـىاإلنسان، وتؤكد
 ؛اضها بعض بععززأمور يعلى الصعيد العاملي

  نظــام دويلإرســاءعلــىالــساحة الدوليــةعلــى مجيــع اجلهــات الفاعلــةحتــث - ١١ 
ــستند إىل اجلميــع ويــشمل ــادلي ــسان والتفــاهم املتب العــدل واملــساواة واإلنــصاف وكرامــة اإلن
ــز ــعوتعزي ــذ مجي ــة، ونب ــسان العاملي ــرام التنــوع الثقــايف وحقــوق اإلن ــة إىل واحت ــذاهب الداعي ال

 العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن أساس علىاالستبعاد
 تعصب؛

املتعـدد نظمهـا الـسياسية والقانونيـة التنـوعجتسد الدول على كفالة أنحتث - ١٢ 
 جلعلـها تقـوم،عنـد االقتـضاء،على حتسني املؤسـسات الدميقراطيـة و داخل جمتمعاا،الثقافات

 يش وإقصاء قطاعات معينة من اتمع والتمييز ضدها؛على مشاركة أكمل، وجتنب م
 بالــدول واملنظمــات الدوليــة ووكـاالت األمــم املتحــدة اإلقــرار بــالتنوعيـب - ١٣ 

الثقـايف وتعزيــز احترامــه بغـرض النــهوض بأهــداف الــسالم والتنميـة وحقــوق اإلنــسان املقبولــة
 ؛ القيام بذلكحلكومية، إىل املنظمات غري اهتدعو اتمع املدين، مبا فيو،عامليا

ــدت - ١٤  ــاتؤكــ ــات املعلومــ ــائط اإلعــــالم وتكنولوجيــ ــتخدام وســ ــرورة اســ  ضــ
  الظروف الالزمة لتجدد احلوار بني الثقافات واحلضارات؛لتهيئةواالتصاالت اجلديدة حبرية

 إىل األمــني العــام أن يعــد، يف ضــوء هــذا القــرار، تقريــرا عــن حقــوقتطلــب - ١٥ 
 الثقايف، مع مراعاة آراء الدول األعضاء ووكاالت األمـم املتحـدة واملنظمـاتاإلنسان والتنوع

التـسليمب فيمـا يتعلـق االعتبـارات الـواردة يف هـذا القـراروكـذلكغري احلكوميـة ذات الـصلة،
، وأن يقدمه إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـاهبالتنوع الثقايف وأمهيته بني مجيع شعوب العامل وأمم

 ستني؛الالرابعة و
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ــسان أن تواصــلتطلــب - ١٦  ــالء كــل إىل مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلن إي
 اليت تضطلع ـا مـن أجـل تعزيـزةنشطاأل هذا القرار يف سياقأثريت يف للمسائل اليتاالعتبار

 حقوق اإلنسان ومحايتها؛
ــ - ١٧  ــاررـتق ــسألة يف دور ــار الب الرابعــة و مواصــلة النظــر يف امل ــستني يف إط ــدال ن

مسائل حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك النـهج البديلـة لتحـسني التمتـع الفعلـي”الفرعي املعنون
 .“حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية

 ٧٦اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨

 


