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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة والعشرون

   من جدول األعمال٣البند 
   املدنية والسياسية واالقتصادية،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

  ا يف ذلك احلق يف التنمية مب،واالجتماعية والثقافية

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٣/١٠  
  تعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
  ، ومقاصده ميثاق األمم املتحدة مببادئإذ يسترشد  
ـ          وإذ يشري    اص بـاحلقوق   إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الـدويل اخل

 املدنية والسياسية، وإعالن    االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق      
  ، وسائر صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة، وبرنامج عمل فيينا

إىل مجيع القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة وجلنة حقوق        وإذ يشري أيضاً      
 كـانون   ٧ املؤرخ   ٦٤/٨١إلنسان، مبا يف ذلك قرارا اجلمعية العامة        اإلنسان وجملس حقوق ا   

، وقـرارات   ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٧٤ و ،٢٠٠٩ديسمرب  /األول
، ٢٠١٠ يونيـه / حزيران١٨ املؤرخ  ١٤/٩، و ٢٠٠٩س  مار/ آذار ٢٦ املؤرخ   ١٠/٢٣ اجمللس

، ٢٠١٢مـارس   /  آذار ٢٢املـؤرخ    ١٩/٦، و ٢٠١١ يونيه/ حزيران ١٧ املؤرخ   ١٧/١٥و
  ،٢٠١٢ يوليه/ متوز٥ املؤرخ ٢٠/١١و

__________ 

اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورتـه الثالثـة             سترد القرارات واملقررات اليت       *  
  .، الفصل األول)A/HRC/23/2(والعشرين 
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 باإلعالنات الصادرة يف إطار منظومة األمم املتحدة بـشأن التنـوع        وإذ حييط علماً    
إعالن مبادئ التعاون الثقايف الـدويل واإلعـالن        وال سيما   الثقايف والتعاون الثقايف الدويل،     

دمها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم  العاملي املتعلق بالتنوع الثقايف اللذان اعتم 
   على التوايل،٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢ و١٩٦٦نوفمرب / تشرين الثاين٤والثقافة يف 

 بشأن حق كل فرد يف أن يـشارك يف          ٢١ بالتعليق العام رقم     وإذ حييط علماً أيضاً     
 ١٣حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف      احلياة الثقافية، الذي اعتمدته اللجنة املعنية با      

  ،٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
 تزايد عدد األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف            وإذ يالحظ   

/  تـشرين األول   ٢٠اليت اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف            
  ،٢٠٠٧مارس / آذار١٨ليت بدأ نفاذها يف  وا٢٠٠٥أكتوبر 

 بأن التعاون الدويل يف جمال تعزيز وتشجيع احترام حقـوق اإلنـسان             واقتناعاً منه   
واحلريات األساسية للجميع ينبغي أن يستند إىل فهم اخلصوصية االقتـصادية واالجتماعيـة             

اف الكامل بعامليتـها    والثقافية لكل بلد وإىل اإلعمال الكامل جلميع حقوق اإلنسان واالعتر         
  وإىل مبادئ احلرية والعدل واملساواة وعدم التمييز،

 بأنّ التنوع الثقايف وسعي مجيع الشعوب واألمم للتنمية الثقافية مـصدران            وإذ ُيسلِّم   
  لإلثراء املتباَدل حلياة البشر الثقافية، 

على قدم  على معاجلة حقوق اإلنسان معاجلة شاملة بإنصاف وعدل و     وقد عقد العزم    
  املساواة وبنفس القدر من االهتمام،

 ضرورة وجود بيئة دولية مساِعدة لصون العلم وتطويره ونـشره، مـع             وإذ يؤكد   
  احلفاظ على املصلحة العامة وتعزيزها ومنحها األولوية،

أن احلقوق الثقافية تشكّل جزءاً ال يتجزأ مـن حقـوق            يؤكد من جديد    -١  
  وغري قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة؛اإلنسان اليت هي حقوق عاملية 

 حبق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية وأن يتمتع بفوائد التقدم              يسلِّم  -٢  
  العلمي وتطبيقاته؛

 وضع أمهية اخلـصائص الوطنيـة       بالرغم من ضرورة   أنه   يؤكد من جديد    -٣  
واإلقليمية وخمتلف اخللفيات التارخيية والثقافية والدينية يف االعتبار، فإن من واجب الدولـة،             
بصرف النظر عن نظامها السياسي واالقتصادي والثقايف، تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان            

  واحلريات األساسية؛
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ن العاملي املتعلق بالتنوع الثقايف، ال جيوز  يف اإلعالا ورد إىل أنه، وفقاً مليشري  -٤  
ألحد أن حيتج بالتنوع الثقايف للتعدي على حقوق اإلنسان اليت يكفلها القـانون الـدويل،               

  للحد من نطاقها؛ أو

 أن الدول مسؤولة عن تعزيز ومحاية احلقوق الثقافية وأنـه         يؤكد من جديد    -٥  
  ينبغي ضمان هذه احلقوق للجميع دون متييز؛

 بأنّ احترام التنوع الثقايف واحلقوق الثقافية للجميع ُيعـّزز التعدديـة            ُيسلِّم  -٦  
الثقافية، وُيسهم يف توسيع نطاق تبادل املعارف وفهم التراث الثقايف واخللفية الثقافية، وينهض 
 بتطبيق حقوق اإلنسان والتمتع هبا يف مجيع أحناء العامل وُيدّعم العالقات الودية املستقرة بـني              

  الشعوب واألمم على نطاق العامل؛

 بأن احترام احلقوق الثقافية أمر أساسي لتحقيق التنمية والسالم          ُيسلِّم أيضاً   -٧  
 االجتماعي وتعزيز االحترام املتباَدل والتسامح والتفـاهم        التماسكوالقضاء على الفقر وبناء     

  بني األفراد واجلماعات على تنوعها؛

ومحايتها  دعم متبادل بني تعزيز حقوق اإلنسان      على ضرورة وجود     ُيشّدد  -٨  
   واحترام التنوع الثقايف؛،على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك احلقوق الثقافية

الذي ركّزت   )١( احلقوق الثقافية   بتقرير املقررة اخلاصة يف جمال     ُيحيط علماً   -٩  
  ؛احلق يف حرية التعبري واإلبداع الفنينيفيه على 
 بالعمل الذي اضطلعت به املقررة اخلاصة، مبا يف ذلك عقد           ضاًحييط علماً أي    -١٠  

عقـد  و،  ٢٠١٢ديـسمرب   / كانون األول  ٥ و ٤ اجتماع للخرباء بشأن املسألة يف جنيف يف      
  ؛٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٦مشاورة عامة يف 

لتعاون مع املقررة اخلاصة ومـساعدهتا يف        مناشدته مجيع احلكومات ا    رُيكّر  -١١  
واليتها، وتزويدها جبميع املعلومات الالزمة اليت تطلبها والنظر جدياً يف تلبية طلباهتا            أداء مهام   

  املتعلقة بزيارة بلداهنا لتمكينها من أداء مهامها بفعالية؛

 من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان توفري مجيع املـوارد البـشرية            يطلب  -١٢  
  ا على حنو فعال؛واملالية الالزمة ألداء املقررة اخلاصة لواليته

وسائل أن تدرج يف تقريرها املقبل مسألة سبل و        املقررة اخلاصة إىل     يدعو  - ١٣  
تعاون من أجـل احلفـاظ       ال أن التراث الثقايف املتنوع وزيادة    توعية املؤسسات واجملتمع بش   

  ؛وتعزيزه  عليه

__________ 

)١( A/HRC/23/34. 
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يف  مسألة احلـق      املقررة اخلاصة إىل أن تتناول، يف أثناء عملها،        يدعو أيضاً   -١٤  
واضعة يف اعتبارها املناقـشة املقـرر إجراؤهـا يف          ،  بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته   التمتع  
 ٢٠/١١ جملس حقوق اإلنسان بعقدها يف قـراره         كلّف يف احللقة الدراسية اليت      ٢٠١٣ عام

  ؛ستجري مع أصحاب املصلحة املعنينيواملشاورات األخرى اليت 
م تقريرها القادم إىل جملس حقوق اإلنسان        من املقررة اخلاصة أن ُتقدّ     يطلب  -١٥  

  يف دورته اخلامسة والعشرين؛
 هذه املسألة يف دورته اخلامسة والعشرين يف إطـار          النظر يف  مواصلة   ُيقّرر  -١٦  

  .البند نفسه من جدول األعمال

  ٣٨اجللسة 
  ٢٠١٣ يونيه/ حزيران١٣

  ].اعتمد بدون تصويت[

        


