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قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  22آذار/مارس 2018
 -12/٣٧والية املقررة اخلاصة يف جمال احلقوق الثقافية
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يش ي يير إىل اإلع ي ييعن الحل ي يياملس نق ي ييوق اإلنس ي ييان ،والحل ي ييد ال ي ييدوص احل ي ييا نق ي ييوق
االقتصيياديو واالجتماعيييو والثقافيييو ،والحل ييد الييدوص احلييا نقييوق املدنيييو والسياسيييو ،وإعييعن
وبرانمج عمل فيينا ،وسائر صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلو،
وإذ يشيير أيضييا إىل مجيييا الق يرارات ذات الصييلو الصييادرة عيين اممحليييو الحلامييو ،ومنييو حقييوق
اإلنسان ،وجملس حقوق اإلنسان ،وآخرها قرار اجمللس  2/34املؤرخ  23آذار/مارس ،201٧
وإذ حييط علما إلععانت الصادرة يف إطار منظومو األمم املتحدة بشأن التنوع الثقايف
والتحليياون الثقييايف الييدوص ،وال سيييما إعييعن مبييادث التحليياون الثقييايف الييدوص واإلعييعن الحليياملس بشييأن
التني ييوع الثقي ييايف ،اللي يياان اعتمي ييدملا املي ييؤار الحلي ييا ملنظمي ييو األمي ييم املتحي ييدة للرتبيي ييو والحللي ييم والثقافي ييو
(اليونسكو) يف عامس  1966و ،2001على التواص،
وإذ يشيير إىل قراريْييه  1/5بشييأن بنيياس مؤسسييات جملييس حقييوق اإلنسييان و 2/5بشييأن
مدونييو قواعييد السييلوك للمكلاييييف بييوالات يف إطييار اإلجيراسات احلاصييو للمسلييس ،املييؤرخيف 18
حزيران/يونيه  ،200٧وإذ يشدد على أن يضيللا مجييا املكلايييف بيوالات بواجبيامم وفقيا ياين
القرارين ومرفقي ما،
وإذ يرح ي لحلييدد املتزايييد ميين الييدول األط يراة يف ازاياقيييو شايييو وزحلزيييز زنييوع أشييكال
التحلبر الثقايف اليت اعتمدها املؤار الحلا ملنظمو األمم املتحدة للرتبيو والحللم والثقافو يف  20زشرين
األول/أكتوبر  ،2005واليت دخلت حيز الناياذ يف  18آذار/مارس ،200٧
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واقتناعا منه أبن التحلاون الدوص يف جمال زحلزيز وزشسيا احرتا حقوق اإلنسان وانرات
األساسيييو للسميييا ينبنييس أن يسييتند إىل ف ييم احلصييائ االقتصيياديو واالجتماعي يو والثقافيييو لكييل
بلد وإىل اإلعمال الكامل مميا حقوق اإلنسان ومبيادث انرييو والحليدل واملسياواة وعيد التميييز،
وإىل االعرتاة بحلامليو هاه انقوق واملبادث اعرتافا كامع،

ِّ
وسحلس مجيا الشيحلو واألميم إىل يقييل التنمييو الثقافييو مليا
وإذ يسلم أبن التنوع الثقايف ْ
مصدران من مصادر اإلثراس املتبادل للحياة الثقافيو للبشريو،

وقييد عقييد الحل ييز علييى محلامل ييو حقييوق اإلنسييان محلامل ييو شيياملو نص يياة وعييدل وعل ييى
أساس املساواة وبنايس القدر من االهتما ،
 -1يؤكد من جديد أن انقوق الثقافيو ِّ
زشكل جزسا ال يتسيزأ مين حقيوق اإلنسيان

اليت هس حقوق عامليو وغر قابلو للتسزئو ومتشابكو ومرتابلو؛
-2
الحللمس وزلبيقازه؛

ِّ
يسلم حبل كل فرد يف أن يشارك يف انيياة الثقافييو ويف أن يتمتيا بايوائيد التقيد

 -3يؤكد من جديد أن من العز مراعاة أمليو احلصيائ الوطنييو واإلقليمييو وتتلي
احللاييييات التارةيييو والثقافيييو والدينيييو ،وأن ميين واجي الييدول ،يف الوقييت نايسييه ،زحلزييز وشايييو مجيييا
حقوق اإلنسان وانرات األساسيو ،بنض النظر عن نظم ا السياسيو واالقتصاديو والثقافيو؛

 -4ي ِّ
ياكر أبنيه وفقيا مليا ييرد يف اإلعييعن الحلياملس بشيأن التنيوع الثقيايف ،ال يوز ألحييد أن
حيتج لتنوع الثقايف للتحلدي على حقوق اإلنسان اليت يكايل ا القانون الدوص ،أو للحد من نلاق ا؛

 -5يؤكييد ميين جديييد أن علييى الييدول مسييؤوليو زحلزيييز وشايييو انقييوق الثقافيييو وأنييه
ينبنس ضمان هاه انقوق للسميا دون اييز؛

 -6يسي يِّيلم أبن اح ي يرتا التني ييوع الثقي ييايف وانقي ييوق الثقافيي ييو للسميي ييا يحلي ييزز اإلدمي ييا
والتحلدديو الثقافيو ،ويُس م يف زوسيا نلاق زبادل املحليارة وف يم اليرتا الثقيايف واحللايييو الثقافييو،
ويحلييزز إعمييال حقييوق اإلنسييان والتمتييا ييا يف مجيييا أقيياس الحلييا  ،ويشييسا إقامييو ععق يات وديييو
مستقرة بيف الشحلو واألمم على نلاق الحلا ؛
 -٧يس يِّيلم أيض ييا أبن احي يرتا انق ييوق الثقافي ييو أم ي نير ال غي ي عن ييه يف يقي ييل التنمي ييو
والسييع والقضيياس علييى الايقيير ويقيييل التماسييت االجتميياعس وزحلزيييز االح يرتا املتبييادل والتسييام
والتاياهم بيف األفراد وامماعات على زنوع ا؛

 -8يشدد على ضرورة وجود زرافد بييف زحلزييز وشاييو حقيوق اإلنسيان ،مبيا يف ذليت
انقوق الثقافيو ،على الصحليد الحلاملس ،واحرتا التنوع الثقايف؛
 -9يرح بحلمل املقررة احلاصو يف جمال انقوق الثقافيو و س اماما ،وحييط علما
ما التقدير آبخر زقرير قدمته إىل جملس حقوق اإلنسان()1؛
 -10يقرر جتديد واليو املقررة احلاصو يف جمال انقوق الثقافيو ،لايرتة ثع سنوات،
لتمكين ا من مواصلو الحلمل وفقا للواليو اليت حددها جملس حقوق اإلنسان يف قراره 6/19؛
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 -11ي ي ي ي ي جبميي ي ييا انكومي ي ييات أن زتحلي ي يياون مي ي ييا املقي ي ييررة احلاصي ي ييو وأن زسي ي يياعدها يف
االضلعع بواليت ا ،وأن ززودها جبميا املحللومات العزميو الييت زللب يا ،وأن زنظير جبدييو يف االسيتسابو
للللبات اليت زقدم ا من أجل زارة بلداهنا لتمكين ا من القيا بواجباما على قو فحلال؛
 -12يلل ي إىل مايييوا األمييم املتحييدة السييامس نقييوق اإلنسييان زييوفر مجيييا امل يوارد
البشريو واملاليو الضروريو لتمكيف املقررة احلاصو من أداس واجباما بايحلاليو؛
 -13يلل ي إىل املقييررة احلاصييو أن زقييد نتظييا زقري يرا إىل جملييس حقييوق اإلنسييان
واممحليو الحلامو وفقا لربانمج عمل كل من ما؛
 -14يلل ي ي أيضي ييا إىل املقي ييررة احلاصي ييو أن زشي ييارك ،يف نلي يياق واليت ي ييا ،يف ا افي ييل
الدوليييو ذات الصييلو بتناييييا خلييو عييا  2030للتنميييو املسييتدامو ،وأن زسي م يف زنايييياها ،بسييبل
من ا زقدمي املشورة إىل الدول واملنظميات الدولييو واجملتميا امليدا وسيائر أصيحا املصيلحو بشيأن
احرتا انقوق الثقافيو وشايت ا وإعما ا على قو فحلال يف سياق زناييا خلو عا 2030؛
 -15يقييرر مواصييلو النظيير يف هيياه املسييألو يف إطييار البنييد نايسييه ميين جييدول األعمييال
وفقا لربانمج عمله.

املسو 53
 22آذار/مارس 2018
[اعتُمد بدون زصويت].
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