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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثامنة والعشرون
البند  3من جدول األعمال
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ،المدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان
9/28
والية المقررة الخاصة في مجال الحقوق 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 ييدو ا ي ييا ي ييانقوق
االقتصيياديو واالجتماعيييو والثقاويييو ،والحل ييد الييدو ا ييا ييانقوق املدنيييو والسيا يييو ،وإعييعن
و رنامج عمل ويينا ،و ائر صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلو،
وإذ يشر أيضا إىل مجيع القرارات ذات الصلو الصادرة عن اجلمحليو الحلامو وجلنيو حقيوق
اإلنسييان وجملييس حقييوق اإلنس ييان ،مبييا ع ذلييا ق يرارا اجلمحلي ييو الحلامييو  81/64امل ي ر  7ك ييانون
األول/ديس ي ي ييم  ،2009و 174/64امل ي ي ي ي ر  18ك ي ي ييانون األول/ديس ي ي ييم  ،2009وق ي ي ي يرارات
اجمللي ييس  23/10امل ي ي ر  26آذار/مي ييار  ،2009و 9/14امل ي ي ر  18حزيران/يونيي ييه ،2010
و 15/17املي ي ي ي ي ي ر  17حزيران/يوني ي ي ي ي ييه  ،2011و 6/19املي ي ي ي ي ي ر  22آذار/م ي ي ي ي ييار ،2012
و 11/20املي ر  5متوز/يوليييه  ،2012و 10/23املي ر  13حزيران/يونيييه  ،2013و19/25
امل ر  28آذار/مار ،2014
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وإذ حييط علما اإلععنات الصادرة ع إطار منظومو األمم املتحدة شأن التنوع الثقاع
والتحليياون الثقيياع الييدو  ،ال يييما إعييعن مبييادث التحليياون الثقيياع الييدو واإلعييعن الحليياملس شييأن
التنييوع الثق يياع ،اللييمهين اعتم ييداا امل ي متر الحل يياة ملنظمييو األم ييم املتحييدة للرت ي ييو والحللييم والثقاوي ييو ع
عاة  1966وعاة  ،2001على التوا ،
وإذ يش يير إىل قراري ييه  1/5ش ييأن ن ييات م س ييات اجملل ييس و 2/5ش ييأن مدون ييو قواع ييد
ي ي ييلوك املكليي ي ييط واليي ي ييات ع إطي ي ييار اإلج ي ي يراتات ا اصي ي ييو للمرلي ي ييس امل ي ي ي ر ط  18حزي ي ي يران/
يونيييه  ،2007وإذ يشييدد علييى أن مجيييع املكليييط والي يات يضييولحلون واجبيياقم ووقييا ييمهين
القرارين ومروقاقما،
وإذ يرحب الحليدد املتزاييد لليدول األطيراا ع ايياقييو واييو ويحلزييز ينيوع أشيكال التحلبير
الثقيياع الييد اعتمييداا امل ي متر الحليياة ملنظمييو األمييم املتحييدة للرت يييو والحللييم والثقاوييو ع  20يش يرين
األول/أكتو ر  ،2005والد د لت حيز النياذ ع  18آذار/مار ،2007
واقتناع ييا من ييه ي ييأن التحلي يياون الي ييدو ع جمي ييال يحلزيي ييز ويشي ييريع اح ي يرتاة حقي ييوق اإلنسي ييان
وانريي ييات األ ا ي يييو للرميي ييع ينبإي ييس أن يسي ييتند إىل و ي ييم ا صي ييائ االقتصي يياديو واالجتماعيي ييو
والثقاويييو لكييل لييد وإىل االع يرتاا الكامييل حلامليييو حقييوق اإلنسييان كاوييو ومبييادث انريييو والحلييدل
واملساواة وعدة التمييز ،وإىل إعمال امهه انقوق إعماال ياما،

وإذ ِّ
يسلم أن التنوع الثقاع و يحلس مجييع الشيحلوا واألميم للتنمييو الثقاوييو ايا مصيدران
لإلثرات املتبادل نياة البشر الثقاويو،
وقد عقد الحلزة على محلاجليو حقيوق اإلنسيان محلاجليو شياملو نصياا وعيدل وعليى قيدة
املساواة و نيس القدر من االاتماة،
 -1ي كد من جديد أن انقوق الثقاويو ِّ
يشكل جزتا ال يتريزأ مين حقيوق اإلنسيان
الد اس حقوق عامليو وغر قا لو للترزئو ومتشا كو ومرتا وو؛
-2
الحللمس ويوبيقايه؛

يسيِّيلم حبييك كييل وييرد ع أن يشييارك ع انييياة الثقاويييو وأن يتمتييع يوائييد التقييدة

 -3ي كييد ميين جديييد أنييه ع حييط ضييب و يع أايييو ا صوصيييو الوطنيييو واإلقليميييو
وخمتلف ا ليييات التاريييو والثقاوييو والدينييو ع االعتبيار ،وي ن مين واجيب الدوليو ،صيرا النظير
ع يين نظام ييا السيا ييس واالقتص يياد والثق يياع ،يحلزي ييز وواي ييو مجي ييع حق ييوق اإلنس ييان وانري ييات
األ ا يو؛

ِّ
يمهكر أنه ووقا ملا يرد ع اإلعيعن الحلياملس شيأن التنيوع الثقياع ،ال ضيوز ألحيد
-4
أن حيتج التنوع الثقاع للتحلد على حقيوق اإلنسيان اليد يكيل يا القيانون اليدو  ،أو للحيد مين
نواق ا؛
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 -5ي كييد ميين جديييد أن علييى الييدول مس ي وليو يحلزيييز ووايييو انقييوق الثقاويييو وأنييه
ينبإس مان امهه انقوق للرميع دون متييز؛
 -6يس ي ِّيلم ييأن اح ي يرتاة التن ييوع الثق يياع وانق ييوق الثقاوي ييو للرمي ييع يحل ييزز التحلددي ييو
الثقاويييو ،ويهس ي م ع يو يييع نويياق يبييادل املحلييارا وو ييم ال يرتا الثقيياع وا لييييو الثقاويييو ،ويحلييزز
إعمييال حقييوق اإلنسييان والتمتييع ييا ع مجيييع أيييات الحليياال ،ويشييرع إقامييو ععقييات وديييو مسييتقرة
ط الشحلوا واألمم على نواق الحلاال؛
 -7يس ي ِّيلم أيض ييا ييأن احي يرتاة انق ييوق الثقاوي ييو أم يير ال غي ي عن ييه لتحقي ييك التنمي ييو
والسييعة والقض ييات عل ييى اليق يير واقي ييك الييتعحم االجتم يياعس ويحلزي ييز االح يرتاة املتب ييادل والتس ييام
والتياام ط األوراد واجلماعات على ينوع ا؛
 -8يشييدِّد عل ييى ييرورة وج ييود دع ييم متبييادل ييط يحلزي ييز وواي ييو حق ييوق اإلنس ييان،
مبا ع ذلا انقوق الثقاويو ،على الصحليد الحلاملس ،واحرتاة التنوع الثقاع؛
 -9يرحب حلمل وإ امات املقررة ا اصو ع جمال انقوق الثقاوييو ،وحيييط علميا
مع التقدير التقارير األ رة الد قدمت ا إىل جملس حقوق اإلنسان؛
 -10يقرر متديد واليو املقيررة ا اصيو ع جميال انقيوق الثقاوييو لييرتة ثيع
لتمكين ا من مواصلو الحلمل مبوجب الواليو الد حدداا اجمللس ع قراره 6/19؛

ينوات،

 -11ي ي ي ييب جبميي ي ييع انكومي ي ييات أن يتحلي ي يياون مي ي ييع املقي ي ييررة ا اصي ي ييو ويسي ي يياعداا ع
اال ي ييوعع واليت ي ييا ،ويزودا ي ييا جبمي ي ييع املحللوم ي ييات العزم ي يو ال ي ييد يولب ي ييا ،وأن ينظ ي يير جبدي ي ييو ع
اال ترا و للولبات الد يقدم ا لزيارة لداهنا لتمكين ا من القياة واجباقا على يو وحلال؛
 -12يولييب إىل ميييوا األمييم املتحييدة السييامس نقييوق اإلنسييان يييوور مجيييع امل يوارد
البشريو واملاليو العزمو لتمكط املقررة ا اصو من أدات واليت ا يحلاليو؛
 -13يولييب إىل املقييررة ا اصييو أن يقييدة انتظيياة يقري يرا إىل جملييس حقييوق اإلنسييان
واجلمحليو الحلامو ووقا ل نامج عمل كل من ما؛
 -14يقييرر مواصييلو النظيير ع اييمهه املسييألو ع إطييار البنييد نيسييه ميين جييدول األعمييال
ووقا ل نامج عمله.

اجللسو 55
 26آذار/مار 2015
[اعتمد دون يصويت].

GE.15-07540

3

