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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثون الرابعةالدورة 

 2017آذار/مارس  24 -شباط/فرباير  27
 من جدول األعمال 3 البند

تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

 -فنووووووزويال يجمهوريووووووة  ،جمهوريووووووة كوريووووووا الرووووووع ية الديمقرا يووووووة* ،*إكوووووووادور، الجزا وووووور  
 ال وليفارية(، كوبا، نيكاراغوا*: مرروع قرار

 تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي .../34  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 بائه،،مبمبقاصد ميثاق األمم املتحدة و  إذ يسرتشد 
إىل اإلعيييييعن الحلييييياملس نقيييييوق اإلنسيييييان، والحل يييييد اليييييدو  ا يييييا   يييييانقوق  وإذ يشييييير 

االقتصييائيو واالجتماعييييو والثقافيييو، والحل يييد اليييدو  ا ييا   يييانقوق املدنيييو والسيا ييييو، وإعيييعن 
 و رنامج عمل فيينا، و اهر صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلو،

ة عن اجلمحليو الحلامو وجلنيو حقيوق إىل مجيع القرارات ذات الصلو الصائر  وإذ يشر أيضا   
 كيييانون  7املييي ر   64/81اإلنسيييان وجمليييس حقيييوق اإلنسيييان، مبيييا ع ذليييا قيييرارا اجلمحلييييو الحلاميييو 

جملييس وقييرارات  ،2009كييانون األول/ئيسييمرب   18امليي ر   64/174، و2009األول/ئيسييمرب 
 ،2010ونيييي، حزيران/ي 18امليي ر   14/9، و2009آذار/مييارس  26املييي ر   10/23 حقييوق اإلنسييان

، 2012آذار/مييييييييييييارس  22امليييييييييييي ر   19/6، و2011حزيران/يونييييييييييييي،  17امليييييييييييي ر   17/15و
 25/19، و2013حزيران/يونييي،  13امليي ر   23/10، و2012متوز/يولييي،  5امليي ر   20/11و

 23املي ر   31/12، و2015آذار/ميارس  26امل ر   28/9و ،2014آذار/مارس  28امل ر  
 ،2016آذار/مارس 

 اإلععنات الصائرة ع إطار منظومو األمم املتحدة  شأن التنوع الثقاع  علما  وإذ حييط  
ال  يييما إعييعن مبييائا التحليياون الثقيياع الييدو  واإلعييعن الحليياملس  شييأن و والتحلياون الثقيياع الييدو ، 

__________ 

  ئولو غر عضو ع جملس حقوق اإلنسان. *
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ن اعتمييييدملا امليييي متر الحلييييياا ملنظمييييو األمييييم املتحييييدة للرت يييييو والحللييييم والثقافيييييو االتنييييوع الثقيييياع، الليييي 
 ، على التوا ،2001وعاا  1966 ع عاا)اليونسكو( 

 الحليدئ املتزاييد لليدول األطيراا ع ايةاقييو واييو ويحلزييز ينيوع أشيكال التحلبير  وإذ يرحب 
 20ع )اليونسيكو( الثقاع اليت اعتمدها امل متر الحلاا ملنظمو األمم املتحدة للرت ييو والحلليم والثقافيو 

 ،2007آذار/مارس  18 ئلل  حيز النةاذ ع ، واليت2005يشرين األول/أكتو ر 
 ييييأن التحليييياون الييييدو  ع جمييييال يحلزيييييز ويشيييي يع احييييرتاا حقييييوق اإلنسييييان  واقتناعييييا  منيييي، 

وانريييييات األ ا يييييو لل ميييييع ينبإييييس أن يسييييتند إىل ف ييييم ا صيييياه  االقتصييييائيو واالجتماعييييييو 
ا انرييو والحليدل واملسياواة حقيوق اإلنسيان ومبيائجلمييع الكاميل  اإلعمالوالثقافيو لكل  لد وإىل 

 ،واملبائا اعرتافا  كامع  ه ه انقوق  حلامليو  االعرتااوعدا التمييز، وإىل 
لتنمييو الثقافييو مليا إىل حتقيي   أن التنوع الثقاع و حلس مجيع الشيحلو  واألميم  وإذ يسلِّم 

 ،يولبشر لحياة الثقافيو لمصدران لإلثراء املتبائل ل
شييياملو   انصييياا وعيييدل وعليييى  محلامليييو  حقيييوق اإلنسيييان  محلامليييوعليييى  وقيييد عقيييد الحليييزا 

 املساواة و نةس القدر من االهتماا، أ اس
أن انقوق الثقافيو يشكِّل جزءا  ال يت يزأ مين حقيوق اإلنسيان  ي كد من جديد -1 

 اليت هس حقوق عامليو وغر قا لو للت زهو ومتشا كو ومرتا طو؛
أن يتمتيع  ةواهيد التقيدا ع ع انياة الثقافييو و  حب  كل فرئ ع أن يشارك يسلِّم -2 

 الحللمس ويطبيقاي،؛
أنيي، ع حيي  ضييب وةييع أمليييو ا صوصيييو الوطنيييو واإلقليميييو  ي كييد ميين جديييد -3 
ع االعتبار، فيان مين واجيب الدوليو،  صيرا النظير املختلةو ا لةيات التارخييو والثقافيو والدينيو و 

والثقيييياع، يحلزيييييز ووايييييو مجيييييع حقييييوق اإلنسييييان وانريييييات عيييين نظام ييييا السيا ييييس واالقتصييييائ  
 األ ا يو؛

 أن، وفقا  ملا يرئ ع اإلعيعن الحلياملس  شيأن التنيوع الثقياع، ال ضيوز ألحيد  ي كِّر -4 
أن حييييتج  يييالتنوع الثقييياع للتحليييد  عليييى حقيييوق اإلنسيييان الييييت يكةل يييا القيييانون اليييدو ، أو للحيييد 

 نطاق ا؛ من
ن عليييى الييدول مسيي وليو يحلزيييز وواييييو انقييوق الثقافيييو وأنييي، أ ي كييد ميين جديييد -5 

 ينبإس ةمان ه ه انقوق لل ميع ئون متييز؛
 ييييأن احييييرتاا التنييييوع الثقيييياع وانقييييوق الثقافيييييو لل ميييييع يحلييييزز التحلدئيييييو  يسييييلِّم -6 

زز الثقافيييو، ويهسيي م ع يو يييع نطيياق يبييائل املحلييارا وف ييم الييرتا  الثقيياع وا لةيييو الثقافيييو، ويحليي
إعمييال حقييوق اإلنسييان والتمتييع  ييا ع مجيييع أييياء الحليياال، ويشيي ع إقامييو ععقييات وئيييو مسييتقرة 

    الشحلو  واألمم على نطاق الحلاال؛
 ييييأن احييييرتاا انقييييوق الثقافيييييو أميييير ال غيييي  عنيييي، لتحقييييي  التنميييييو  يسييييلِّم أيضييييا   -7 

حيييرتاا املتبيييائل والتسيييام  والسيييعا والقضييياء عليييى الةقييير وحتقيييي  اليييتعحم االجتمييياعس ويحلزييييز اال
 والتةاهم    األفرائ واجلماعات على ينوع ا؛
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ع  على ةرورة وجوئ ئعم متبائل    يحلزييز وواييو حقيوق اإلنسيان، مبيا ي ّكد -8 
 ذلا انقوق الثقافيو، على الصحليد الحلاملس، واحرتاا التنوع الثقاع؛

املقيييدا إىل جمليييس  املقيييررة ا اصيييو ع جميييال انقيييوق الثقافييييو  تقريييير حيييييط علميييا   -9 
 ؛(1)حقوق اإلنسان

يسييييياعدها ع أن جبمييييييع انكوميييييات أن يتحلييييياون مييييع املقيييييررة ا اصيييييو و  ي يييييب -10 
يزوئهييييا جبميييييع املحللومييييات العزمييييو اليييييت يطلب ييييا، وأن ينظيييير جبديييييو ع أن االةييييطعع  واليت ييييا، و 

           زييييارة  ليييداكا لتمكين يييا مييين القيييياا  واجبا يييا عليييىمييين أجيييل اال يييت ا و للطلبيييات الييييت يقيييدم ا 
 يو فحلال؛

إىل مةييوا األمييم املتحييدة السييامس نقييوق اإلنسييان يييوفر مجيييع املييوارئ  يطلييب -11 
 لتمك  املقررة ا اصو من أئاء واليت ا  ةحلاليو؛ الضروريوالبشريو واملاليو 

قريييرا  إىل جملييس حقييوق اإلنسييان إىل املقييررة ا اصييو أن يقييدا  انتظيياا ي يطلييب -12 
 واجلمحليو الحلامو وفقا  لربنامج عمل كل من ما؛

مواصييلو النظيير ع هيي ه املسييألو ع إطييار البنييد نةسيي، ميين جييدول األعمييال يقييرر  -13 
 وفقا  لربنامج عمل،.

    

__________ 

(1) A/HRC/34/56 . 


