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 ](A/70/489/Add.2) على تقرير اللجنة الثالثة بناء[

 
 حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف - 70/156

 
 ،إن اجلمعية العامة 
ــوق اإلنســان    إذ تشيير  ــاملو  ق ــ ن الع ــا قوق     (1)إىل اإلع ــدوا ابــاو   ــد ال والعه

ــة   ــة والثقا ي ــية     (2)االقتصــادية واالجتماعي ــة والسياس ــا قوق املدني ــدوا ابــاو   ــد ال  (2)والعه
 وصكوك حقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة  املوضوع،

ــا  تشيير ضي ييا وإذ   ــخر   54/160إىل قراراهت ــانون األول/ديســمرب   17امل  1999ك
كــــانون   18املــــخر    57/204 و 2000كــــانون األول/ديســــمرب    4املــــخر    55/91 و

 60/167 و 2003كــانون األول/ديســمرب  22املــخر   58/167 و 2002ديســمرب /األول
ــخر   62/155 و 2005كــانون األول/ديســمرب   16املــخر   كــانون األول/ديســمرب   18امل
املــــــخر   66/154 و 2009كــــــانون األول/ديســــــمرب  18املـــــخر    64/174 و 2007
، 2013 ديسـمرب /كـانون األول  18املـخر    68/159 و ،2011كانون األول/ديسمرب  19
 1999 ديســـــمرب/كـــــانون األول 10املـــــخر   54/113شـــــك كـــــذلهت إىل قراراهتـــــا وإذ ت
ــرين الثــــــا /نو مرب  13املــــــخر   55/23 و ــرين  20املــــــخر   60/4 و 2000تشــــ تشــــ

  يما يتعلق  سنة األمم املتحدة للحوار  ني ا ضارات، 2005األول/أكتو ر 

أن العديــد مــن الصــكوك املربمــة داخــأل مناومــة األمــم املتحــدة تشــ        وإذ تالحيي  
التنـــوع الثقـــايف وصـــون الثقا ـــة وتنميتـــها، و اصـــة إعـــ ن مبـــاد  التعـــاون الثقـــايف الـــدوا  

_______________ 

 (.3 -د ألف ) 217القرار  (1)

 (، املر ق.21 -د ألف ) 2200انار القرار  (2)
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املخمتر العام ملنامة األمم املتحدة للتر ية والعلـم والثقا ـة يف دورتـه الرا عـة عشـرة      أصدره  الذي
 ،(3)1966تشرين الثا /نو مرب  4يف 

، الـذي أ ـرأ أةيـة ا  ـاى علـن التنـوع الثقـايف        (4) تقرير األمني العـام  وإذ حتيط علما 
 الثري ومحايته، وأورد جتارب ومناورات خمتل ة يف هذا الصدد،

علــن الــدول واجــا التعــاون مــ   عضــها  عضــا، علــن النحــو املــبني   إىل أنذ تشيير وإ 
إعـ ن مبــاد  القــانون الـدوا املتعلقــة  الع قــات الوديـة والتعــاون  ــني الـدول و قــا مليثــاق      يف

 أكتــو ر/األول تشــرين 24( املــخر  25 -)د  2625األمــم املتحــدة الــوارد يف مر ــق قرارهــا 
ــة، يف  ،  صــرا الناــر عــن ا 1970 شــ   خــت ا نامهــا السياســية واالقتصــادية واالجتماعي

ــ       ــرام حقــوق اإلنســان وا ريــات األساســية لل مي ــت احت ــة ويف تعتي جمــاالت الع قــات الدولي
ومراعاهتا علن الصعيد العاملو ويف القضاء علن مجي  أشكال التمييـت العنصـري ومجيـ  أشـكال     

 الديين، التعصا
 56/6العـاملو للحـوار  ـني ا ضـارات  وجـا قرارهـا         اعتماد الربنـام   وإذ ترحب 
 ،2001تشرين الثا /نو مرب  9املخر  
 ساةة املخمتر العاملو ملناهضة العنصرية والتمييت العنصـري وكراهيـة    وإذ ترحب ضي ا 

 ــان، جنــوب أ ريقيــا، يف ال تــرة  األجانــا ومــا يتصــأل  ــذلهت مــن تعصــا الــذي عقــد يف دير  
ــن ــبتمرب  8آب/أغســ إ إىل  31 م ــذي عقــد      2001أيلول/س ــان ال ــتعرار دير  ــخمتر اس وم
ــرة مــن   يف ــ     2009نيســان/أ ريأل  24إىل  20جنيــف يف ال ت ــة العامــة الر ي واجتمــاع اجلمعي

ل حت ـــال  الـــذكرى الســـنوية العاشـــرة  2011أيلول/ســـبتمرب  22املســـتوى الـــذي عقـــد يف 
 اد إع ن و رنام  عمأل دير ان يف تش ي  احترام التنوع الثقايف،العتم

 ــاإلع ن العــاملو ملنامــة األمــم املتحــدة للتر يــة والعلــم والثقا ــة    وإذ ترحييب ليي ل  
اللــذين اعتمــدةا املــخمتر العــام ملنامــة    (6)وخ ــة العمــأل املتصــلة  ــه  (5)املتعلــق  ــالتنوع الثقــايف 

ــم و  األمــم ــة والعل ــة يف املتحــدة للتر ي ــا /نو مرب   2الثقا  ــة   2001تشــرين الث ــه ا ادي يف دورت
_______________ 

 ـاريإ،   انار: منامة األمم املتحدة للتر ية والعلم والثقا ة، س  ت املخمتر العـام، الـدورة الرا عـة عشـرة،     (3)
 القرارات. ،1966

(4) A/70/167. 

سيجال  اؤير ر العياال الي وحلا اةاويية والثالبيرنل بياحلي ل        منامة األمم املتحدة للتر يـة والعلـم والثقا ـة،     (5)
ــ2001تشيييري  الثيييارب/ ر م   3 -األول/ضلتيييربر  تشيييري  15 ــد األول، القـ ــامإ، ، اجمللـ ــرع ابـ رارات، ال ـ
 ، املر ق األول.25 القرار

 املرج  ن سه، املر ق الثا . (6)

http://undocs.org/ar/A/RES/56/6
http://undocs.org/ar/A/70/167
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والث ثني واللذين دعـ   يهمـا الـدول األعضـاء مناومـة األمـم املتحـدة واملنامـات ا كوميـة          
الدولية واملنامات غك ا كومية املعنية األخرى إىل التعـاون مـ  منامـة األمـم املتحـدة للتر يـة       

املنصــوو عليهــا يف اإلعــ ن وخ ــة العمــأل املتصــلة  ــه  ــدا  والعلــم والثقا ــة لتعتيــت املبــاد 
 أيادة تضا ر اإلجراءات لصاحل التنوع الثقايف،

إىل االجتمـاع الـوأاري  ركـة  لـدان عـدم االايـاأ املعـين نقـوق اإلنسـان          تشر وإذ  
 ،2007أيلول/سبتمرب  4 و 3والتنوع الثقايف الذي عقد يف طهران يف 

أن مجي  حقوق اإلنسان حقـوق عامليـة مترا  ـة متشـا كة غـك قا لـة        وإذ ترل  جم وا 
ــه          ــوخن  ي ــن اــو يت ــوق اإلنســان عل ــ  حق ــأل مجي ــدوا أن يعام ــ  ال ــن اجملتم ــة وأن عل للت تئ

قــدم املســاواة و ــن إ القــدر مــن االهتمــام وأن مــن واجــا الــدول،  اإلنصــاا والتكــا خ علــن
لثقا يــة، أن تعــتأ مجيــ  حقــوق اإلنســان   صــرا الناــر عــن نامهــا السياســية واالقتصــادية وا 

ضــرورة مراعـاة أةيــة ابصوصـيات الوطنيــة واإلقليميــة    وا ريـات األساســية وأن هميهـا، مــ   
 وابل يات التارخيية والثقا ية والدينية املختل ة،

ــا نقــوق اإلنســان والعدالــة       عيي  قلق ييا  وإذ تعيير   ــار الضــارة الــه يلحقه إأاء اآلث
 ساسو يف التنمية عدم احترام التنوع الثقايف والتسليم  ه،والصداقة وا ق األ

 ــ ن التنــوع الثقــايف وســعو مجيــ  الشــعوب واألمــم إىل الت ــور الثقــايف         وإذ تسييل  
 مصدران إلثراء ا ياة الثقا ية للبشرية  شكأل متبادل،

ــات    وإذ تسييل  ضي ييا    ــهور نقــوق اإلنســان وا ري  ســاةة خمتلــف الثقا ــات يف الن
 وتعتيتها، ةاألساسي
ــدأ عــدم الل ــوء إىل      وإذ تأخيي  ا اعتراحل ييا   ــة الســ م تعــتأ  شــكأل  عــال مب أن ثقا 

العنــف واحتـــرام حقـــوق اإلنســـان وتوطـــد التضــامن  ـــني الشـــعوب واألمـــم وتـــدعم ا ـــوار   
 الثقا ات،  ني

 ينــها  مــا أن معاملــة خمتلــف الثقا ــات واألديــان   ريقــة متيــت يف     وإذ ترليي  جميي وا   
 دأ املساواة  ني البشر،مضر  ب أمر

   ن مجي  الثقا ات وا ضارات تتقاسم جمموعة مشتركة من القيم العاملية، وإذ تسل  
 ــ ن تعتيــت حقــوق الشــعوب األصــلية وثقا اهتــا وتقاليــدها سيســهم    وإذ تسييل  ضي ييا 

 احترام التنوع الثقايف ومراعاته  ني مجي  الشعوب واألمم، يف
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ثقـايف والعرقـو والـديين والل ـوي وا ـوار  ـني ا ضـارات        أن تقبأل التنـوع ال  وإذ ترى 
أساسيان لتحقيق الس م والت اهم والصداقة  ني األ ـراد والشـعوب املنـتمني إىل     انوداخلها أمر

خمتلــف الثقا ــات واألمــم يف العــاأ، يف حــني أن ماــاهر التحامــأل الثقــايف والتعصــا وكراهيــة   
تولد الكراهية والعنف والت را  ني الشـعوب واألمـم   األجانا إأاء خمتلف الثقا ات واألديان 

 العاأ، يف مجي  أااء
 ــ ن لكــأل ثقا ــة عتهتــا وقيمتــها اللــتني هبــدر االعتــراا  مــا واحترامهمــا     وإذ تسييل  

وصوهنما، واقتناعا منها   ن مجي  الثقا ات تشكأل،   ىن تعددها وتنوعها و ا هدثه كـأل منـها   
 ن التراث املشترك للبشرية مجعاء،من ت ثك يف األخرى، جتءا م

  ن تش ي  التعدد الثقـايف وتقبـأل خمتلـف الثقا ـات وا ضـارات وإقامـة        واقتناعا من ا 
حوار  ينها أمور تسهم يف جهود مجيـ  الشـعوب واألمـم إلثـراء ثقا اهتـا وتقاليـدها عـن طريـق         

 تبادل املعر ة واإلجناأات ال كرية واملعنوية واملادية علن او يعود عليها  املن عة املتبادلة،
إثـراء   يف التنوع يف العاأ، وإذ تسلم   ن مجي  الثقا ات وا ضارات تسـهم   وإذ تعترف 

تلتـتم،   وإذ البشرية، وإذ تقر   ةية احترام التنوع الـديين والثقـايف يف مجيـ  أاـاء العـاأ وت همهمـا،      
مكـان و التشـ ي     كـأل  تعتيتا للس م واألمن الدوليني،  النهور  ر اه اإلنسان وحريته وتقدمه يف

 والشعوب، لن التسامح واالحترام وا وار والتعاون  ني خمتلف الثقا ات وا ضاراتع
األةيـة الـه توليهـا مجيـ  الشـعوب واألمـم للمحا اـة علـن تراثهـا الثقـايف            ترل  - 1 

 املتبادل؛ وتقاليدها وت ويرةا وصوهنما يف منا  وطين ودوا يسوده الس م والتسامح واالحترام
ــة    علــن  تشيي و - 2  ــق األهــداا اإل ائي ــة ويف هقي ــة يف التنمي ــة مســاةة الثقا  أةي

 الوطنية واألهداا اإل ائية املت ق عليها دوليا،  ا يف ذلهت األهداا اإل ائية لألل ية؛
 ســبتمرب/أيلــول 25يف  2030 اعتمــاد خ ــة التنميــة املســتدامة لعــام  ترحييب - 3 
ــال   (7)2015 تنوع ال بيعــو والثقــايف للعــاأ وأقــرت  ــ ن   الــه اعتر ــ   يهــا الــدول األعضــاء  

الثقا ات وا ضارات مجيعها ميكن أن تسـاهم يف هقيـق التنميـة املسـتدامة وأهنـا مـن عناصـرها        
 التمكينية األساسية؛  

، 2030  األةية اله أولي  للتنوع الثقايف يف خ ة التنميـة املسـتدامة لعـام   تسل   - 4 
املنصــف و العــاا اجلــودةاملتعلــق  ضــمان التعلــيم  4 ــا يف ذلــهت يف إطــار هــدا التنميــة املســتدامة  

 والشامأل لل مي  وتعتيت  رو التعّلم مدى ا ياة لل مي ؛  
_______________ 

 .70/1القرار  (7)

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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يـاة الثقا يـة ويف التمتـ    وائـد     نـق كـأل  ـرد يف املشـاركة يف ا      تسل  ضي يا  - 5 
 وت بيقاته؛ التقدم العلمو

أن علن اجملتم  الدوا أن يسـعن إىل مواجهـة التحـديات الـه ت رضـها       ترل  - 6 
 العوملة واغتنام ال رو اله تتيحها علن او يك أل احترام التنوع الثقايف لل مي ؛

سـياق العوملـة وا ـد     علن من  طمـإ اوويـة الثقا يـة يف    تعر  ع  تصميم ا - 7 
 ومحايته؛ منه، عن طريق أيادة التبادل  ني الثقا ات الذي يسترشد  تش ي  التنوع الثقايف

أن ا ــوار  ــني الثقا ــات يثــري  صــ ة أساســية ال هــم املشــترك  قــوق  ترليي  - 8 
 اإلنسان وأن ال وائد املكتسبة من تش ي  االتصاالت والتعاون وتنميتهما علن الصـعيد الـدوا  

 ؛ األةية تتسم يف امليادين الثقا ية
 اإلقرار املعلن يف املخمتر العـاملو ملناهضـة العنصـرية والتمييـت العنصـري       ترحب - 9 

يتصأل  ذلهت من تعصا  ضرورة احترام التنوع وتعاـيم  وائـده داخـأل     وكراهية األجانا وما
عـن طريـق ت بيـق قـيم      األمم و ينها  العمـأل معـا مـن أجـأل  نـاء مسـتقبأل مثمـر يسـوده الوئـام،         

ــة واإلنصــاا والصــداقة والتســامح      ــت والدميقراطي ــأل العــدل واملســاواة وعــدم التميي ومبــاد  مث
واالحترام داخأل اجملتمعات واألمم و ينها وتعتيتها، و اصة عـن طريـق وضـ   ـرام  ل عـ م      

مـأل يف إطارهـا   والتثقيف هتدا إىل التوعية   وائد التنوع الثقايف و همها،  ا يف ذلهت  رام  تع
السل ات العامة يف شراكة م  املنامات الدولية واملنامـات غـك ا كوميـة وق اعـات اجملتمـ       

 األخرى؛ املد 
علـن ضـرورة تعتيـت ا ـوار  ـني األديـان والثقا ـات وا ضـارات علـن          تش و  - 10 

حـد مـن   أساس املساواة يف الكرامة، مـن خـ ل دعـم اجلهـود املبذولـة علـن املسـتوى الـدوا لل        
الصدام والقضاء علن نتعة كره األجانا وتعتيت احترام التنوع، وتشدد أيضـا يف هـذا الصـدد    
علن ضرورة تصدي الدول جلمي  حمــاوالت  ــرر ثقا ــة واحـدة أو  ـوذم معـني مـن الـنام      
االجتماعية أو الثقا ية، والعمأل علن تعتيت ا وار  ني ا ضارات وتعتيـت ثقا ـة السـ م وحـوار     

 ألديان،  ا يسهم يف إح ل الس م واألمن وهقيق التنمية؛ا
 األنش ة اله يقوم  ا مركـت حقـوق اإلنسـان والتنـوع الثقـايف التـا          ترحب - 11 

 ركة عدم االاياأ يف طهـران، وتقـر  الـدور املهـم الـذي يخديـه هـذا املركـت يف تعتيـت ال ـا             
 قوق؛العاملو جلمي  حقوق اإلنسان وإعمال هذه ا 

  ن احترام التنوع الثقايف وا قوق الثقا ية لل مي  يعتأ التعـدد الثقـايف    تسل  - 12 
ــق حقــوق        ــه   ت بي ــة وين ــات الثقا ي ــادل املعــارا و هــم ابل ي ويســهم يف توســي  ن ــاق تب
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ــة املســتقرة         ــات الودي ــتأ الع ق ــاأ ويع ــ  أاــاء الع ــ   ــا يف مجي ــا والتمت ــة عاملي اإلنســان املقبول
 شعوب واألمم يف العاأ أمج ؛ال  ني

ــوطين     تشييي و - 13  ــعد الـ ــن الصـ ــامح علـ ــايف والتسـ ــدد الثقـ ــن أن تشـــ ي  التعـ علـ
 واإلقليمو والدوا مهم لتعتيت احترام ا قوق الثقا ية والتنوع الثقايف؛

علن أن التسامح واحترام التنوع ييسـران تعتيـت حقـوق اإلنسـان      تش و ضي ا - 14 
ــ  حقــوق        ــ  الكــأل  مي ــني اجلنســني ومتت ــن الصــعيد العــاملو،  ــا  يهــا املســاواة   ــها عل ومحايت
اإلنسان، وتخكد أن التسـامح واحتـرام التنـوع الثقـايف وتعتيـت حقـوق اإلنسـان ومحايتـها علـن          

 خر؛الصعيد العاملو أمور يعتأ كأل منها اآل
ــة علــن إرســاء ناــام دوا      حتيي  - 15  ــن الســاحة الدولي ــة عل مجيــ  اجلهــات ال اعل

يشمأل اجلمي  يستند إىل العدل واملساواة واإلنصاا وكرامة اإلنسان والت ـاهم وتعتيـت التنـوع    
الثقايف وحقوق اإلنسان العاملية واحترامها وعلن نبذ مجي  املذاها الداعية إىل االسـتبعاد علـن   

 تعصا؛ صرية والتمييت العنصري وكراهية األجانا وما يتصأل  ذلهت منأساس العن
الدول واملنامـات الدوليـة واملنامـات غـك ا كوميـة املعنيـة أن تـدعم         تناش  - 16 

 شــ ن حقــوق اإلنســان مــن أجــأل تعتيــت مجيــ  حقــوق    وتضــ ل   بــادرات متعــددة الثقا ــات 
 اإلنسان، و التاا إثراء عاملية هذه ا قوق؛

الدول علن ك الة أن جتسـد نامهـا السياسـية والقانونيـة التنـوع املتعـدد        حت  - 17 
الثقا ات داخأل جمتمعاهتا وعلن هسني املخسسات الدميقراطية، عند االقتضـاء، مـن أجـأل تعتيـت     

 ضدها؛ املشاركة التامة وجتنا هتميش ق اعات معينة من اجملتم  واستبعادها والتمييت

امــات الدوليــة ووكــاالت األمــم املتحــدة اإلقــرار  ــالتنوع  الــدول واملن هتيييب - 18 
الثقــايف وتعتيــت احترامــه   ــرر النــهور   هــداا الســ م والتنميــة وحقــوق اإلنســان املقبولــة  

 عامليا، وتدعو اجملتم  املد ،  ا يف ذلهت املنامات غك ا كومية، إىل القيام  ذلهت؛
ــائ  اإلعــــ م وتكن  رليييي ت - 19  ــتخدام وســ ــرورة اســ ــات ضــ ــات املعلومــ ولوجيــ

 وا ضارات؛ واالتصاالت ا ديثة نرية لتهيئة الاروا ال أمة لت دد ا وار  ني الثقا ات
إىل م وضية األمم املتحـدة  قـوق اإلنسـان أن تواصـأل إيـ ء االعتبـار        تطلب - 20 

أل  صورة تامة للمسائأل اله أثكت يف هـذا القـرار يف سـياق األنشـ ة الـه تضـ ل   ـا مـن أجـ         
 تعتيت حقوق اإلنسان ومحايتها؛
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إىل امل وضــية أن تــدعم املبــادرات اواد ــة إىل تعتيــت ا ــوار  ــني  تطلييب ضي ييا - 21 
ــة والعلــم والثقا ــة إىل      الثقا ــات  شــ ن حقــوق اإلنســان، وتــدعو منامــة األمــم املتحــدة للتر ي

  ذلهت؛ القيام
مـدى إسـهام احتـرام     املنامات الدولية املعنية علن إجـراء دراسـات عـن    حت  - 22 

 التنوع الثقايف يف تعتيت التضامن والتعاون الدوليني  ني مجي  األمم؛
إىل األمني العام أن يعد تقريرا عن تن يذ هـذا القـرار يـورد  يـه اجلهـود       تطلب - 23 

املبذولة علن الصـعد الـوطين واإلقليمـو والـدوا  يمـا يتعلـق  ـاإلقرار  ـالتنوع الثقـايف و  ةيتـه           
يــ  الشــعوب واألمــم يف العــاأ، آخــذا يف االعتبــار آراء الــدول األعضــاء ووكــاالت         مج  ــني
ــة العامــة      األمــم ــة، وأن يقــدم هــذا التقريــر إىل اجلمعي ــة املعني املتحــدة واملنامــات غــك ا كومي
 دورهتا الثانية والسبعني؛ يف

ــد       تقيييرحل - 24  ــة والســبعني يف إطــار البن ــا الثاني مواصــلة الناــر يف املســ لة يف دورهت
مسـائأل حقـوق اإلنسـان،  ـا يف ذلـهت النـه  البديلـة لتحسـني التمتـ  ال علـو           ”ال رعو املعنون 

 ‘‘.تعتيت حقوق اإلنسان ومحايتها’’من البند املعنون “ نقوق اإلنسان وا ريات األساسية
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