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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠-٢

  ٢١التعليق العام رقم     

 مـن   ١٥من املادة   ) أ(١الفقرة  (رك يف احلياة الثقافية     فرد يف أن يشا    كل   حق    
  )قتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق اال

  مقدمة ومنطلقات أساسية  - أوالً  
 احلقوق الثقافية جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان وهي، مثل احلقوق األخرى، عاملية  -١

وتعزيز احلقوق الثقافية واحترامها بشكل تام أمران جوهريـان         . ومترابطة ةوغري قابلة للتجزئ  
لصون كرامة اإلنسان وللتفاعل االجتماعي اإلجيايب بني األفراد واجملتمعات يف عامل متنـوع             

  .ومتعدد الثقافات
وحق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية وثيق االرتبـاط بـاحلقوق الثقافيـة                  -٢

) ب(١الفقرة  (احلق يف التمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته        : ١٥ردة يف املادة    األخرى الوا 
؛ وحق كل فرد يف اإلفادة من محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة علـى أي               )١٥من املادة   

؛ واحلق يف احلرية الـيت      )١٥من املادة   ) ج(١الفقرة  (إنتاج علمي أو أديب أو فين من صنعه         
وحق كل فـرد يف  ). ١٥ من املادة ٣الفقرة (عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي    غىن   ال

 ١٣املادتـان   (باحلق يف التعلـيم     اً  جوهرياً  أن يشارك يف احلياة الثقافية مرتبط كذلك ارتباط       
، الذي من خالله ينقل األفراد واجملتمعات تفاصيل قيمهم ودينهم وعـاداهتم ولغتـهم        )١٤و

فية األخرى إىل غريهم، والذي يساعدهم على إشاعة جـو مـن التفـاهم              ومرجعياهتم الثقا 
اً واحلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية وثيق االرتباط أيـض         . واالحترام املتبادلني للقيم الثقافية   
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) ١املادة (حبقوق أخرى منصوص عليها يف العهد، مبا فيها حق مجيع الشعوب يف تقرير املصري 
  ).١١املادة (شي الئق واحلق يف مستوى معي

 مـن   ١يف الفقـرة    اً  وحق كل فرد يف املشاركة يف احلياة الثقافية معترف به أيـض             -٣
لكل شخص حق املشاركة " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، اليت تنص على أن         ٢٧ املادة

 قـدم   وتشري صكوك دولية أخرى إىل احلق يف االشتراك على        ". احلرة يف حياة اجملتمع الثقافية    
واحلق يف االشـتراك يف مجيـع جوانـب احليـاة           ؛  )١(املساواة يف األنشطة الثقافية للمجتمع    

 واحلـق يف    ؛)٣(واحلق يف املشاركة الكاملة يف احلياة الثقافية والفنيـة        ؛  )٢(االجتماعية والثقافية 
ية على قـدم  واحلق يف املشاركة يف احلياة الثقاف    ؛  )٤(الوصول إىل احلياة الثقافية واملشاركة فيها     

كما حتتوي على أحكام مهمة بشأن هذا املوضوع الصكوك املتعلقة          . )٥(املساواة مع اآلخرين  
 وحبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات يف التمتـع بثقافتـهم           ،)٦(باحلقوق املدنية والسياسية  

تراك  واالش ،)٧(وعالنيةاً  اخلاصة وإعالن وممارسة دينهم اخلاص واستخدام لغتهم اخلاصة، سر        
 وحبقوق الشعوب األصلية يف مؤسساهتا الثقافية وأراضي أسالفها         ،)٨(بفعالية يف احلياة الثقافية   

  .)١٠( وباحلق يف التنمية،)٩(ومواردها الطبيعية ومعارفها التقليدية
) أ(١ويف التعليق العام احلايل، تتناول اللجنة بالتحديد حق كل فرد مبوجب الفقـرة                -٤

 بـالنظر إىل    ٤ و ٣ و ٢يشارك يف احلياة الثقافية، باالقتران مع الفقرات         يف أن    ١٥من املادة   
تعلقها بالثقافة والنشاط اإلبداعي وتنمية االتصاالت الدولية والتعاون الـدويل يف اجملـاالت             

 حق كل فرد يف اإلفادة من محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة          وكان  . الثقافية، على التوايل  

__________ 

  .‘٦‘) ه(٥االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، املادة  )١(
  .)ج(١٣ املادة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )٢(
 .٢، الفقرة ٣١اتفاقية حقوق الطفل، املادة  )٣(
 ).ز(١، الفقرة ٤٣ فراد أسرهم، املادةاالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأ )٤(
 .١، الفقرة ٣٠اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة  )٥(
 .٢٢ و٢١ و١٩ و١٨ و١٧ال سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املواد  )٦(
 .٢٧العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة  )٧(
 ١ ، الفقرتـان ٢أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، املادة      اعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية         )٨(

جمموعة املعاهـدات األوروبيـة       جملس أوروبا،(االتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية اً انظر أيض. ٢و
 .١٥، املادة )١٥٧ رقم

ـ  ١٣-١٠ و ٨ و ٥إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، وبصفة خاصة املواد            )٩( واد الـيت    وامل
 بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة،        ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      اً  انظر أيض . تليها

 .تليها واملواد اليت ١٥-١٣ و٨ و٧ و٥ و٢وبصفة خاصة املواد 
من تعليقها العام    ٩ترى اللجنة، يف الفقرة      .١، املادة   )٤١/١٢٨قرار اجلمعية العامة    (إعالن احلق يف التنمية      )١٠(

، أن هذه احلقوق ال ميكن النظر إليها مبعزل عن سائر حقوق اإلنسان الواردة يف العهدين الـدوليني                  ٤رقم  
 .اخلاصني حبقوق اإلنسان وغريمها من الصكوك الدولية املنطبقة
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) ج(١ملا هو منصوص عليه يف الفقـرة        اً  ج علمي أو أديب أو فين من صنعه، وفق        على أي إنتا  
  ).٢٠٠٥(١٧، موضوع التعليق العام رقم ١٥من املادة 

وقد اكتسبت اللجنة خربة واسعة النطاق يف هذا املوضوع من خالل قيامها بـالنظر          -٥
 فإهنا قامـت مـرتني      وباإلضافة إىل ذلك،  . يف التقارير وإجراء حوارات مع الدول األطراف      

، مـع ممثلـي     ٢٠٠٨ ومرة أخرى يف عـام       ١٩٩٢بتنظيم يوم مناقشة عامة، مرة يف عام        
  .املنظمات الدولية واجملتمع املدين بغية إعداد التعليق العام احلايل

  ١٥من املادة ) أ(١ضمون املعياري للفقرة امل  - ثانياً  
وضمان هذا احلق يقتضي    .  بأنه حرية  احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية ميكن وصفه         -٦

أي عدم التدخل يف املمارسات الثقافية ويف سـبل         (من الدولة الطرف االمتناع عن التدخل       
ضـمان تـوافر الـشروط    (واختاذ إجراءات إجيابية    ) احلصول على السلع واخلدمات الثقافية    

ول إىل الـسلع الثقافيـة      املؤاتية للمشاركة، وتيسري احلياة الثقافية وتعزيزها، والوص       املسبقة
  ).واحلفاظ عليها

والقرار الذي يتخذه شخص مبمارسة احلق يف املشاركة، أو عدم املشاركة، يف احلياة               -٧
الثقافية مبفرده، أو باالشتراك مع غريه، خيار ثقايف وبالتايل ينبغي االعتراف بـه واحترامـه               

ق شعوب األصلية، اليت هلا احل    وهذا مهم بشكل خاص جلميع ال     . ومحايته على أساس املساواة   
يف التمتع الكامل، كجماعات أو أفراد، جبميع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية املعترف هبا             
يف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والقانون الدويل حلقوق اإلنـسان،             

    .وكذلك يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

  ١٥من املادة ) أ(١مكونات الفقرة   - لفأ  
، بشأن  ١٥من املادة   ) أ(١ التعابري املستخدمة يف الفقرة      يتعني فهم مضمون أو نطاق      -٨

  :حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية، على النحو املبني أدناه

  "كل فرد"    
ايـة املـصاحل     بشأن حق كل فرد يف اإلفادة من مح        ١٧يف تعليق اللجنة العام رقم        -٩

 تسلم اللجنة بـأن     ،)١١(املعنوية واملادية املترتبة على أي إنتاج علمي أو أديب أو فين من صنعه            
إىل مجاعـة؛ وبعبـارة      قد يشري إىل فرد أو     ١٥يف السطر األول من املادة      " كل فرد "التعبري  

__________ 

 ).٢٠٠٥(١٧ من التعليق العام رقم ٨ و٧يف الفقرتني " املؤلف"انظر تعريف  )١١(
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ـ  ) ب (اً،باعتباره فرد ) أ(أخرى، جيوز أن ميارس شخص احلقوق الثقافية         تراك مـع   أو باالش
  . أو داخل جمتمع أو مجاعة، بصفته تلك) ج(آخرين، 

  "احلياة الثقافية"    
يف املاضي وقد توضع تعـاريف أخـرى يف         " ثقافة"وضعت تعاريف خمتلفة للتعبري       -١٠

املتعدد اجلوانب الذي ينطوي عليـه       بيد أن كل هذه التعاريف تشري إىل املضمون       . املستقبل
  .)١٢(وم الثقافةهمف
. قافة، يف رأي اللجنة، مفهوم واسع شامل يتضمن مجيع مظاهر الوجود البشري           والث  -١١

إشارة حمددة إىل الثقافة باعتبارها عملية حيـة، تارخييـة وديناميـة            " احلياة الثقافية "والتعبري  
  .ومتطورة، ذات ماض وحاضر ومستقبل

نعزلة أو الوحدات   وجيب أن ينظر إىل مفهوم الثقافة ال على أنه سلسلة من املظاهر امل              -١٢
حمكمة الغلق وإمنا على أنه عملية تفاعلية يعرب مبوجبها األفراد واجملتمعات، مـع احتفـاظهم               

ويؤخذ يف االعتبار يف هذا املفهـوم الطابعـان         . خبصائصهم وأغراضهم، عن ثقافة اإلنسانية    
  .الفردي والغريي للثقافة باعتبارها إبداع اجملتمع ونتاجه

، تشمل، ضـمن    ١٥من املادة   ) أ(١  الثقافة، ألغراض تنفيذ الفقرة    وترى اللجنة أن    -١٣
أمور أخرى، أساليب احلياة، واللغة، واألدب الشفوي واملكتوب، واملوسـيقى واألغـاين،            
واالتصال غري الشفوي، والدين أو جمموعات املعتقدات، والطقوس واالحتفاالت، والرياضة          

ا، والبيئات الطبيعية واالصطناعية، واملأكل وامللبس      واأللعاب، وأساليب اإلنتاج أو التكنولوجي    
واملأوى، والفنون والعادات والتقاليد اليت من خالهلا يعـرب األفـراد وجمموعـات األفـراد               

__________ 

مل السمات املميزة، الروحية واملادية والفكرية والعاطفية، الـيت يتـصف هبـا جمتمـع               جم) "أ(الثقافة هي    )١٢(
 ونظم  اً، إىل جانب الفنون واآلداب، طرائق احلياة، وأساليب العيش مع         ،تشمل] واليت[جمموعة اجتماعية،  أو

؛ ) اخلامسة من الديباجة   إعالن اليونسكو العاملي بشأن التنوع الثقايف، الفقرة      ". (القيم، والتقاليد، واملعتقدات  
حبكم ذات طبيعتها ظاهرة اجتماعية من حيث هي حصيلة اإلبداع املشترك للبشر والتـأثريات              "وهي  ) ب(

اً ال تقتصر على االنتفاع باملصنفات الفنية والعلوم اإلنسانية، بل متثل يف آن واحد اكتساب             ] و[املتبادلة بينهم   
توصية اليونسكو بشأن مشاركة    " ( معني وحاجة إىل االتصال    من مطالب العيش بأسلوب   اً  للمعارف ومطلب 

مـن  ) ج(و) أ(، توصية نريويب، الفقرة اخلامسة      ١٩٧٦اجلماهري الشعبية يف احلياة الثقافية وإسهامها فيها،        
تشمل القيم واملعتقدات والقناعات واللغات واملعارف والفنون والتقاليد واملؤسسات         "وهي  ) ج(الديباجة؛  
" اليت يعطيها لوجـوده وتطـوره   عيش اليت يعرب هبا الشخص، أو اجملموعة، عن إنسانيته والدالالت        وأمناط ال 

جممل األنشطة والنواتج املاديـة     "وهي  ) د(؛  )التعاريف) (أ(٢إعالن فريبورغ بشأن احلقوق الثقافية، املادة       (
مة قـيم ورمـوز وجمموعـة       منظو] و[والروحية جملموعة اجتماعية اليت متيزها عن جمموعات مماثلة أخرى          

ممارسات تستنسخها جمموعة ثقافية معينة على مر الزمن وتزود األفراد باملعامل واملعاين الالزمـة للـسلوك                
 (Rodolfo Stavenhagen, “Cultural Rights: A social science"والعالقات االجتماعية يف احليـاة اليوميـة  

perspective”, in H. Niee (ed.), Cultural Rights and Wrongs: A collection of essays in 

commemoration of the 50th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, Paris and 

(Leicester, UNESCO Publishing and Institute of Art and Law. 
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واجملتمعات عن إنسانيتهم واملعىن الذي يعطونه لوجودهم، ويكونون رؤيتهم للعامل اليت متثـل       
وتشكل الثقافة وتربز قيم الرفـاه واحليـاة        . مم للقوى اخلارجية املؤثرة على حياهت     همواجهت

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألفراد وجمموعات األفراد واجملتمعات

  "يشارك"أو " يشترك"    
نفس املعىن ويستخدمان كمترادفني بالتبادل بينهما يف       " يشارك" و "يشترك"للتعبريين    -١٤

  .الصكوك الدولية واإلقليمية األخرى
اك، ضمن مكونات رئيسية أخرى، ثالثة مكونات رئيسية مترابطة حلق كل فرد            وهن  -١٥

والوصـول  ) ب(االشتراك يف احلياة الثقافية،     ) أ: (يف أن يشترك أو يشارك يف احلياة الثقافية       
  .واإلسهام فيها) ج(إليها، 

 مبفرده أو باالشتراك    - يغطي، على وجه اخلصوص، حق كل فرد         االشتراك  )أ(  
 يف التصرف حبرية، واختيار هويتـه، واالرتبـاط أو عـدم         -أو يف نطاق جمتمع     مع آخرين   

االرتباط مبجتمع واحد أو عدة جمتمعات أو تغيري هذا االختيار، واملشاركة يف حياة اجملتمـع               
ولكل فـرد   . السياسية، واالخنراط يف ممارساته الثقافية، والتعبري عن نفسه باللغة اليت خيتارها          

السعي إىل التوصل إىل املعارف الثقافية وأشكال التعبري الثقايف وتنميتها وتقامسها احلق يف اً أيض
  مع اآلخرين، ويف العمل على حنو إبداعي واملشاركة يف النشاط اإلبداعي؛

 مبفرده أو باالشتراك    -يغطي، على وجه اخلصوص، حق كل فرد        الوصول    )ب(  
افته وثقافة اآلخرين من خـالل التعلـيم         يف معرفة وفهم ثق    -مع آخرين أو يف نطاق جمتمع       

. واإلعالم، ويف احلصول على تعليم وتدريب جيدين مع إيالء اعتبار خاص للهوية الثقافيـة             
احلق يف معرفة أشكال التعبري والنشر من خالل أي واسطة تقنيـة لإلعـالم         اً  ولكل فرد أيض  

الثقافيـة مثـل األراضـي      واالتصال، واتباع أسلوب حياة مرتبط باستخدام السلع واملوارد         
ومؤسسات معينة، واإلفادة من التراث الثقايف وإبـداع         والتنوع البيولوجي واللغة   ،)١٣(واملياه

  غريه من األفراد واجملتمعات؛
يشري إىل حق كل فرد يف املـشاركة يف إجيـاد            اإلسهام يف احلياة الثقافية     )ج(  

وهذا أمر يدعمه احلق يف املشاركة      . عاطفيةأشكال تعبري اجملتمع الروحية واملادية والفكرية وال      
يف تنمية اجملتمع الذي ينتمي إليه الشخص، ويف حتديد ووضع وتنفيذ السياسات والقـرارات              

  .)١٤(اليت هلا تأثري على ممارسة الشخص حلقوقه الثقافية

__________ 

 .١١ و٦، الفقرتان )٢٠٠٢(١٥التعليق العام رقم  )١٣(
إعالن فريبورغ بشأن احلقوق الثقافيـة،      اً  انظر أيض . ٥ العاملي بشأن التنوع الثقايف، املادة       إعالن اليونسكو  )١٤(

 .٧املادة 
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   عناصر احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية  - باء  
 التام حلق كل فرد يف املشاركة يف احلياة السياسية          الشروط التالية ضرورية لإلعمال     -١٦

  .على أساس املساواة وعدم التمييز
هو وجود السلع واخلدمات الثقافية املتاح لكل فـرد التمتـع هبـا             التوافر    )أ(  

واإلفادة منها، مبا فيها املكتبات واملتاحف واملسارح ودور السينما واملالعـب الرياضـية؛              
لفولكلور، والفنون جبميع أشكاهلا؛ واألمـاكن املفتوحـة املـشتركة     واآلداب، مبا يف ذلك ا    

الضرورية للتفاعل الثقايف، مثل املترتهات وامليادين واجلادات والشوارع؛ وهبات الطبيعة، مثل           
 والغابات واحملميات الطبيعية، مبـا يف ذلـك النباتـات            واجلبال البحار والبحريات واألهنار  
 اليت تعطي األمم طابعها وتنوعها البيولوجي؛ والسلع الثقافية غري          واحليوانات املوجودة فيها،  

املادية، مثل اللغات والعادات والتقاليد واملعتقدات واملعارف والتاريخ، وكذلك القيم، الـيت            
وهناك، من بـني كـل الـسلع        . تشكل هوية األفراد واجملتمعات وتسهم يف تنوعهم الثقايف       

ة خاصة هي التقارب املثمر بني الثقافات الذي حيدث حيثمـا           الثقافية، سلعة ثقافية ذات قيم    
  يتسىن للجماعات واألقليات واجملتمعات املختلفة تقاسم نفس األرض حبرية؛

 تتألف من فرص فعالة وملموسة متاحة لألفراد واجملتمعات         إمكانية الوصول   )ب(  
 املناطق احلضرية والريفية على     يفاً  ومالياً  للتمتع التام بالثقافة، وتكون يف متناول اجلميع مادي       

ومن الضروري، يف هذا الصدد، إتاحة وتيسري الوصـول إىل هـذه             .)١٥(السواء، دون متييز  
. الفرص لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك لألشخاص الذين يعيشون يف فقـر            

جبميع  ةحق كل فرد يف طلب وتلقي وتقاسم املعلومات املتعلقاً وتتضمن إمكانية الوصول أيض
الثقافة باللغة اليت خيتارها الشخص، ووصول اجملتمعات إىل الوسائل اخلاصة بأشـكال       مظاهر
  والنشر؛ التعبري

 تستلزم صياغة وتنفيذ القـوانني والـسياسات واالسـتراتيجيات          املقبولية  )ج(  
ة، حبيـث   والربامج والتدابري اليت تعتمدها الدولة الطرف لتحقيق التمتع التام باحلقوق الثقافي          

ويف هذا الصدد، ينبغي إجراء مشاورات مع       . تكون مقبولة من املعنيني من األفراد واجملتمعات      
  املعنيني من األفراد واجملتمعات لضمان أن حتظى تدابري محاية التنوع الثقايف بالقبول منهم؛

 تشري إىل مرونة ومالءمـة االسـتراتيجيات والـسياسات          القابلية للتكيف   )د(  
 والتدابري اليت تعتمدها الدولة الطرف يف أي جمال من جماالت احلياة الثقافية، والـيت               والربامج

  جيب أن حتترم التنوع الثقايف لألفراد واجملتمعات؛
 تشري إىل إعمال حق حمدد من حقوق اإلنسان بطريقـة مالئمـة             املالءمة  ) ه(  

اجملتمعات، مبـن فـيهم     ومناسبة ألسلوب أو سياق ثقايف معني، أي حتترم ثقافة األفراد و          

__________ 

  ).٢٠٠٩(٢٠انظر التعليق العام رقم  )١٥(
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وقد أشارت اللجنة يف حاالت كثرية       .)١٦(األقليات والشعوب األصلية، وحقوقهم الثقافية    
يف التعليقات العامـة الـسابقة،      ) أو املقبولية أو املناسبة الثقافية    (إىل فكرة املالءمة الثقافية     

. التعلـيم يتصل على وجه اخلصوص باحلقوق يف الغذاء والصحة واملـاء والـسكن و     فيما
تأثري يف احلياة الثقافيـة والتنـوع       اً  والطريقة اليت يتم هبا إعمال احلقوق قد يكون هلا أيض         

وتود اللجنة أن تشدد يف هذا الصدد على ضرورة أن تراعـى يف هـذا الـصدد،           . الثقايف
ي، أقصى حد ممكن، القيم الثقافية املرتبطة جبملة أمور من بينها الغذاء واالستهالك الغذائ إىل

واستعمال املياه، وطريقة تقـدمي اخلـدمات الـصحية والتعليميـة، وطريقـة تـصميم               
  .وتشييدها املساكن

  القيود على احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية  - جيم  
بـاحلقوق  بالتمتع  اً  وثيقاً  يرتبط حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية ارتباط            -١٧

وبالتايل، فإن الدول األطراف عليها .  الدولية حلقوق اإلنساناألخرى املعترف هبا يف الصكوك
، إىل جانـب التزاماهتـا      ١٥من املادة   ) أ(١تنفيذ التزاماهتا مبوجب الفقرة     واجب يتمثل يف    

مبوجب األحكام األخرى املنصوص عليها يف العهد والصكوك الدولية، بغية تعزيز ومحايـة             
  .كفولة مبوجب القانون الدويلاجملموعة الكاملة من حقوق اإلنسان امل

وتود اللجنة التذكري بأنه بينما يتعني مراعـاة اخلـصوصيات الوطنيـة واإلقليميـة         -١٨
واخللفيات التارخيية والثقافية والدينية املختلفة، فإن من واجب الدول، بغض النظر عن نظمها             

ان واحلريـات   االقتصادية أو الثقافية، تعزيز ومحايـة مجيـع حقـوق اإلنـس            السياسية أو 
 ومن مث، فإنه ال جيوز ألحد أن يستند إىل التنوع الثقايف لكي ينتهك حقـوق                .)١٧(األساسية

  .)١٨(اإلنسان اليت يضمنها القانون الدويل أو لكي حيد من نطاقها
 فرض قيود على حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة            ، يف بعض الظروف،   وقد يلزم   -١٩

 املمارسات السلبية، مبا فيها املمارسات السلبية اليت تعزى إىل          الثقافية، وبصفة خاصة يف حالة    
وجيب أن تكون هذه القيود ذات هدف       . العادات والتقاليد، اليت تنتهك حقوق إنسان أخرى      

لتعزيز الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي، اً مشروع، ومتوافقة مع طبيعة هذا احلق، وضرورية متام     
جيب أن تكون أي قيود متناسبة، مبعىن أنه يتعني اختاذ أقل           ن مث   مو.  من العهد  ٤للمادة  اً  وفق

أن تـشدد علـى     اً   وتود اللجنة أيض   .عندما جيوز فرض عدة أنواع من القيود      اً  التدابري تقييد 
املعايري الدولية حلقوق اإلنسان املتعلقة بـالقيود الـيت ميكـن     ما هو قائم من    ضرورة مراعاة 

باحلق يف املـشاركة  اً جوهرياً  على احلقوق املرتبطة ارتباط   ميكن فرضها بشكل مشروع      ال أو

__________ 

 ). ه(١إعالن فريبورغ بشأن احلقوق الثقافية، املادة  )١٦(
  .٥إعالن وبرنامج عمل فيينا، الفقرة  )١٧(
 .٤ادة اإلعالن العاملي بشأن التنوع الثقايف، امل )١٨(
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يف احلياة الثقافية، مثل احلقوق يف اخلصوصية، ويف حرية الفكر والضمري والدين، ويف حريـة               
  .الرأي والتعبري، ويف التجمع السلمي، ويف حرية تكوين اجلمعيات

وي علـى أي حـق ألي     على أهنا تنط   ١٥من املادة   ) أ(١وال جيوز تـأوبل الفقرة       -٢٠
دولة أو مجاعة أو شخص يف مباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إىل إهدار أي من                  
احلقوق واحلريات املعترف هبا يف العهد أو إىل فرض قيود عليها أوسع من تلك املنـصوص                 

  .)١٩(عليها فيه

  مواضيع خاصة ذات تطبيق واسع  - دال  

  ةواملساواة يف املعاملعدم التمييز     
 من العهد أي متييز يف ممارسة حق كل فرد يف           ٣ واملادة   ٢ من املادة    ٢حتظر الفقرة     -٢١

أن يشارك يف احلياة الثقافية بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي                 
السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غـري                

  .)٢٠(ك من األسبابذل
وعلى وجه اخلصوص، فإنه ال جيوز التمييز ضد أي شخص بـسبب اختيـاره أن                 -٢٢

أو أال ينتمي، إىل جمتمع ثقايف معـني أو مجاعـة ثقافيـة معينـة، أو أن ميـارس،                    ينتمي،
وباملثل، ال جيوز حرمان أي شخص من املمارسات والسلع         . بعينهاً  ثقافياً  ميارس، نشاط  أال أو

  .ت الثقافيةواخلدما
وتشدد اللجنة على أن القضاء على مجيع أشكال التمييز من أجل ضمان ممارسة حق                -٢٣

 )٢١(كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية ميكن، يف حاالت كثرية، حتقيقه مبوارد حمـدودة               
وعلـى وجـه    . وذلك باعتماد أو تعديل أو إلغاء تشريعات، أو من خالل الدعاية واإلعالم           

أم غري مباشر، اً ، فإن خطوة أوىل ومهمة حنو القضاء على التمييز، سواء كان مباشر           اخلصوص
 علـى   واجلماعات املوجودين تتمثل يف اعتراف الدول بوجود هويات ثقافية متنوعة لألفراد          

) ١٩٩٠(٣ من تعليقها العام رقـم       ١٢ كما حتيل اللجنة الدول األطراف إىل الفقرة         .أراضيه
تنص على أنه، حىت يف أوقات وجود قيود شديدة  ت الدول األطراف، اليتبشأن طبيعة التزاما  

عن طريق اً وهتميشاً اجلماعات حرمان و  محاية أشد األفراد   ،على املوارد، ميكن، بل وجيب فعالً     
  .اًاعتماد برامج هادفة منخفضة التكلفة نسبي

__________ 

  .١، الفقرة ٥العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املادة  )١٩(
  ).٢٠٠٩(٢٠انظر التعليق العام رقم  )٢٠(
تسمح به املوارد    بأقصى ما "تقييم لاللتزام باختاذ خطوات     : ؛ بيان اللجنة  )١٩٩٠(٣انظر التعليق العام رقم      )٢١(

  .(E/C.12/2007/1)لعهد مبوجب بروتوكول اختياري ل" املتاحة
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اواة الفعليـة،   وال يشكل اعتماد تدابري مؤقتة وخاصة، لغرض وحيد هو حتقيق املس            -٢٤
حلماية أفراد    منفصالًاً   بشرط أال تدمي هذه التدابري احلماية غري املتساوية أو تشكل نظام           اً،متييز

معينني أو جمموعات معينة من األفراد، وأن جيري إيقافها عندما يتم حتقيق األهـداف الـيت                
 .اختذت من أجلها

  ةاحملتاجون، إىل محاية خاصواجملتمعات األشخاص   - هاء  

  النساء  -١  
التمتـع بـاحلقوق االقتـصادية      إن ضمان املساواة بني الرجل واملرأة يف احلق يف            -٢٥

 ويتطلـب تنفيـذ   .)٢٢( التزام إجباري وفوري بالنسبة للدول األطراف  واالجتماعية والثقافية 
، مجلة أمور منها القـضاء علـى        ١٥من املادة   ) أ(١ من العهد، باالقتران مع الفقرة       ٣املادة  

عوائق املؤسسية والقانونية والعوائق القائمة على أساس املمارسات السلبية، مبـا يف ذلـك              ال
العادات والتقاليد، اليت متنع النساء من املشاركة التامة يف احلياة الثقافية            العوائق اليت تعزى إىل   

  .)٢٣(وتعليم العلوم والبحث العلمي

  األطفال  -٢  
. فهم محلة القيم الثقافية وناقليها من جيل إيل جيل        بوصاً  أساسياً  يؤدي األطفال دور    -٢٦

وينبغي أن تتخذ الدول األطراف كل اخلطوات الالزمة الستحثاث وتنمية اإلمكانات الكاملة            
لألطفال يف جمال احلياة الثقافية، مع إيالء االعتبار الواجب حلقـوق ومـسؤوليات آبـائهم               

 عندما تضع يف االعتبـار التزاماهتـا        وعلى وجه اخلصوص، فإن الدول،    . واألوصياء عليهم 
خبصوص احلق يف التعليم، مبـا يف ذلـك          مبوجب العهد وغريه من صكوك حقوق اإلنسان      

 ينبغي أن تتذكر أن اهلدف األساسي لتطوير التعليم هو نقـل            ،)٢٤(يتعلق بأهداف التعليم   فيما
 .)٢٥(تمع هويتهما وقيمتهما  اليت جيد فيها الفرد واجمل      املشتركة وإثراء القيم الثقافية واألخالقية   

 وأن يتضمن التثقيف يف جمال حقـوق        اً،ثقافياً  وبناء على ذلك، جيب أن يكون التعليم مالئم       
اإلنسان، وأن ميكن األطفال من تنمية شخصيتهم وهويتهم الثقافية ومعرفـة وفهـم القـيم          

ـ           ات الثقافيـة   واملمارسات الثقافية للجماعات اليت ينتمون إليها، وكذلك القـيم واملمارس
  .للجماعات واجملتمعات األخرى

__________ 

 .١٦، الفقرة )٢٠٠٥(١٦التعليق العام رقم  )٢٢(
  .٣١املرجع نفسه، الفقرة  )٢٣(
  . من اتفاقية حقوق الطفل٢٩ و٢٨ال سيما املادتان  )٢٤(
 .٣ - املادة األوىل ،االستجابة الحتياجات التعليم األساسية: اإلعالن العاملي لتوفري التعليم للجميع )٢٥(



E/C.12/GC/21 

GE.09-46920 10 

وتود اللجنة أن تذكر يف هذا الصدد بأنه ينبغي أن حتترم الربامج التعليميـة للـدول             -٢٧
األطراف اخلصوصيات الثقافية لألقليات القومية أو اإلثنية، واللغوية والدينيـة، وللـشعوب            

وجيات هذه األقليات والشعوب،    األصلية، وأن تدرج يف هذه الربامج تاريخ ومعارف وتكنول        
وينبغي إدراج هذه الـربامج يف      . اهتا االجتماعية واالقتصادية والثقافية   حوكذلك قيمها وطمو  

وينبغي . املناهج الدراسية للجميع وليس فقط يف املناهج الدراسية لألقليات والشعوب األصلية          
ان تنفيـذ بـرامج تعليميـة    لضماً تتخذ الدول األطراف التدابري الالزمة وأال تدخر جهد        أن

لألقليات والشعوب األصلية خبصوص لغتها أو بلغتها، مع مراعاة الرغبات املعرب عنها مـن              
أن تنقل  اً   وينبغي أيض  .)٢٦(جانب اجملتمعات ويف املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف هذا اجملال         
كة التامة وعلى قدم املساواة     الربامج التعليمية املعارف الالزمة لتمكني مجيع األفراد من املشار        

  .مع غريهم يف جمتمعاهتم ويف اجملتمعات الوطنية

  كبار السن  -٣  
ترى اللجنة أن الدول األطراف يف العهد ملزمة بإيالء اهتمام خاص لتعزيز ومحايـة                -٢٨

وتشدد اللجنة على الدور اهلام الذي يواصـل كبـار الـسن            . احلقوق الثقافية لكبار السن   
يف معظم اجملتمعات بفضل قدراهتم اإلبداعية والفنية والفكريـة، وباعتبـارهم           االضطالع به   

وبالتايل، تويل اللجنة أمهية خاصة للرسالة      . ناقلي املعلومات واملعارف والتقاليد والقيم الثقافية     
 من خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة، واليت تدعو إىل تطوير ٤٨ و٤٤الواردة يف التوصيتني 

لتعليمية اليت تربز كبار السن باعتبارهم معلمني وناقلني للمعارف والثقافـة والقـيم             الربامج ا 
الروحية، وتشجع احلكومات واملنظمات الدولية على تسهيل الوصول الفعلي لكبار السن إىل            

  .)٢٧()كاملتاحف واملسارح وقاعات احلفالت املوسيقية ودور السينما(املؤسسات الثقافية 
التوصيات الواردة يف مبادئ األمم     جنة الدول األطراف على مراعاة      ولذلك حتث الل    -٢٩

، الذي يقضي بأنه ينبغي أن يظل كبار السن ٧ املبدأ ال سيمااملتحدة املتعلقة بكبار السن، و
اً  السياسات اليت تـؤثر تـأثري       وتنفيذ ياغةوأن يشاركوا بنشاط يف ص     مندجمني يف اجملتمع،  

، الذي  ١٦وا معارفهم ومهاراهتم مع األجيال الشابة، واملبدأ        يف رفاههم، وأن يتقامس   اً  مباشر
يقضي بأنه ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية االستفادة من مـوارد اجملتمـع التعليميـة                

  .)٢٨(والثقافية والروحية والتروحيية

__________ 

ص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغويـة، وإعـالن              عالن حقوق األشخا  إ ال سيما  )٢٦(
حقوق الشعوب األصلية، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة              

 ).١٦٩االتفاقية رقم (
  .٤٠ و٣٨، الفقرتان )١٩٩٥(٦التعليق العام رقم  )٢٧(
 .٣٩، الفقرة )١٩٩٥(٦التعليق العام رقم  )٢٨(
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  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٤  
 لألشـخاص ذوي     من القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص       ١٧تنص الفقرة     -٣٠

اإلعاقة على أنه ينبغي للدول أن تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة فرصة اسـتغالل قـدراهتم               
إلثراء جمتمعهم احمللي، سواء  اً  اإلبداعية والفنية والفكرية، ال لفائدهتم وحدهم فحسب بل أيض        

ماكن كانوا يف مناطق حضرية أم ريفية، وأنه ينبغي للدول أن تعمل على تيسري وصوهلم إىل أ               
  .)٢٩(العروض واخلدمات الثقافية وعلى توفري هذه األماكن

ولتسري مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلياة الثقافية، ينبغي للدول األطراف أن   -٣١
تقر، ضمن أمور أخرى، حبق هؤالء األشخاص يف التمتع باملواد الثقافية والربامج التلفزيونيـة            

طة الثقافية األخرى بأشكال ميسرة؛ ويف الوصـول إىل         واألفالم والعروض املسرحية واألنش   
األماكن املخصصة للعروض أو اخلدمات الثقافية، مثل املسارح واملتـاحف ودور الـسينما             
واملكتبات واخلدمات السياحية، وكذلك، قدر اإلمكان، إىل املعامل األثريـة واملواقـع ذات             

لثقافية واللغوية اخلاصة، مبا يف ذلـك لغـة         األمهية الثقافية الوطنية؛ ويف االعتراف هبويتهم ا      
 اإلشارات وثقافة الصم؛ ويف تشجيع وتعزيز مشاركتهم، قدر اإلمكان، يف األنشطة التروحيية           

  .)٣٠(والترفيهية والرياضية

  األقليات  -٥  
 يف رأي اللجنة، حق األقليات      اً، من العهد تتضمن أيض    ١٥من املادة   ) أ(١إن الفقرة     -٣٢

مني إىل أقليات يف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع، وكذلك يف صـون             واألشخاص املنت 
التزام الدول األطراف باالعتراف بثقافات       ويستتبع هذا احلق   .)٣١(ثقافتهم وتعزيزها وتنميتها  

وبالتـايل، فـإن   . هوية الدول ذاهتا   يفاً  أساسياً  األقليات واحترامها ومحايتها باعتبارها عنصر    
يف تنوعها الثقايف وتقاليدها وعاداهتا ودينها وأشكال التعليم اخلاصة هبا ولغاهتا           لألقليات احلق   

واملظاهر األخـرى   ) الصحافة واإلذاعة والتلفزيون واإلنترنت   (ووسائط االتصال اخلاصة هبا     
  .هلويتها الثقافية وانتمائها الثقايف

  هويتها فحسب وإمناولألقليات، وكذلك لألشخاص املنتمني إىل أقليات، احلق ال يف         -٣٣
ومن مث، فإن أي برنامج الغرض منه تعزيـز         . يف التنمية يف مجيع جماالت احلياة الثقافية      اً  أيض

الدمج البناء لألقليات واألشخاص املنتمني إىل أقليات يف جمتمع دولة طرف ينبغي أن يرتكـز            
  . لثقافات األقلياتعلى اإلدماج واملشاركة وعدم التمييز، بغية احلفاظ على الطابع املميز 

__________ 

  .، املرفق٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة  )٢٩(
  .٣٠اتفاقية حقوق األشخاص ذوي لإلعاقة، املادة  )٣٠(
عالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليـات       إ ؛٢٧العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة         )٣١(

 )١(١قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، الفقرة 
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  هاجرونامل  -٦  
حلماية اهلويات الثقافية للمهـاجرين،     اً  خاصاً  ينبغي أن تويل الدول األطراف اهتمام       -٣٤

 وحقهم يف عقد لقاءات ثقافية وفنية ولقاءات للحـوار  ،وكذلك لغاهتم ودينهم وفولكلورهم  
تفاظ بوشائجهم الثقافية مع    وينبغي أال متنع الدول األطراف املهاجرين من االح       . بني الثقافات 

  .)٣٢(بلداهنم األصلية
بالثقافة، فإن اللجنة توصي بأن تتخذ      اً  جوهرياً  وبالنظر إىل أن التعليم مرتبط ارتباط       -٣٥

الدول األطراف التدابري املالئمة لتمكني أطفال املهاجرين من االلتحاق، على أساس املساواة            
  .ية اليت تديرها الدولةيف املعاملة، باملؤسسات والربامج التعليم

  شعوب األصليةال  -٧  
ينبغي أن تتخذ الدول األطراف التدابري الالزمة لضمان أن تنطوي ممارسة احلـق يف                -٣٦

املشاركة على إيالء االعتبار الواجب لقيم احلياة الثقافية، اليت قد تكون ذات بعد مجاعي قوي   
 والبعـد   .)٣٣(متع هبا إال بصفتها اجلماعية    أو اليت ال ميكن أن تعرب عنها الشعوب األصلية وتت         

اجلماعي القوي للحياة الثقافية للشعوب األصلية ال غىن عنه لوجودها ورفاههـا وتنميتـها              
ها م واملوارد اليت دأبت على امتالكهـا أو شـغل        احلق يف األراضي واألقالي   الكاملة، ويتضمن   

نظر باحترام إىل القيم الثقافية للشعوب      وينبغي ال . )٣٤( أو اليت استخدمتها أو اكتسبتها     اً،تقليدي
األصلية وحقوقها املرتبطة بأراضي أسالفها وعالقتها مع الطبيعة ومحاية هذه القيم واحلقوق،            
بغية منع تدهور منط حياهتا، مبا يف ذلك سبل عيشها، وفقدان مواردها الطبيعية وكذلك، يف               

خذ الدول األطراف التدابري الالزمـة       ولذلك جيب أن تت    .)٣٥(خامتة املطاف، هويتها الثقافية   
لالعتراف حبقوق الشعوب األصلية يف امتالك أراضيها وأقاليمها ومواردها املشاع وتنميتـها            
والسيطرة عليها واستخدامها وحلماية هذه احلقوق، وأن تتخذ اخلطوات الالزمـة، حيثمـا             

ى موافقة حـرة    يكون قد جرى السكن فيها أو استخدامها على حنو آخر دون احلصول عل            
  .ومستنرية من هذه الشعوب، إلعادة هذه األراضي واألقاليم إليها

وللشعوب األصلية احلق يف العمل بشكل مجاعي على ضـمان احتـرام حقهـا يف              -٣٧
  التقليديـة   الثقـايف  أشكال تعبريها واحلفاظ والسيطرة على تراثها الثقايف ومعارفها التقليدية        

 يف ذلك   مبا  علومها وتكنولوجياهتا وثقافاهتا،   ملظاهرمر بالنسبة   ، وكذلك األ  نميتها وت ومحايتها
 خصائص احليوانات والنباتـات والتقاليـد       ومعرفةاملوارد البشرية واجلينية والبذور واألدوية      

 فنـون الو واأللعاب التقليدية والفنون البصرية      بأنواعهاالشفوية واآلداب والرسوم والرياضة     
__________ 

 .٣١ة الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، املادة االتفاقي )٣٢(
اتفاقية منظمة العمل الدولية    اً  انظر أيض . ١انظر إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، املادة           )٣٣(

 . ٢، الفقرة ١، املادة )١٦٩االتفاقية رقم (بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة 
 ).أ(٢٦إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، املادة  )٣٤(
إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية،    اً انظر أيض. ١٦-١٣، املواد ١٦٩االتفاقية رقم    )٣٥(

  .٣٣ و٢٠املادتني 
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ن حتترم الدول األطراف مبدأ املوافقة احلرة واملـسبقة واملـستنرية           وينبغي أ  .)٣٦(االستعراضية
 .)٣٧( اليت تغطيها حقوقها اخلاصةللشعوب األصلية يف مجيع املسائل

  األشخاص الذين يعيشون يف فقر  -٨  
ترى اللجنة أن كل شخص ينعم، أو كل جمموعة من األشخاص تنعم، بثراء ثقـايف                 -٣٨

. كنهما تقدمي، ومواصلة تقدمي، إسهام كبري يف تنمية الثقافـة         متأصل يف إنسانيتهما ولذلك مي    
ومع ذلك، جيب أن يوضع يف االعتبار أن الفقر، يف الواقع العملي، حيد على حنو خطري مـن                  
قدرة شخص أو جمموعة من األشخاص على القيام، على قدم املساواة مـع غـري الفقـراء،         

ياة الثقافية والنفاذ إليها واإلسهام فيها، وأنـه،  مبمارسة احلق يف املشاركة يف مجيع جماالت احل    
وهذا أهم، يؤثر بشكل خطري على آماهلما يف املستقبل وقدرهتما على التمتع على حنو فعـال                

 واملوضوع األساسي املشترك يف جتربة األشخاص الذين يعيشون يف فقر هو الشعور     .بثقافتهما
ومن شأن الوعي حبقوق اإلنـسان      .  حالتهم ما يكون نتيجة مترتبة على    اً  بالعجز الذي كثري  

اً املكفولة هلم، وبصفة خاصة حق كل شخص يف املشاركة يف احلياة الثقافية، أن حيقق قـدر               
  .)٣٨(جمموعات األشخاص من التمكني ملن يعيشون يف فقر من األشخاص أواً كبري
اس املساواة وعدم  جيب إتاحتها للجميع، على أساً،اجتماعياً والثقافة، باعتبارها نتاج    -٣٩

ومن مث، فإنه جيب على الدول األطراف، عند تنفيذ االلتزامات القانونيـة            . التمييز واملشاركة 
 من العهد، أن تعتمد، دون إرجاء، تدابري حمددة        ١٥من املادة   ) أ(١املنصوص عليها يف الفقرة     

 فقر وجمتمعاهتم يف لضمان احلماية الكافية واملمارسة الكاملة حلق األشخاص الذين يعيشون يف 
ويف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدول األطراف إىل بياهنا         . التمتع باحلياة الثقافية واملشاركة فيها    

  .)٣٩(بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  التنوع الثقايف واحلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية  -هاء  
وهـي  . حتمية أخالقية ال تنفصل عن احترام كرامة اإلنـسان         لتنوع الثقايف محاية ا   -٤٠

على التزام باحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتقتضي اإلعمال التام          اً  تنطوي ضمن 
  .)٤٠(للحقوق الثقافية، مبا فيها احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية

__________ 

بـشأن حقـوق    إعالن األمم املتحدة    اً  انظر أيض . ٣١ و ٥، املادتان   ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )٣٦(
 .١٣-١١الشعوب األصلية، املواد 

إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب      اً  انظر أيض ). أ(٦، املادة   ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )٣٧(
 .١٩األصلية، املادة 

  .٥، الفقرة E/C.12/2001/10انظر الوثيقة  )٣٨(
  .١٤املرجع نفسه، الفقرة  )٣٩(
  .٥ و٤الثقايف، املادتني انظر اإلعالن العاملي بشأن التنوع  )٤٠(
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ققت ظواهر اهلجرة واإلدماج واالستيعاب     وقد ح . والثقافات ليست هلا حدود ثابتة      -٤١
والعوملة، أكثر من أي وقت مضى، زيادة توثيق الصالت بني الثقافات واجلماعات واألفـراد           

  .يف وقت حتاول فيه كل فئة منها احلفاظ على هويتها
وبالنظر إىل أن للعوملة تأثريات إجيابية وسلبية، فإنه جيب على الدول األطـراف أن                -٤٢

ت مالئمة لتجنب عواقبها الضارة على احلق يف املشاركة يف احليـاة الثقافيـة،              تتخذ خطوا 
 مثل األشـخاص الـذين      اً،وهتميشاً  اجلماعات حرمان  و األفراد شدوبصفة خاصة بالنسبة أل   

والعوملة، البعيدة كل البعد عن أن تكون قد أوجدت ثقافة عاملية واحـدة،             . يعيشون يف فقر  
  .على التعايش بني الثقافات املختلفةاً افة ينطوي ضمنأظهرت بوضوح أن مفهوم الثق

 أن األنشطة والسلع واخلـدمات       أيضاً وينبغي أن تضع الدول األطراف يف اعتبارها        -٤٣
وجيب عدم معاملتها علـى     . الثقافية هلا أبعاد اقتصادية وثقافية، حتمل هويات وقيم ودالالت        

من العهد  ) ٢(١٥ص، ومع وضع املادة      وعلى وجه اخلصو   .)٤١(أهنا ذات قيمة جتارية فحسب    
يف االعتبار، ينبغي أن تعتمد الدول األطراف تدابري حلماية وتعزيز تنـوع أشـكال التعـبري                

 ويف هـذا  .)٤٣(من التعبري عن نفسها والتعريـف بنفـسها      ومتكني كل الثقافات   ،)٤٢(الثقايف
حلق يف احلـصول علـى      الصدد، ينبغي إيالء اهتمام خاص ملعايري حقوق اإلنسان، مبا فيها ا          

وميكـن أن   . املعلومات ويف التعبري، ولضرورة محاية التدفق احلر لألفكار بالكلمة والـصورة          
إىل منع إخراج إشارات ورموز وأشكال تعبري ثقافة معينة مـن سـياقها   اً  هتدف التدابري أيض  

  .لغرض وحيد هو تسويقها أو استغالهلا من جانب وسائط اإلعالم

  ات الدول األطراف التزام  - ثالثاً  

  االلتزامات القانونية العامة  - ألف  
يفرض العهد على الدول األطراف االلتزام الفوري بضمان ممارسة احلق املنـصوص              -٤٤

 دون متييز، واالعتراف باملمارسات الثقافية وعدم التدخل        ١٥من املادة   ) أ(١عليه يف الفقرة    
   .)٤٤(يف التمتع هبا وتنميتها

للحقوق املنصوص عليها يف أحكامـه      " التدرجيي" العهد على اإلعمال     وبينما ينص   -٤٥
ويقر باملشاكل الناشئة عن حمدودية املوارد، فإنه يفرض على الدول األطراف االلتزام احملـدد              

__________ 

اإلعالن اً  انظر أيض . ١٨اتفاقية اليونسكو بشأن محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، الديباجة، الفقرة             )٤١(
  .٨العاملي بشأن التنوع الثقايف، املادة 

  .٥ -اً، املادة  رابع-اجلزء اتفاقية اليونسكو بشأن محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف،  )٤٢(
  .٦اإلعالن العاملي بشأن التنوع الثقايف، املادة انظر  )٤٣(
 ).٢٠٠٩(٢٠انظر التعليق العام رقم  )٤٤(
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واملستمر باختاذ تدابري مدروسة وملموسة هتدف إىل اإلعمال التام حلق كل فرد يف أن يشارك               
   .)٤٥(يف احلياة الثقافية

وكما يف حالة احلقوق األخرى املنصوص عليها يف العهد، فإن من غري املسموح به                -٤٦
وبناء على ذلك   . اختاذ تدابري تراجعية فيما يتعلق حبق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية             

 أي تدبري من هذا القبيل، يتعني عليها إثبات أن التدبري            متعمدة فإن الدولة الطرف، إذا اختذت    
ذ بعد النظر بعناية يف مجيع البدائل وأن التدبري املعين له ما يربره، مع وضع اجملموعة الكاملة            اخت

  .)٤٦(للحقوق املعترف هبا يف العهد يف االعتبار
انظر ( من العهد    ١٥وبالنظر إىل الترابط الوثيق بني احلقوق املنصوص عليها يف املادة             -٤٧

اً ق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية يقتضي أيض          ، فإن اإلعمال التام حل    ) أعاله ٢الفقرة  
اختاذ اخلطوات الالزمة لصون العلم والثقافة وتنميتهما وإشـاعتهما، وكـذلك اخلطـوات             
ـ              اً الضرورية لضمان احترام احلرية اليت ال غىن عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي، طبق

  .)٤٧(١٥، على التوايل، من املادة ٣ و٢للفقرتني 

  االلتزامات القانونية احملددة  - باء  
يفرض حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية، مثل احلقوق األخرى املنصوص                -٤٨

اللتـزام   )أ: (عليها يف العهد، ثالثة أنواع أو مستويات من االلتزامات على الدول األطراف           
يقتضي االلتزام باالحترام أن متتنـع      و. بالوفاءااللتزام  ) ج(االلتزام باحلماية؛   ) ب(باالحترام؛  

الدول األطراف عن التدخل، بشكل مباشر أو غري مباشر، يف التمتع باحلق يف املـشاركة يف                
ويقتضي االلتزام باحلماية أن تتخذ الدول األطراف التدابري الالزمة ملنع أطراف           . احلياة الثقافية 

 أن  بالوفـاء  يقتضي االلتزام    اً،وأخري. قافيةثالثة من التدخل يف احلق يف املشاركة يف احلياة الث         
تتخذ الدول األطراف تدابري تشريعية وإدارية وقضائية، وتدابري يف إطـار امليزانيـة وتـدابري      

) أ(١تعزيزية، مالئمة وتدابري أخرى هتدف إىل اإلعمال التام للحق املنصوص عليه يف الفقرة              
  .)٤٨( من العهد١٥من املادة 

__________ 

، )٢٠٠٠(١٤، ورقـم    ٤٤، الفقرة   )١٩٩٩(١٣، ورقم   ٩، الفقرة   )١٩٩٠(٣انظر التعليقات العامة رقم      )٤٥(
ليمبورغ مبادئ  اً  انظر أيض . ٢٠، الفقرة   )٢٠٠٥(١٨، ورقم   ٢٦، الفقرة   )٢٠٠٥(١٧، ورقم   ٣١الفقرة  

 .٢١بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الفقرة 
، )٢٠٠٠(١٤، ورقـم    ٤٥، الفقرة   )١٩٩٩(١٣، ورقم   ٩، الفقرة   )١٩٩٠(٣انظر التعليقات العامة رقم      )٤٦(

 . ٢١، الفقرة )٢٠٠٥(١٨، ورقم ٢٧، الفقرة )٢٠٠٥(١٧، ورقم ٣٢الفقرة 
، ٣٣، الفقـرة    )٢٠٠٠(١٤، ورقـم    ٤٧ و ٤٦، الفقـرتني    )١٩٩٩(١٣العامـة رقـم     انظر التعليقات    )٤٧(

 . ٢٢، الفقرة )٢٠٠٥(١٨، ورقم ٢٨، الفقرة )٢٠٠٥(١٧ ورقم
، ٣٣، الفقـرة    )٢٠٠٠(١٤، ورقـم    ٤٧ و ٤٦، الفقـرتني    )١٩٩٠(١٣انظر التعليقات العامـة رقـم        )٤٨(

مبادئ ليمبورغ بشأن تنفيـذ  اً  انظر أيض . ٢٢، الفقرة   )٢٠٠٥(١٨، ورقم   ٢٨، الفقرة   )٢٠٠٥(١٧ ورقم
 .٦العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الفقرة 
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م باالحترام اعتماد تدابري حمددة هتدف إىل حتقيق احترام حـق كـل         ويتضمن االلتزا   -٤٩
  :فرد، مبفرده أو باالشتراك مع آخرين أو داخل جمتمع أو مجاعة، يف

اختيار هويته الثقافية حبرية، واالنتماء أو عدم االنتماء إىل جمتمع ما، وضمان   )أ(  
  احترام اختياره؛

اهلويـة   ن أشكال التمييز القائم علي     احلق يف عدم التعرض ألي شكل م       يشملهذا    
 وحق مجيع األشخاص يف التعبري عن       ،)٤٩(الثقافية، أو اإلقصاء، أو اإلدماج القسري     

وينبغي بالتايل أن    .هويتهم الثقافية حبرية وممارسة أنشطتهم الثقافية وأسلوب حياهتم       
تمييـز  تكفل الدول األطراف أال تعوق تشريعاهتا التمتع هبذه احلقوق من خـالل ال            

  .املباشر أو غري املباشر
التمتع حبرية الرأي، وحرية التعبري باللغة أو اللغات اليت خيتارها، واحلـق يف               )ب(  

طلب وتلقي ونقل املعلومات واألفكار من مجيع األنواع واألشكال، مبا فيها األشكال الفنية،             
  بعض النظر عن احلدود من أي نوع؛ 

 يف النفـاذ إىل، واملـشاركة يف، العمليـات      ينطوي هذا على حق مجيع األشخاص       
املختلفة لتبادل املعلومات، والوصول إىل السلع واخلدمات الثقافية، اليت من املفهوم            

  .)٥٠(أهنا حامالت للهوية والقيم والداللة
التمتع حبرية اإلبداع، مبفرده أو باالشتراك مع آخرين أو داخل جمتمـع أو               )ج(  

الدول األطراف جيب أن تلغي الرقابة على األنـشطة الثقافيـة يف            أن  اً  مجاعة، مما يعين ضمن   
  جماالت الفن وأشكال التعبري األخرى، إن وجدت؛

، ١٥ من املادة    ٣هذا االلتزام وثيق االرتباط بواجب الدول األطراف، مبوجب الفقر            
  ".احترام احلرية اليت ال غىن عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي"املتمثل يف 

  الوصول إىل تراثه الثقايف واللغوي وإىل التراث الثقايف واللغوي لآلخرين؛  )د(  
جيب، على وجه اخلصوص، أن حتترم الدول حرية وصول األقليـات إىل ثقافتـها                

. وتراثها وأشكال تعبريها األخرى، وكذلك ممارسة هويتها وأنشطتها الثقافية حبرية         
 وجيب أن حتترم الـدول      .)٥١(قافة اآلخرين  ثقافته وث  ُيعلَّموهذا يتضمن احلق يف أن      

حقوق الشعوب األصلية يف ثقافتها وتراثها ويف صون وتعزيز عالقتها          اً  األطراف أيض 
تـشغلها   الروحية بأراضي أسالفها واملوارد الطبيعية األخـرى الـيت متتلكهـا أو           

  .  واليت ال غىن عنها حلياهتا الثقافيةاً،تستخدمها تقليدي أو
__________ 

 .٣١االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، املادة  )٤٩(
  .٨اإلعالن العاملي بشأن التنوع الثقايف، املادة  )٥٠(
 ).ب(٧و) ب(٦ية، املادتان  بشأن احلقوق الثقافغإعالن فريبور )٥١(
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ة احلرة بطريقة فعالة ومستنرية، ودون متييز يف أي عمليـة اختـاذ             املشارك  ) ه(  
مـن  ) أ(١قرارات مهمة قد تؤثر على أسلوب حياته أو على حقوقه املكفولة مبوجب الفقرة              

  . ١٥املادة 
وااللتزامات باحترام ومحاية احلريات والتراث الثقايف والتنوع الثقايف تكون مترابطة            -٥٠

 على ذلك، يتعني فهم االلتزام باحلماية على أنه يقتضي من الدول أن             وبناء. يف حاالت كثرية  
.  أعـاله  ٤٩تتخذ تدابري ملنع األطراف الثالثة من التدخل يف ممارسة احلقوق املبينة يف الفقرة              

  :وباإلضافة إىل ذلك، فإن الدول ملزمة مبا يلي
ب والـسلم   احترام ومحاية التراث الثقايف جبميع أشكاله يف أوقات احلـر           )أ(  

  والكوارث الطبيعية؛
حيب صون التراث الثقايف وتنميته وإثراؤه ونقله إىل األجيال املقبلة كـشاهد علـى            

اإلنسان وطموحاته، بغية تشجيع اإلبداع بكل تنوعه واحلفز علـى قيـام              جتارب 
 وتتضمن هذه االلتزامات العناية باملواقع التارخيية واملعامل      . حوار حقيقي بني الثقافات   

   .)٥٢(الفنية واألدبية، ضمن غريها، وصوهنا وإثراءها وترميمها األثرية واألعمال 
احترام ومحاية التراث الثقايف لكل اجلماعات واجملتمعات، وبصفة خاصة           )ب(  

 يف سياسات وبرامج التنميـة االقتـصادية        اً،وهتميشاً  محاية أشد األفراد واجلماعات حرمان    
  والسياسات والربامج البيئية؛

ينبغي إيالء اهتمام خاص للعواقب الضارة للعوملة، واخلصخصة اليت ال مـربر هلـا                
  .للسلع واخلدمات، وإلغاء الضوابط، على احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية

احترام ومحاية اإلنتاج الثقايف للشعوب األصلية، مبـا يف ذلـك معارفهـا               )ج(  
  ا وطقوسها وأشكال تعبريها الثقايف األخرى؛التقليدية وعالجاهتا الطبيعية وفولكلوره

 احلماية من االستغالل غري املشروع وغري العادل ألراضيها وأقاليمها          يدخل يف ذلك    
ومواردها من جانب الكيانات التابعة للدولة أو املؤسسات والشركات اخلاصـة أو            

  .عرب الوطنية
س اهلويـة الثقافيـة،     إصدار وإنفاذ تشريعات حلظر التمييز القائم على أسا         )د(  
علـى التمييـز   اً  الدعوة إىل الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية اليت تشكل حتريض           وكذلك

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       ٢٠ و ١٩العداء أو العنف، مع مراعاة أحكام املادتني         أو
  . ل التمييز العنصري من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكا٤املدنية والسياسية واملادة 

  . والتزام بالتعزيز والتزام بالتوفريتقسيم االلتزام بالوفاء إىل التزام بالتيسريوميكن   -٥١

__________ 

 .٧اإلعالن العاملي بشأن التنوع الثقايف، املادة  )٥٢(



E/C.12/GC/21 

GE.09-46920 18 

والدول األطراف ملزمة بتيسري ممارسة حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية                -٥٢
 تسهم   اليت من شأهنا أن    ة،كبرية من التدابري اإلجيابية، مبا فيها تدابري مالي        وذلك باختاذ جمموعة  

  :يف إعمال هذا احلق، ومن أمثلتها
اعتماد سياسات حلماية وتعزيز التنوع الثقايف، وتيسري الوصول إىل جمموعة            )أ(  

خصبة ومتنوعة من التعابري الثقافية، عن طريق وسائل من بينها تدابري هتدف إىل إنشاء ودعم               
ة الالزمة لتعزيز التنوع من خالل البـث اإلذاعـي          املؤسسات العامة والبنية األساسية الثقافي    

  والتلفزيوين العام باللغات اإلقليمية ولغات األقليات؛
اعتماد سياسات متكن األشخاص املنتمني إىل جمتمعات ثقافية متنوعة مـن             )ب(  

االخنراط حبرية ودون متييز يف ممارساهتم الثقافية وممارسات غريهم الثقافية، واختيار أسـلوب             
  اهتم حبرية؛حي

تعزيز ممارسة األقليات الثقافية واللغوية للحق يف تكوين اجلمعيات بغية تنمية   )ج(  
  حقوقها الثقافية واللغوية؛

منح مساعدات مالية أو غري مالية للفنانني واملنظمات العامة واخلاصة، مبا يف        )د(  
ريها من املؤسسات واألفراد    ذلك أكادمييات العلوم واجلمعيات الثقافية والنقابات العمالية وغ       

  العاملني يف األنشطة العلمية واإلبداعية؛
تشجيع العلماء والفنانني وغريهم على املشاركة يف أنشطة البحث العلمي            ) ه(  

  والثقايف الدولية، كالندوات واملؤمترات واحللقات الدراسية وحلقات العمل؛
 لدعم األقليـات أو الـشرائح       اختاذ تدابري مالئمة، أو تنفيذ برامج مالئمة،        )و(  
  األخرى، مبا فيها جمتمعات املهاجرين، يف جهودها الرامية إىل احلفاظ على ثقافتها؛ اجملتمعية

اختاذ تدابري مالئمة لتصحيح أشكال التمييز اهليكلية بغية ضمان أال يلحـق              )ز(  
 حبقهـم يف  اً  ضـار اً  تدين متثيل األشخاص املنتمني إىل جمتمعات معينة يف احلياة العامة تـأثري           

   احلياة الثقافية؛املشاركة يف
اختاذ تدابري مالئمة لتهيئة ظروف مواتية إلقامة عالقة بناءة متعددة الثقافات             )ح(  

  بني األفراد واجلماعات على أساس االحترام املتبادل والتفاهم والتسامح؛ 
عـالم  اختاذ تدابري مالئمة لتنظيم محالت عامة، عن طريـق وسـائط اإل             )ط(  

واملؤسسات التعليمية والقنوات املتاحة األخرى، بغية القضاء على أي شكل مـن أشـكال              
  .لى أساس اهلوية الثقافية هلؤالء األفراد أو هذه اجملتمعاتعالتحيز ضد األفراد أو اجملتمعات 

 تـوفري وااللتزام بالتعزيز يقتضي من الدول األطراف أن تتخذ تدابري فعالة لـضمان         -٥٣
 خبصوص احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية، وبصفة خاصة يف املناطق            مالئمنيوتوعية  تعليم  

الريفية واملناطق احلضرية احملرومة، أو فيما يتعلق باحلالة احملددة لألقليات والشعوب األصلية،            
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 التعليم وإذكاء الوعي بشأن ضرورة احتـرام     ويدخل يف ذلك توفري   . ضمن غريها من الفئات   
  . الثقايف والتنوع الثقايفالتراث
 يقضي بأنه جيب على الدول األطراف توفري كل ما يلزم إلعمـال             بالوفاءوااللتزام    -٥٤

اجملتمعات غري قادرين، ألسباب خارجة عن       احلق يف املشاركة الثقافية عندما يكون األفراد أو       
ستوى االلتـزام   ويتضمن م . سيطرهتم، على إعمال هذا احلق ألنفسهم بالوسائل املتاحة هلم        

  :هذا، على سبيل املثال، ما يلي
أو سن تشريعات مالئمة وإنشاء آليات فعالة تسمح لألشخاص، مبفردهم            )أ(  

باالشتراك مع آخرين أو داخل جمتمع أو مجاعة، باملـشاركة بفعاليـة يف عمليـات اختـاذ                 
طالبة بتعويض واحلصول   القرارات، واملطالبة حبماية حقهم يف املشاركة يف احلياة الثقافية، وامل         

   عليه إذا انتهكت حقوقهم؛
  وضع برامج هتدف إىل صون واستعادة التراث الثقايف؛  )ب(  
إدراج التعليم الثقايف على كل مستوى يف املناهج الدراسية، مبـا يف ذلـك        )ج(  

  التاريخ واألدب واملوسيقي وتاريخ الثقافات األخرى، بالتشاور مع مجيع املعنيني؛
 أن يتيسر للجميع، دون متييز على أساس الوضع املايل أو أي وضـع   ضمان  )د(  

آخر، دخول املتاحف واملكتبات ودور السينما واملسارح واملشاركة يف األنـشطة الثقافيـة             
  . واالستفادة من اخلدمات الثقافية وحضور املناسبات الثقافية

  االلتزامات األساسية  - جيم  
عاتق كـل    على أنه يقع على      ،)١٩٩٠(٣ام رقم   شددت اللجنة، يف تعليقها الع      - ٥٥

، على أقل تقـدير،     دولة من الدول األطراف حد أدىن من االلتزام األساسي بضمان الوفاء          
ومن مث، فـإن  . باملستويات األساسية الدنيا لكل حق من احلقوق املنصوص عليها يف العهد     

ل حقوق اإلنـسان ومحايـة   للعهد والصكوك الدولية األخرى اليت تتناواً  اللجنة ترى، وفق  
 من العهد تستتبع، على األقل، االلتزام بإجياد        ١٥من املادة   ) أ(١التنوع الثقايف، أن الفقرة     

أو باالشتراك مع آخرين أو داخل جمتمـع أو          وتعزيز بيئة يستطيع فيها أي شخص، مبفرده      
لتزامات األساسـية   مجاعة، أن يشارك يف الثقافة اليت خيتارها، وهو االلتزام الذي يتضمن اال           

  : على الفورالتطبيقالتالية الواجبة 
اختاذ خطوات تشريعية وأي خطوات أخرى الزمة لضمان عـدم التمييـز              )أ(  

  واملساواة بني اجلنسني يف التمتع حبق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية؛
أكثـر،  احترام حق كل فرد يف االرتباط أو عدم االرتباط مبجتمع واحد أو          )ب(  

  وحقه يف تغيري اختياره؛
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احترام ومحاية حق كل فرد يف االخنراط يف ممارساته الثقافية، مع احتـرام               )ج(  
يستتبع، على وجه اخلصوص، احترام حرية الفكر واملعتقد والـدين؛           حقوق اإلنسان وهو ما   

ين وحرية الرأي والتعبري؛ وحرية كل شخص يف استخدام اللغة اليت خيتارها؛ وحريـة تكـو              
  اجلمعيات والتجمع السلمي؛ وحرية اختيار وإنشاء املؤسسات التعليمية؛

القضاء على أي حواجز أو عوائق متنع أو تقيد وصـول أي شـخص إىل                 )د(  
  ثقافته أو إىل الثقافات األخرى، دون متييز ودون مراعاة احلدود من أي نوع؛ 

ليات أو الـشعوب    السماح مبشاركة األشخاص املنتمني إىل مجاعات األق        ) ه(  
األصلية أو اجملتمعات األخرى يف وضع وتنفيذ القوانني والسياسات اليت تـؤثر علـيهم،               

وعلى وجه اخلصوص، ينبغي للدول األطراف أن حتـصل         . والتشجيع على هذه املشاركة   
على موافقتهم املسبقة احلرة واملستنرية عندما تكون مواردهم الثقافية، وبصفة خاصة تلك            

  . بأسلوب حياهتم، معرضة للخطراملرتبطة 

  االلتزامات الدولية  - دال  
، إىل التزام الدول األطراف     )١٩٩٠(٣يف تعليقها العام رقم     تسترعي اللجنة االنتباه،      -٥٦

بأن تتخذ خطوات، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وبصفة خاصة عن طريق  
وينبغـي  . هدعاإلعمال التام للحقوق املعترف هبا يف الالتعاون االقتصادي والتقين، بغية حتقيق   

 من ميثاق األمم املتحدة، وأحكام حمددة من أحكـام          ٥٦للدول األطراف، من منطلق املادة      
، ٢ مـن املـادة      ١الفقرة  (العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        

 يف إعمال احلقوق املعترف     للتعاون الدويل تعترف بالدور األساسي     ، أن )٢٣ و ١٥واملادتان  
وأن وتعزز ذلك الـدور،     هبا يف العهد، مبا فيها حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية،               

  .هلذه الغايةاً تفي بالتزامها باختاذ إجراءات مشتركة ومنفصلة حتقيق
قتضاء، أن  وينبغي أن تكفل الدول األطراف، عن طريق االتفاقات الدولية حسب اال            -٥٧

  .)٥٣(حيظى إعمال حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية باالهتمام الواجب
وتذكر اللجنة بأن التعاون الدويل من أجل التنمية وبالتايل من أجل إعمال احلقـوق                -٥٨

ع االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا فيها احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية، هو التزام يق             
على عاتق الدول األطراف، وبصفة خاصة على عاتق الدول اليت تستطيع تقدمي مساعدات إىل 

 من ميثاق األمم املتحـدة،      ٥٦ و ٥٥للمادتني  اً  ويقع هذا االلتزام وفق   . غريها يف هذا الصدد   
  .)٥٤( من العهد٢٣ و١٥ واملادتني ٢ من املادة ١وكذلك الفقرة 

__________ 

  .٢٩، الفقرة )٢٠٠٥(١٨انظر التعليق العام رقم  )٥٣(
  .٣٧، الفقرة )٢٠٠٥(١٨اً التعليق العام رقم انظر أيض. ١٤، الفقرة )١٩٩٠(٣التعليق العام رقم  )٥٤(
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اوضات مع املؤسسات املالية الدولية وعنـد إبـرام         وينبغي للدول األطراف، يف املف      -٥٩
مـن  ) أ(١اتفاقات ثنائية، أن تضمن عدم إعاقة التمتع باحلق املنـصوص عليـه يف الفقـرة         

وعلى سبيل املثال، فإن االستراتيجيات والـربامج والـسياسات الـيت           .  من العهد  ١٥ املادة
بغي أال ختل بالتزاماهتا األساسـية      تعتمدها الدول األطراف يف إطار برامج التكيف اهليكلي ين        

ـ              يف  اً،وهتميـش اً  فيما يتعلق حبق كل فرد، وبصفة خاصة أشد األفراد واجلماعـات حرمان
  .)٥٥(املشاركة يف احلياة الثقافية

  االنتهاكات  - رابعاً  
جيب على الدول األطراف، إلثبات امتثاهلا اللتزاماهتا العامة واحملددة، أن تبني أهنـا               -٦٠

تدابري املالئمة لضمان احترام ومحاية احلريات الثقافية، وكذلك اخلطوات الالزمـة           اختذت ال 
لتحقيق اإلعمال التام للحق يف املشاركة يف احلياة الثقافية، مستخدمة يف ذلك أقصى ما هـو               

أن تبني أهنا كفلـت متتـع الرجـال    اً  أيض  األطراف وجيب على الدول  . متاح هلا من املوارد   
  .ق على قدم املساواة ودون متييزوالنساء هبذا احل

وعند تقييم ما إذا كانت الدول األطراف قد امتثلت اللتزاماهتا باختاذ اإلجـراءات               -٦١
فيما يتعلق بإعمال احلقوق ذات     اً  أو متناسب   الالزمة، تبحث اللجنة ما إذا كان التنفيذ معقوالً       

ا كان موضـوع إطـار رصـد        الصلة، وميتثل حلقوق اإلنسان واملبادئ الدميقراطية، وما إذ       
  .ومساءلة مالئم

واالنتهاكات ميكن أن حتدث من خالل فعل مباشر تقوم به دولة طرف أو كيانات                -٦٢
من جانب الدولة الطرف، مبا فيها، على وجه        اً  كافياً  أو مؤسسات أخرى غري منظمة تنظيم     

ـ     . اخلصوص، كيانات أو مؤسسات يف القطاع اخلاص       ق يف  وحتدث انتهاكات كـثرية للح
املشاركة يف احلياة الثقافية عندما متنع الدول األطراف وصول األفراد أو اجملتمعات إىل احلياة              

  . واملمارسات والسلع واخلدمات الثقافية
 من خالل تقصري الدول األطراف      ١٥من املادة   ) أ(١انتهاكات للفقرة   اً  وحتدث أيض   -٦٣
ا القانونية مبوجب هذا احلكم أو عدم قيامها باختاذ          اختاذ التدابري الالزمة لالمتثال اللتزاماهت     يف

 اختاذ اخلطوات الالزمـة لتحقيـق       يفوتتضمن االنتهاكات من خالل التقصري      . هذه التدابري 
اإلعمال التام حلق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية، وعدم إنفاذ القوانني ذات الـصلة            

قضائية أو غريها من الـسبل املالئمـة لـتمكني          أو عدم توفري سبل االنتصاف اإلدارية أو ال       
  .األشخاص من املمارسة الكاملة للحق يف املشاركة يف احلياة الثقافية

__________ 

  .٣٠، الفقرة )٢٠٠٥(١٨انظر التعليق العام رقم  )٥٥(
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 اخلطوات الالزمة ملكافحة    تتقاعس دولة طرف عن اختاذ    عندما  اً  وحيدث انتهاك أيض    -٦٤
ارة، وتشكل هذه املمارسات الض. املمارسات الضارة برفاه شخص أو جمموعة من األشخاص

مبا فيها املمارسات اليت تعزى إىل العادات والتقاليد، مثل تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث              
ومزاعم ممارسة السحر، عوائق حتول دون املمارسة الكاملة من جانب األشخاص املتضررين            

  .١٥من املادة ) أ(١للحق املنصوص عليه يف الفقرة 
علق باحلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية تتطلـب         دابري تراجعية متعمدة فيما يت    وأية ت  -٦٥

باإلشارة إىل كامل احلقوق املنصوص عليهـا يف        اً  تاماً  متأنية للغاية ويلزم تربيرها تربير     دراسة
  .العهد ويف سياق االستخدام الكامل ألقصى ما هو متاح من املوارد

  التنفيذ على املستوى الوطين  - خامساً 

  ستراتيجيات والسياساتالتشريعات واال  - ألف  
فيما يتعلق باختيار اخلطوات اليت     اً  واسعاً  تقديرياً  يف حني أن للدول األطراف هامش       -٦٦

اخلطوات املعتزمـة   اً  ترى أهنا أنسب خطوات لإلعمال التام للحق، فإهنا جيب أن تتخذ فور           
  .لضمان وصول كل فرد، دون متييز، إىل احلياة الثقافية

ول األطراف، دون إرجاء، اخلطوات الالزمـة لـضمان األداء          وجيب أن تتخذ الد     -٦٧
والكثري ).  أعاله ٥٦انظر الفقرة   (الفوري ملا ال يقل عن املضمون األدىن لاللتزامات األساسية          

من هذه اخلطوات، مثل اخلطوات املعتزمة لضمان عدم التمييز حبكم القـانون، ال يتطلـب               
كون هناك خطوات أخرى تتطلب موارد، فإن هذه        ويف حني أنه قد ت    . بالضرورة موارد مالية  

ليـست  وهذه اخلطـوات    . ضمون األدىن ملاخلطوات، مع ذلك، ضرورية لضمان تنفيذ هذا ا       
حنو اإلعمال التام للحقوق املعترف هبـا يف        اً  ، والدول األطراف ملزمة بالتقدم تدرجيي     ساكنة

) أ(١ق املنصوص عليه يف الفقرة      العهد وكذلك، بقدر ما يتعلق األمر هبذا التعليق العام، للح         
  .١٥من املادة 

وتشجع اللجنة الدول األطراف على االستفادة إىل أقصى حد ممكن مـن املـوارد                -٦٨
 مع إيالء اهتمام خـاص      ،الثقافية القيمة اليت ميتلكها كل جمتمع وجعلها يف متناول كل فرد          

إىل   سىن لكل فرد الوصول فعالً     بغية ضمان أن يت    اً،وهتميشاً  ألشد األفراد واجلماعات حرمان   
  .احلياة الثقافية

وتشدد اللجنة على أن التمكني الثقايف الشامل، املستمد من حق كـل فـرد يف أن                  -٦٩
يشارك يف احلياة الثقافية، يشكل وسيلة للحد من التفاوتات كيما يتسىن لكل فرد أن يتمتع،               

  .قراطيعلى قدم املساواة مع غريه، بقيم ثقافته داخل جمتمع دمي
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 من  ١٥من املادة   ) أ(١وينبغي للدول األطراف، عند إعمال احلق املكرس يف الفقرة            -٧٠
مثل املتاحف واملكتبـات واملـسارح ودور   (العهد، أن تتجاوز نطاق اجلوانب املادية للثقافة        

اً وتعتمد سياسات وبرامج وتدابري استباقية تعزز أيـض  ) السينما واملعامل األثرية ومواقع التراث    
  ).مثل اللغة واملعارف والتقاليد(الوصول الفعلي للجميع إىل السلع الثقافية غري املادية 

  املؤشرات واملعايري  - باء  
ينبغي أن حتدد الدول األطراف، يف استراتيجياهتا وسياساهتا الوطنيـة، مؤشـرات              -٧١

د على حنو فعـال  ومعايري مالئمة، مبا يف ذلك إحصاءات مفصلة وأطر زمنية تتيح هلا أن ترص    
التقدم احملرز حنو اإلعمال    اً  إعمال حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية، وأن تقيم أيض            

  .التام هلذا احلق

  سبل االنتصاف واملساءلة  - جيم  
ينبغي أن تنص السياسات واالستراتيجيات اليت تعتمدها الدول األطراف على إنشاء             -٧٢

توجد هذه اآلليات واملؤسسات، للتحقيق يف االنتهاكات        الآليات ومؤسسات فعالة، حيثما     
 وحبث هذه االنتهاكات، وحتديد املسؤوليات، وإعـالن        ١٥من املادة   ) أ(١املزعومة للفقرة   

النتائج، وتوفري سبل االنتصاف اإلدارية أو القضائية أو سبل االنتصاف األخرى الـضرورية             
  .لتعويض الضحايا

  ت الفاعلة غري الدولتزامات اجلهاال  - سادساً 
يف حني أن االمتثال للعهد هو، بصفة رئيسية، مسؤولية الدول األطراف، فإن مجيع               -٧٣

 األفراد واجلماعات واجملتمعات واألقليات والشعوب األصلية واهليئات        -أعضاء اجملتمع املدين    
مـسؤوليات  اً يض عليهم أ -اً  الدينية واملنظمات اخلاصة وقطاع األعمال واجملتمع املدين عموم       

وينبغـي أن تـنظم     . فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال حلق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية            
الدول األطراف املسؤولية الواقعة على عاتق قطاع الشركات واجلهات الفاعلة األخرى غـري   

  .التابعة للدولة فيما يتصل باحترام هذا احلق
ثقافية بدور أساسي يف تعزيز حق كل فـرد يف أن           وتضطلع اجملتمعات واجلمعيات ال     -٧٤

يشارك يف احلياة الثقافية على الصعيدين احمللي والوطين، ويف التعاون مع الدول األطـراف يف              
  .١٥من املادة ) أ(١تنفيذ التزاماهتا مبوجب الفقرة 

وتالحظ اللجنة أن الدول األطراف، بوصفها أعضاء يف منظمات دولية مثل منظمة              -٧٥
) الويبـو (واملنظمة العاملية للملكية الفكرية     ) اليونسكو(مم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      األ
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ومنظمة الصحة العاملية   ) الفاو(ومنظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة         
 ضمان توافق ومنظمة التجارة العاملية، عليها التزام باعتماد كل ما ميكنها اعتماده من تدابري ل            

سياسات وقرارات هذه املنظمات يف جمال الثقافة وما يتصل هبا من جماالت مـع التزاماهتـا                
 ٢ من املادة ١ والفقرة ١٥مبوجب العهد، وبصفة خاصة االلتزامات املنصوص عليها يف املادة    

  . خبصوص املساعدة والتعاون الدوليني٢٣ و٢٢واملادتني 
دة ووكاالهتا املتخصصة أن تعتمد، يف إطـار جمـاالت          وينبغي ألجهزة األمم املتح     -٧٦

 من العهد، تدابري دولية من شأهنا أن تـسهم يف    ٢٣ و ٢٢ألحكام املادتني   اً  اختصاصها ووفق 
وعلى وجه اخلصوص، فإن اليونسكو والويبـو       . ١٥من املادة   ) أ(١التنفيذ التدرجيي للفقرة    

ية وغريها من وكاالت األمـم املتحـدة        ومنظمة العمل الدولية والفاو ومنظمة الصحة العامل      
وصناديقها وبراجمها املعنية مدعوة إىل تكثيف جهودها بغية مراعـاة املبـادئ وااللتزامـات           
اخلاصة حبقوق اإلنسان يف أعماهلا املتعلقة حبق كل فرد يف أن يشارك يف احليـاة الثقافيـة،                 

  .بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

        


