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  اإلنسانجملس حقوق 
  الدورة العاشرة

   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية
   نميةوالثقافية، مبا يف ذلك احلق يف الت واالجتماعية

 ،*، توغـو  ∗، بوليفيـا، بـيالروس    *) اإلسالمية - مجهورية  (، إيران   *إكوادور
  ، الـصني،  *الشعبية الدميقراطيـة  ، مجهورية كوريا    *اجلمهورية العربية السورية  

  مشروع قرار: ، املكسيككوبا، *فييت نام، *) البولفارية- مجهورية (فرتويال  
  واحترام التنوع الثقايفتعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية  .../١٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،ذ يهتدي إ

 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة             إذ يشري و  
  قوق اإلنسان األخرى ذات الصلة،صكوك ح، ومجيع والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةوالثقافية، 

 وجملسجلنة حقوق اإلنسان    معية العامة و  ذات الصلة الصادرة عن اجل    قرارات  مجيع ال  إىل   وإذ يشري أيضاً    
 ٦٣/٢٢ و ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٢/١٥٥ اجلمعية العامة    حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك قرارا     

، ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٢ املؤرخ ٢٠٠٢/٢٦ قرارات جلنة حقوق اإلنسان   و،  ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣املؤرخ  
 ٢٠٠٥/٢٠، و ٢٠٠٤أبريـل   / نيسان ١٦ املؤرخ   ٢٠٠٤/٢٠، و ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٣/٢٦و

  ، ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/٦ وقرار اجمللس ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤املؤرخ 
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، والتعاون الثقـايف     بشأن التنوع الثقايف   ار منظومة األمم املتحدة    اإلعالنات الصادرة يف إط    إىل يشريوإذ    
 ومنها على وجه اخلصوص إعالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل، واإلعالن العاملي املتعلق بالتنوع الثقـايف        الدويل،

   على التوايل،٢٠٠١و ١٩٦٦اللذان اعتمدمها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف عامي 

 ٥/٢ املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة وقراره            ٥/١ إىل قراره    وإذ يشري   
 ١٨ املؤرخني راءات اخلاصة مبجلس حقوق اإلنساندونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجاملتعلق مب
  ية أن يؤدي مهمته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،، مؤكداً أن على صاحب الوال٢٠٠٧يونيه /حزيران

من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافيـة، أن            أن  إىل  اً  وإذ يشري أيض  
 مراعاة أمهية اخلصوصيات الوطنية واإلقليمية وشـىت        ، مع تعزز وحتمي كافة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية      

   ية والثقافية والدينية، اخللفيات التارخي

اليت اعتمدها   اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف       الدول األطراف يف  تزايد عدد   بوإذ يرحب   
 ودخلت حّيز النفاذ    ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف          

  ، ٢٠٠٧مارس / آذار١٨يف 

بأن التعاون الدويل يف جمال تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية              اقتناعاً منه   و  
للجميع ينبغي أن يستند إىل فهم اخلصائص االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكل بلد وإىل االعتـراف الكامـل                 

  مييز، وإىل إعمال هذه احلقوق إعماالً تاماً،بعاملية حقوق اإلنسان كافة ومبادئ احلرية والعدل واملساواة وعدم الت

 بأن التنوع الثقايف وسعي مجيع الشعوب واألمم إىل التطور الثقايف مصدران إلثراء احلياة الثقافية سلميوإذ 
  للبشرية بشكل متبادل،

على التعامل مع حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي على حنو منصف وعادل، وعلى قدم               منهاً  وتصميم
  ،ساواة وبالقدر نفسه من االهتمامامل

 أن احلقوق الثقافية تشكل جزءاً ال يتجزأ من حقوق اإلنسان، وهـي حقـوق   يؤكد من جديد   - ١
  عاملية ومترابطة ومتشابكة وغري قابلة للتجزئة؛

  ؛أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاتهو يف احلياة الثقافية أن يشاركحق كل فرد يف  يقر  - ٢  

 بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن تعزيز متتع اجلميع باحلقوق             حييط علماً   - ٣  
  ؛)A/HRC/10/60 (التنوع الثقايفالثقافية واحترام 

 للدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت اسـتجابت           ُيعرب عن تقديره    - ٤  
 ٢٢ املؤرخ ٢٠٠٢/٢٦ اليت أُجريت عمالً بقرارات جلنة حقوق اإلنسان ت،، أو شاركت يف املشاوراللمشاورات

  / نيـسان  ١٦ املـؤرخ    ٢٠٠٤/٢٠، و ٢٠٠٣أبريـل   / نيـسان  ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٣/٢٦ و ٢٠٠٢أبريل  /نيسان
  ؛ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ املؤرخ ٦/٦وقرار اجمللس ، ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٠، و٢٠٠٤أبريل 
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ترام التنوع الثقايف واحلقوق الثقافية املكفولة للجميع يعزز التعدد الثقايف، ويسهم يف  بأن احسلمي  - ٥  
والتمتع هبا يف مجيع    اً  توسيع نطاق تبادل املعارف واخللفيات الثقافية، وينهض بتطبيق حقوق اإلنسان املقبولة عاملي           

  مم على الصعيد العاملي؛أحناء العامل، ويعزز العالقات الودية املستقرة فيما بني الشعوب واأل

  : من أجلاخلبري املستقل املعين بتعزيز ومحاية احلقوق الثقافية لفترة ثالث سنواتإنشاء والية يقرر   - ٦  

 الغرض منها   تعزيز اعتماد تدابري على الُصُعد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل        لالتعاون مع الدول      )أ(  
 التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل يف       تدعم تقدمي مقترحات ملموسة     تعزيز ومحاية احلقوق الثقافية عن طريق     

  ؛هذا الصدد

 تعزيز ومحاية احلقـوق     اليت تعوق أو الناشئة   /العقبات القائمة و  حبث سبل ووسائل التغلب على        )ب(  
مـع مراعـاة    اإلجراءات احملتملة يف هـذا الـصدد،        أو توصيات إىل اجمللس بشأن      /الثقافية، وتقدمي مقترحات و   

  املمارسات اجليدة والدروس املستفادة؛

أو / مقترحـات و   حتديد أية ثغرات موجودة فيما يتعلق بتعزيز ومحاية احلقوق الثقافية وتقـدمي             )ج(  
  توصيات إىل اجمللس بشأن اإلجراءات املمكنة لسد هذه الثغرات؛ 

عن مواصلة دراسة العالقة      الً احلقوق الثقافية، فض   إجراء دراسات لزيادة توضيح حمتوى ونطاق       )د(  
  املتبادلة بني تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واحترام التنوع الثقايف؛ 

 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية      مع   ، مع جتنب االزدواجية،   التعاون الوثيق   ) ه(  
ية واالجتماعية والثقافية، ومنظمة األمـم      وجلنة احلقوق االقتصاد   وغريها من اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس،     

عن التعاون مع اجلهات الفاعلة املعنية األخرى اليت متثل أوسع نطاق ممكن              املتحدة للتربية والعلم والثقافة، فضالً    
 حـضور ومتابعـة املـؤمترات       عن طريق من االهتمامات واخلربات، حبسب الواليات املُسندة إليها، مبا يف ذلك           

  لية ذات الصلة؛ واألحداث الدو

القيام يف أقـرب    ،  ٥/١إىل رئيس اجمللس، عمالً باألحكام ذات الصلة الواردة يف قراره           يطلب    - ٧  
  شخص ُيكلف بوالية اخلبري املستقل املعين بتعزيز ومحاية احلقوق الثقافية؛ بتعيني  وقت

مهام واليته، وتزويـده     مجيع احلكومات إىل التعاون مع اخلبري املستقل ومساعدته يف أداء            يدعو  - ٨  
 بزيارة بلداهنا  املتعلقة اخلبري املستقل  وأن تنظر جدياً يف االستجابة لطلبات        ،جبميع املعلومات الضرورية اليت يطلبها    

  لتمكينه من االضطالع بواليته على حنو فعال؛

 واملاليـة   إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان توفري كافة املوارد البـشرية           يطلب    - ٩  
  إلجناز والية اخلبري املستقل بفعالية؛ الالزمة 

   إىل اخلبري املستقل تقدمي تقريره األول إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة؛ يطلب  - ١٠  

  . البند نفسه من جدول أعمال دورته الثالثة عشرة مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار يقرر  - ١١  
  ـ ـ ـ ـ ـ


