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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة

  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "لس حقوق اإلنسانجم"املعنون 

 التقدم احملرز بشأن التقارير والدراسات ذات الصلة بتعزيز متتع اجلميع باحلقوق
 الثقافية واحترام خمتلف اهلويات الثقافية

 تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

، ٢٠٠٦أكتوبر  /ل تشرين األو  ٦ املؤرخ   ٢/١٠٢ُيقـدَّم هذا التقرير عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان           
مواصلة االضطالع بأنشطتها، وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت      "الذي طلب إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان        

والتطورات األخرى بشأن مسألة احلقوق    ". اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وتأوين التقارير والدراسات ذات الصلة        
ويشري هذا التقرير إىل آخر األنشطة . ية ختضع ملقرر من جملس حقوق اإلنسانالثقافية واحترام خمتلف اهلويات الثقاف

 .والتقارير املتعلقة باملوضوع

، كان مكتب املفوضة السامية ٢٠٠٥/٢٠ من قرارها ٢٠وعلى أثر طلب جلنة حقوق اإلنسان يف الفقرة    
 شبكة من معاهد البحث واملنظمات      حلقوق اإلنسان قد نظّم، بالتعاون مع مرصد التنوع واحلقوق الثقافية، وهو          

غري احلكومية تابعة للمجتمع املدين، مشاورات غري رمسية دامت يوماً واحداً حول احلقوق الثقافية وذلك يف يوم                 
 من املنظمات غري ١٦وشارك يف هذه املشاورة مخس ومخسون دولة، فضالً عن . ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٦

 .اإلقليميةاحلكومية واملنظمات الدولية 

وتوصـي املناقشات اليت دارت بأن هناك اهتماماً متواصالً لدى بعض الدول واخلرباء واملنظمات الدولية             
واإلقليمـية وغـري احلكومية مبزيد مناقشة مسألة احلقوق الثقافية والبحث عن سبل محاية هذه احلقوق وتعزيزها                 

 .بواسطة آليات حقوق اإلنسان القائمة
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 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي تقرير ٢٠٠٥/٢٠اً يف قرارها يضوطلبت اللجنة أ 
، الذي (E/CN.4/2006/40)وتقرير املفوضة السامية . عن نتائج املشاورات إىل اللجنة يف دورهتا الثانية والستني

ماً مبواصلة املناقشات حول هذا أُعِّد لكي ُيعرض على الدورة الثانية والستني للجنة خلُص إىل أن هناك اهتما
وأشار التقرير أيضاً بأنه على اللجنة أن تطلب من . املوضوع واستكشـاف سبل مزيد محاية احلقوق الثقافية

وأشار التقرير بشكل أكثر . آليات حقوق اإلنسان القائمة مزيد التشديد على األبعاد الثقافية يف جماالت عملها
ءات اخلاصة القائمة إىل مراعاة األبعاد الثقافية يف ممارسة والياهتا وتضمني تقاريرها حتديداً بدعوة اللجنة لإلجرا

املقبلة إىل جملس حقوق اإلنسان حتليالً ذا صلة بذلك، وإىل تشجيع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، وال سيما 
اهتمام أكرب باحلقوق الثقافية يف ما تقوم منها اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، على إيالء 

 .به من حتليالت ويف ما توّجهه من أسئلة إىل الدول
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