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                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة السادسة

                 من جدول األعمال ٣      البند 

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية 
 ماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجت

  ،  *                                   ، بنغالديش، بوليفيا، بريو، بيالروس     * )          اإلسالمية -          مجهوريـة    (         إيـران   
                 ، مجهورية كوريا    *                             ، اجلمهورية العربية السورية    *                         اجلمهوريـة الدومينيكـية   

            ، السودان،   *          ، زمبابوي  *                              ، مجهورية الكونغو الدميقراطية    *                   الشعبية الدميقراطية 
ـ                      ، الكامريون، كوبا،   *            ، فييت نام    )*              البوليفارية -        مجهورية   (      زويال            الصني، فن

            مشروع قرار   :            ، نيكاراغوا *                                                  الكونغو، كينيا

  تعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف-/ ... ٦

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                                         ي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية                                                  إىل ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العامل               إذ يشـري   
                          ً                                     واالجتماعية والثقافية، فضالً عن صكوك حقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة،

    ٢٦ /    ٢٠٠٣    ، و     ٢٠٠٢       أبريل   /        نيسان   ٢٢          املؤرخ     ٢٩ /    ٢٠٠٢                                       قرارات جلنة حقوق اإلنسان السابقة                       وإذ يعيد تأكيد   
      أبريل  /        نيسان   ١٤          املؤرخ     ٢٠ /    ٢٠٠٥    ، و     ٢٠٠٤       أبريل   /        نيسان   ١٦       املؤرخ      ٢٠ /    ٢٠٠٤    ، و     ٢٠٠٣       أبريل   /        نيسان   ٢٢       املؤرخ  
٢٠٠٥    ،  

                                                      

  .                              دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان *
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                                                                                                       أن العديد من اإلعالنات الصادرة يف إطار منظومة األمم املتحدة تشجع على احترام التنوع الثقايف،                         وإذ يالحظ  
                  ، واإلعالن العاملي                                                                                                     وكذلـك على التعاون الثقايف الدويل، ومنها على وجه اخلصوص إعالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل              

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

  ،    ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ١٨         املؤرخني  ٢ / ٥   و ١ / ٥         قراريه                 وإذ يؤكد من جديد 

                                                                 بشأن حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف اللذين اعتمدمها االجتماع                                      بإعالن وبرنامج عمل طهران                ً     وإذ حيـيط علماً    
   ٣                                                                                                                    الوزاري حلركة عدم االحنياز بشأن حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف، املعقود يف طهران، مجهورية إيران اإلسالمية، يومي                 

  ،    ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول ٤ و

                 ، وهي االتفاقية       ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ١٨         ثقايف يف                                                                ببدء نفاذ اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري ال                  وإذ يرحب  
  ،    ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٠                                                                    اليت اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف 

                                                                   على أمهية تعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف،         وإذ يؤكد 

                                                                                يل يف جمال تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع ينبغي                              بأن التعاون الدو          ً       واقتناعاً منه    
                                                                                                                       أن يستند إىل فهم اخلصائص االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكل بلد وإىل االعتراف الكامل بعاملية حقوق اإلنسان كافة               

     ً     ً عماالً تاماً،                                                                ومبادئ احلرية والعدل واملساواة وعدم التمييز، وإىل إعمال هذه احلقوق إ

                            ً                                                      أن احلقوق الثقافية تشكل جزءاً ال يتجزأ من حقوق اإلنسان، وهي حقوق عاملية                                يؤكـد مـن جديد     - ١ 
                                     ومترابطة ومتشابكة وغري قابلة للتجزئة؛

                                                                                               بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن تعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية                      ً  حييط علماً  - ٢ 
  ؛ )E/CN.4/2006/40 (         ع الثقايف              واحترام التنو

                                                                            للـدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت استجابت           ُ                      ُيعـرب عـن تقديـره      - ٣ 
    ٢٦ /    ٢٠٠٣    و     ٢٠٠٢       أبريل   /        نيسان   ٢٢          املؤرخ     ٢٦ /    ٢٠٠٢               ُ        ً                                 للمشاورات اليت أُجريت عمالً بقرارات جلنة حقوق اإلنسان         

      أبريل  /        نيسان   ١٤          املؤرخ     ٢٠ /    ٢٠٠٥    ، و     ٢٠٠٤       أبريل   /        نيسان   ١٦    رخ        املؤ   ٢٠ /    ٢٠٠٤    ، و     ٢٠٠٣       أبريل   /        نيسان   ٢٢       املؤرخ  
                               ، أو اليت شاركت يف تلك املشاورات؛    ٢٠٠٥

                                                                                           أن إنشاء إجراء موضوعي لتعزيز متتع اجلميع حبقوقهم الثقافية واحترام التنوع الثقايف                           يؤكد من جديد   و - ٤ 
                                                     جمال احلقوق الثقافية ميكن أن يساعد يف تنفيذ هذا                ّ                                                               ينبغي أالّ يؤدي إىل إقامة آلية رصد جديدة، وأن تعيني خبري مستقل يف            

              ً                                                                                       القرار، واضعاً يف اعتباره ما أجنزته هيئات وأجهزة وكيانات أخرى يف منظومة األمم املتحدة من أعمال يف هذا اجملال؛
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  ع                                                                      ُ                      بأن عملية استعراض وترشيد وحتسني الواليات متثل قوة دفع حنو تعيني خبري مستقل ُيعىن بتمت                ّ   يسـلّم  - ٥ 
                                                   ً                                                                       اجلمـيع حبقوقهـم الثقافية واحترام التنوع الثقايف، وحتقيقاً هلذه الغاية، يطلب إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق                  
                                                                                                                   اإلنسـان أن تتشاور مع الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن مضمون ونطاق والية اخلبري                 

                                                ً                                       ية هو التنفيذ الشامل هلذا القرار، وأن تقدم تقريراً عن نتائج هذه املشاورات إىل                                                     املستقل، على أن يكون أساس هذه الوال      
  ؛ )    ٢٠٠٨      يونيه  /                    املقرر عقدها يف حزيران (                     اجمللس يف دورته الثامنة 

                                                                                           عـلى أن من املهم تفادي االزدواجية مع أنشطة منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة           كـد     يـؤ  - ٦ 
                                                                                   ات منظومة األمم املتحدة عند إنشاء والية اخلبري املستقل ومراعاة أمهية تشجيع التآزر بني مجيع                         وغريها من هيئات ومؤسس   

                                                           اجلهات الفاعلة املهتمة باحلقوق الثقافية ومسألة التنوع الثقايف؛

  .                                                                            مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته الثامنة يف إطار البند نفسه من جدول األعمالُ    ُيقرر - ٧ 

- - - - - 


