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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال٣البند 

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية 
 الثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية و

 مشروع قرار: كوبا

  تعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام خمتلف اهلويات الثقافية-/ ... ٦

 إن جملس حقوق اإلنسان،

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

  للجنة حقوق اإلنسان السابقة، ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٠ إىل القرار وإذ يشري أيضاً 

 أن العديد من اإلعالنات الصادرة يف إطار منظومة األمم املتحدة تشجع على احترام التنوع               وإذ يالحظ  
قايف، وكذلك على التعاون الثقايف الدويل، ومنها على وجه اخلصوص إعالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل،               الـث 

واإلعالن العاملي املتعلق بالتنوع الثقايف اللذان اعتمدمها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف       
  على التوايل،٢٠٠١ و١٩٦٦عامي 

ـ       بإعالن طهران وبرنامج العمل بشأن حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف اللذين اعتمدمها            لماًوإذ حيـيط ع
االجتماع الوزاري حلركة عدم االحنياز بشأن حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف، املعقود يف طهران، مجهورية إيران               

 ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٤ و٣اإلسالمية، يومي 

، واليت  ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٨ية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف         ببدء نفاذ اتفاقية محا    وإذ يرحب  
 ،٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٠اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف 
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  على أمهية تعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام خمتلف اهلويات الثقافية، وإذ يؤكد 

ـ   بأن التعاون الدويل يف جمال تعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية            ناعاً مـنه    واقت
للجميع ينبغي أن يستند إىل فهم عميق لتنوع املشاكل القائمة يف اجملتمعات املختلفة وعلى االحترام الكامل لواقعها 

كافة حقوق اإلنسان ومبادئ احلرية والعدل      االقتصـادي واالجتماعي والثقايف، وعلى االعتراف الكامل بعاملية         
 واملساواة وعدم التمييز، وعلى إعمال هذه احلقوق،

 أن التنوع الثقايف أصل من األصول الغالية لتقدم البشرية مجعاء ولتحقيق            وإذ يؤكـد مـن جديد أيضاً       
 اتنا،رفاهها، ينبغي تقديره والتمتع به وقبوله وتبنيه بصدق بصفته مسة دائمة ُتثري جمتمع

إىل االتفاقـية اخلاصـة بالـتدابري الواجب اختاذها حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية              وإذ يشـري     
املمـتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة، اليت اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف           

متلكات الثقافية املسروقة أو املصدَّرة بطرق غري مشروعة اليت ، واالتفاقية بشأن امل١٩٧٠نوفمرب / تشرين الثاين١٤
 ، ١٩٩٥يونيه / حزيران٢٤اعتمدها املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص يف 

 األمهـية اليت توليها البلدان األصلية إلعادة املمتلكات الثقافية اليت تعتربها ذات قيمة روحية        وإذ يـدرك   
 ىن هلذه البلدان أن تكوِّن جمموعات متثل تراثها الثقايف، وثقافية أساسية هلا، حىت يتس

عـن قلقه إزاء االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية وما يترتب عليه من إتالف للتراث               وإذ ُيعـرب     
 الثقايف لألمم، 

الثقايف عن عزمه على منع الطمس الثقايف واحلد منه يف سياق العوملة من خالل زيادة التبادل                وإذ ُيعرب    
 املسترشد بتعزيز التنوع الثقايف ومحايته،

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

اع  بأن لكل شخص احلق يف املشاركة احلرة يف حياة اجملتمع الثقافية، ويف االستمت             ُيكرر التأكيد  -٢ 
 بالفنون، واإلسهام يف التقدم العلمي ويف الفوائد اليت تنجم عنها؛

 التأكيد بأن لكل شخص احلق يف محاية املصاحل املعنوية واملادية املترتبة على أي إنتاج يكرر أيضاً -٣ 
 علمي أو أديب أو فين من صنعه؛

الحترام واحملافظة، وُيعرب عن  بأن لكل ثقافة كرامتها وقيمتها اليت تستحق االعتراف وا         ُيسـلِّم  -٤ 
اقتناعه بأن مجيع الثقافات تتقاسم جمموعة مشتركة من القيم العاملية وأهنا تشكل مجيعاً جزءاً من التراث املشترك                 
الـذي يعـود إىل البشرية مجعاء من حيث اختالفها وتنوعها الثري، وآثارها املتباَدلة اليت تتركها كل منها على                   

 األخرى؛
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 بأن الدول هي املسؤولة يف املقام األول عن تعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية متتعاً كامالً، مُيسلِّ -٥ 
 وعن االرتقاء مبستوى احترام اهلويات الثقافية املختلفة؛

 على أن التعاون الثقايف يساهم يف إقامة عالقات مستقرة طويلة األجل بني الشعوب ال               يشـدد  -٦ 
  قدر ممكن من التوترات اليت قد تنشأ يف احلياة الدولية؛ينبغي أن ختضع إال ألقل

 بأن تعزيز ومحاية متتع اجلميع باحلقوق الثقافية متتعاً كامالً واحترام اهلويات الثقافية املختلفة يسلِّم -٧ 
 تشكل عناصر حيوية حلماية التنوع الثقايف يف سياق عملية العوملة اجلارية؛

عوب حق تقرير مصريها بنفسها، وأهنا مبقتضى هذا احلق حرة يف تقرير  أن جلميع الش يعيد تأكيد  -٨ 
 مركزها السياسي ويف السعي لتحقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

 على أمهية التعاون الثقايف بالنسبة إىل مجيع الشعوب وكافة األمم اليت عليها أن تتبادل               يشـدد  -٩ 
التعاون الدويل، رغم إثرائه لكافة الثقافات من خالل أعماله اجلليلة، ينبغي أن حيترم       معارفها ومهاراهتا، وعلى أن     

 الطابع املميز لكل منها؛

 أن التعاون الثقايف يهتم على األخص بتثقيف الشباب معنوياً وفكرياً بروح من الصداقة              يؤكـد  -١٠ 
حلاجة على حفز املواهب والتشجيع على تدريب والتفاهم الدويل والسالم، وأن من شأنه زيادة الوعي بني الدول با

 األجيال الناشئة يف أوسع نطاق من القطاعات املتنوعة؛

 بأن تعزيز التنوع الثقايف ومحايته ينطويان على التزام حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية             ُيسلِّم -١١ 
 جميع ومتتعهم هبا؛اليت يضمنها القانون الدويل، وأهنما ينهضان بإعمال احلقوق الثقافية لل

 بأن نشر األفكار واملعارف على نطاق واسع وعلى أساس التبادل والنقاش احلّر هلما              ُيسلِّم أيضاً  -١٢ 
 يعترب ضرورياً للنشاط اإلبداعي والبحث عن احلقيقة وتنمية شخصية كل فرد وهوية الشعوب كافة؛

رام اهلويات الثقافية املميِّزة للشعوب،   بأن تعزيز احلقوق الثقافية للجميع، واحت      ُيسـلِّم كذلـك    -١٣ 
 ومحاية التنوع الثقايف للبشرية أمور تنهض بإعمال مجيع حقوق اإلنسان ومتتع اجلميع هبا كافة؛

 عـلى أنه ال بد، يف مواجهة مواطن اخللل احلالية يف تدفقات السلع واخلدمات الثقافية                يشـدد  -١٤ 
تعاون والتضامن الدوليني الراميني إىل متكني البلدان كافة، ال سيما البلدان وتبادهلا على الصعيد العاملي، من تعزيز ال

النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية، من إقامة صناعات ثقافية يكتب هلا البقاء وتكون قادرة على املنافسة على     
 الصعيدين الوطين والدويل؛

ضمن احلفاظ على التنوع الثقايف وتعزيزه، وهو  على أنه ال ميكن لقوى السوق وحدها أن تيؤكد -١٥ 
العـامل الرئيسي يف التنمية البشرية املستدامة، ويسلِّم من هذا املنطلق بوجوب إعادة التأكيد على الدور الفائق                 

 األمهية للسياسة العامة، يف إطار شراكة مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين؛
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ة الدولية واملنظمات غري احلكومية أن تتخذ تدابري         إىل الـدول واملـنظمات احلكومـي       يطلـب  -١٦ 
 وإجراءات مناسبة لتنفيذ هذا القرار؛

 بتقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن تعزيز متتع اجلميع باحلقوق             حييط علماً  -١٧ 
 ؛)E/CN.4/2006/40(الثقافية واحترام خمتلف اهلويات الثقافية 

للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت استجابت للمشاورات اليت أُجريت عمالً           ُيعـرب عن تقديره    -١٨ 
، أو  ٢٠٠٤/٢٠ و ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٣/٢٦ و ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٢/٢٦بقراراهتا  

 اليت شاركت يف هذه املشاورات؛

حبقوقهم الثقافية والحترام اهلويات الثقافية  أن إنشاء إجراء موضوعي لتعزيز متتع اجلميع يؤكد من جديد -١٩ 
املختلفة ينبغي أالّ يؤدي إىل إقامة آلية رصد جديدة، وأن تعيني خبري مستقل يف جمال حقوق اإلنسان ميكن أن يساعد يف                     

ل يف هذا   تنفيذ هذا القرار، واضعاً يف اعتباره ما أجنزته هيئات وأجهزة وكيانات أخرى يف منظومة األمم املتحدة من أعما                 
 اجملال؛

 بأن عملية استعراض وترشيد وحتسني الواليات متثل قوة دفع حنو تعيني خبري مستقل ُيعىن بتمتع                يعترف -٢٠ 
اجلمـيع حبقوقهم الثقافية واحترام اهلويات الثقافية املختلفة، وحتقيقاً هلذه الغاية، يطلب إىل مفوضة األمم املتحدة السامية                 

 مع الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية بشأن مضمون ونطاق والية             حلقوق اإلنسان أن تتشاور   
اخلبري املستقل، على أن يكون أساس هذه الوالية هو التنفيذ الشامل هلذا القرار، وأن تقدم تقريراً عن نتائج هذه املشاورات  

 ؛)٢٠٠٨ سبتمرب/املقرر عقدها يف أيلول(إىل اجمللس يف دورته التاسعة 

 عـلى أن من املهم تفادي االزدواجية مع أنشطة منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       كـد يـؤ  -٢١ 
وغريها من اهليئات واملنظمات التابعة لألمم املتحدة عند إنشاء والية اخلبري املستقل ومراعاة أمهية تشجيع التعاون بني مجيع              

 قافية ومسألة التنوع الثقايف؛اجلهات الفاعلة املهتمة باحلقوق الث

 . مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته التاسعة يف إطار البند نفسه من جدول األعمالُيقرر -٢٢ 

- - - - - 

 


