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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالرابعةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
   املدنية والسياسية واالقتصادية ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

، *، بـيالروس  )تعـددة القوميـات    امل -دولـة   (، باكستان، بنغالديش، بوليفيا     *إكوادور    
، مجهورية الو الدميقراطية    *، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    *اجلمهورية العربية السورية  

، *، فييت نام  )*ة البوليفاري -مجهورية  (، الفلبني، فرتويال    *، السودان *، السلفادور *الشعبية
  مشروع قرار: ، املكسيك، نيجرييا، نيكاراغوا*، الكونغو*كوبا، كوت ديفوار

    ١٤.../  
  تعزيز متتع اجلميع باحلقوق الثقافية واحترام التنوع الثقايف

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
  مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، إذ يسترشد  
 اإلنسان، والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق         إىل اإلعالن العاملي حلقوق    وإذ يشري   

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وإعالن          
  وبرنامج عمل فيينا، ومجيع صكوك حقوق اإلنسان األخرى ذات الصلة، 

ـ          وإذ يشري أيضاً     ة وجلنـة    إىل مجيع القرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العام
 ٧ املؤرخ   ٦٤/٨١حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك قرارا اجلمعية العامة            

، وقرار  ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٧٤ و ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 
 ملدة ثـالث    اً خاص  مبوجبه إجراءً  أ الذي أنش  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ   ١٠/٢٣اجمللس  

  ، "بري املستقل يف جمال احلقوق الثقافيةاخل"سنوات بعنوان 
__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 باإلعالنات الصادرة يف إطار منظومة األمم املتحدة بـشأن التنـوع        وإذ حييط علماً    
سيما إعالن مبادئ التعاون الثقايف الدويل واإلعالن العاملي          ال الثقايف والتعاون الثقايف الدويل،   

العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       املتعلق بالتنوع الثقايف اللذين اعتمدمها املؤمتر       
   على التوايل، ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢ و١٩٦٦نوفمرب / تشرين الثاين٤يف 

 بشأن حق كل فـرد يف أن        ٢١ مع التقدير بالتعليق العام رقم       وإذ حييط علماً أيضاً     
قوق االقتـصادية واالجتماعيـة     يشارك يف احلياة الثقافية، الذي اعتمدته اللجنة املعنية بـاحل         

  ، ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣والثقافية يف 
 تزايد عدد الدول األطراف يف اتفاقية محاية وتعزيـز تنـوع            وإذ يالحظ مع التقدير     

أشكال التعبري الثقايف اليت اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف              
  ،٢٠٠٧مارس / آذار١٨ ودخلت حيز النفاذ يف ٢٠٠٥أكتوبر /ل تشرين األو٢٠

طبيعتها، : إعمال احلقوق الثقافية  " بعقد احللقة الدراسية بشأن موضوع       وإذ يرحب   
  ،٢٠١٠فرباير / شباط٢ و١يف جنيف، يومي " والقضايا املطروحة والتحديات القائمة

 احترام حقـوق اإلنـسان       بأن التعاون الدويل يف جمال تعزيز وتشجيع       واقتناعاً منه   
واحلريات األساسية للجميع ينبغي أن يستند إىل فهم اخلصائص االقتـصادية واالجتماعيـة             
والثقافية لكل بلد وإىل االعتراف الكامل بعاملية حقوق اإلنسان كافة ومبادئ احلرية والعدل             

  واملساواة وعدم التمييز، وإىل إعمال هذه احلقوق إعماالً تاماً، 
 بأن التنوع الثقايف وسعي مجيع الشعوب واألمـم إىل التطـور الثقـايف              موإذ يسلِّ   

   للحياة الثقافية للبشرية، املتبادلمصدران لإلثراء 
 مع حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي على حنو منصف          مل على التعا  وتصميماً منه   

  وعادل، وعلى قدم املساواة وبالقدر نفسه من االهتمام،
 أن احلقوق الثقافية تشكل جزءاً ال يتجزأ مـن حقـوق            يؤكد من جديد    -١  

  اإلنسان، وهي حقوق عاملية وغري قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة؛
كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية وأن يتمتع بفوائد التقـدم              حبق   ُيقر  -٢  

  العلمي وبتطبيقاته؛
أمهية اخلصائص الوطنية واإلقليمية     أنه يف حني جيب مراعاة       يؤكد من جديد    -٣  

وخمتلف اخللفيات التارخيية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها 
  السياسية واالقتصادية والثقافية، تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

ر حقوق اإلنـسان،     باإلسهام املهم الذي حققه التنوع الثقايف يف تطوي        ُيقر  -٤  
  يف ذلك احلقوق الثقافية؛ مبا
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 بأنه، على النحو الوارد يف اإلعالن العاملي املتعلق بـالتنوع الثقـايف،      ُيذكِّر  -٥  
جيوز احتجاج أي شخص بالتنوع الثقايف النتهاك حقوق اإلنسان اليت يكفلـها القـانون               ال

  الدويل أو لتقييد نطاق هذه احلقوق؛
على الدول مسؤولية محاية وتعزيز احلقوق الثقافيـة،         أن   يؤكد من جديد    -٦  

  وكفالة هذه احلقوق للجميع دون متييز؛
 بأن احترام التنوع الثقايف واحلقوق الثقافية املكفولة للجميـع يعـزز            ُيسلِّم  -٧  

التعددية الثقافية، وُيسهم يف توسيع نطاق تبادل املعارف وفهم التـراث الثقـايف واخللفيـة               
هض بتطبيق حقوق اإلنسان والتمتع هبا يف مجيع أحناء العامل، وُيعـزز العالقـات     الثقافية، وين 

  الودية املستقرة فيما بني الشعوب واألمم على الصعيد العاملي؛
 بأن احترام احلقوق الثقافية أمر ضروري لتحقيق التنمية وإرساء          ُيسلِّم أيضاً   -٨  

ي وتعزيز االحترام املتبـادل والتـسامح       السالم والقضاء على الفقر وبناء التماسك االجتماع      
  والتفاهم بني األفراد واجلماعات على اختالفها؛

 على أن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على الصعيد العـاملي، مبـا يف     يشدد  -٩  
  ذلك احلقوق الثقافية، واحترام التنوع الثقايف، يدعم كل منهما اآلخر؛

ل للخبرية املستقلة يف جمـال احلقـوق         بالتقرير األو  حييط علماً مع التقدير     -١٠  
   جماالت االهتمام واألولوية؛ بتحديد، مبا يف ذلك)A/HRC/14/36(الثقافية 

 مجيع احلكومات إىل التعاون مع اخلبرية املستقلة ومساعدهتا يف          يدعو جمدداً   -١١  
ياً يف  أداء مهام واليتها، وتزويدها جبميع املعلومات الضرورية اليت تطلبها، وأن تنظـر جـد             

االستجابة لطلبات اخلبرية املستقلة املتعلقة بزيارة بلداهنا لتمكينها من االضطالع بواليتها على            
  حنو فعال؛
 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان توفري كافة املوارد           يطلب  -١٢  

  البشرية واملالية الالزمة إلجناز والية اخلبرية املستقلة بفعالية؛
 إىل اخلبرية املستقلة تقدمي تقريرها القـادم إىل اجمللـس يف دورتـه              بيطل  -١٣  
  عشرة؛ السابعة

 مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال             يقرر  -١٤  
  .ووفقاً لربنامج عمله

        


