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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
   حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصاديةمجيعتعزيز ومحاية 
  لك احلق يف التنميةوالثقافية، مبا يف ذواالجتماعية 

تقرير اخلبرية املستقلة يف جمال احلقوق الثقافية، السيدة فريدة شـهيد،               
  ١٠/٢٣املقدم عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان 

  موجز    
 إىل   املقـدم   يف جمال احلقوق الثقافية يف هذا التقرير األول        ة املستقل ةاخلبريتناولت    

. اليتـها لوقانوين  الة بشأن اإلطار املفاهيمي و    األوليوجهات النظر   جملس حقوق اإلنسان    
 يف صكوك األمـم املتحـدة        ذات الصلة باملوضوع املنصوص عليها     ألحكاما تاستعرضو
قـد  ، و ا بنطاق احلقوق الثقافية ومضموهن     املرتبطة  على التحديات  ةًركز م قوق اإلنسان حل

 احلقوق وإقرارإلنسان، التفاعل بني مبدأ عاملية حقوق ا  على أساس     أفكارها األولية  بلورت
  ).ثانياًالفصل ( واحلاجة إىل احترام التنوع الثقايف إعماهلا،الثقافية و
واليـات  ب كُلفت من آليات األمم املتحدة      كثرياًأن  ب وإدراكاً من اخلبرية املستقلة     
  ).اًالفصل ثالث(اآلليات هذه التنسيق مع  التزمت بقدف باحلقوق الثقافية، مرتبطة

 قائمة من القضايا ذات األولويـة الـيت تقتـرح            أيضاً ة املستقل ةاخلبري تاختارو  
احلقوق الثقافية، وعوملة التبادالت    ) أ: (وضوعني رئيسيني مب القضاياهذه  ترتبط  و. تهامعاجل

 ها واملسامهة واالستفادة من املشاركة يف احلياة الثقافية     ) ب (؛واملعلومات، وعمليات التنمية  
  ).رابعاًالفصل (، دون أي متييز فيها
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  مقدمة  -أوالً   
، إجراًء خاصاً جديـداً لفتـرة      ١٠/٢٣أنشأ جملس حقوق اإلنسان، مبوجب القرار         -١

حتديد ) أ: (وطُلب منه ما يلي   ". اخلبري املستقل يف جمال احلقوق الثقافية     "ثالث سنوات بعنوان    
واإلقليمية  ت الفضلى يف تعزيز ومحاية احلقوق الثقافية على املستويات احمللية والوطنية          املمارسا
حتديد العقبات احملتملة اليت تعوق تعزيز ومحاية احلقـوق الثقافيـة وتقـدمي             ) ب (والدولية؛

العمـل  ) ج(أو توصيات إىل اجمللس بشأن اإلجراءات احملتملة يف هذا الـشأن؛            /مقترحات و 
 الدول من أجل تشجيع اعتماد تدابري على املستويات احمللية والوطنية واإلقليميـة      بالتعاون مع 

والدولية هبدف تعزيز ومحاية احلقوق الثقافية من خالل مقترحات ملموسة تعزز التعاون دون             
دراسة العالقة بني احلقوق الثقافية والتنـوع       ) د(اإلقليمي واإلقليمي والدويل يف هذا الشأن؛       

التعاون الوثيق مع الدول واجلهات الفاعلة املعنية األخرى، مبا فيهـا علـى وجـه               الثقايف، ب 
  هبدف مواصـلة تعزيـز     )اليونسكو (والثقافةاخلصوص منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم       

ذوي اإلعاقة يف عملـه؛     مراعاة خصوصيات   إدماج املنظور اجلنساين و   ) ه (احلقوق الثقافية؛ 
 جتنب االزدواجية اليت ال مربر هلا، مع املنظمات احلكومية الدوليـة            التعاون الوثيق، مع  ) و(

املعنيـة  لجنـة   الواملنظمات غري احلكومية وغريها من اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس، و         
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واليونسكو، إضافة إىل التعاون مع اجلهات الفاعلة         ب

ثل االهتمامات واخلربات على أوسع نطاق ممكن، حبـسب الواليـات           املعنية األخرى اليت مت   
املُسندة إليها، عن طريق اختاذ تدابري منها حضور املؤمترات واألحداث الدولية ذات الـصلة              

  .باملوضوع ومتابعتها
مشاورات لتوضيح مضمون    اخلبرية املستقلة أجرت  ،  ٢٠١٠فرباير  /شباط ٢ و ١يف  و  -٢

ثريت فيما يتعلق بإعمـال احلقـوق    كري يف بعض القضايا الرئيسية اليت أُ      احلقوق الثقافية والتف  
ـ .  يف االعتبار جمموعة واسعة ومتنوعة من وجهات النظر        ةخذآالثقافية،   ـ  تونظم  يةاملفوض
، والقـضايا   طبيعتـها :  الثقافية إعمال احلقوق " بعنوان   حلقة دراسية  حلقوق اإلنسان    يةالسام

بالتعاون و واليونسكو   للفرانكوفونيةشراكة مع املنظمة الدولية     ب"  القائمة املطروحة والتحديات 
إىل  ،جمموعة واسعة من اخلرباء   احللقة   وشارك يف . لتنوع واحلقوق الثقافية  با  املعين رصداملمع  

 واملنظمات ،قوق اإلنسان حلؤسسات الوطنية   امل و ، واملنظمات احلكومية الدولية   ، الدول جانب
الضطالع بواليتـها    على ا  تساعد اخلبرية املستقلة  سات قيمة   معلوموأتاحت  . غري احلكومية 

  . احلقوق الثقافيةعمالوحتديد أفضل السبل إل
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   والقانوينياملفاهيماإلطار : الثقافيةاحلقوق   - ثانياً  

  احلقوق الثقافية يف صكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  - ألف  

  هامضمون احلقوق الثقافية ونطاق :التحديات  -١  
 .)١(قوق اإلنسان األخـرى    حب مقارنةتظل متخلفة     احلقوق الثقافية   ُيقال إن   ما غالباً  -٣

بيـد  .  حقوق أقل أولوية   يها على أهنا  نظر إل إىل ال يف بعض األحيان    قلة االهتمام هبا     توقد أد 
 ال يتجزأ   اًجزء ،١٠/٢٣قرار  يف ال  جملس حقوق اإلنسان     هأكدعلى النحو الذي    ،  أهنا تشكل 

وتـؤدي  . اليت هي حقوق عاملية غري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتـشابكة      نسانمن حقوق اإل  
 ،هاكرامة اإلنسان واحترام  ب يف االعتراف    ركزياًمدوراً  يف كثري من اجلوانب،     ،  احلقوق الثقافية 

التعبري عن تلـك     و -  واجلماعية  منها الفردية -لعامل   ل خمتلفةرؤى  حرية تشكيل   ألهنا حتمي   
 ملبـدأ  اً عميقـاً فهمهذه احلقوق    تيحوت.  اهلوية بقضايايات اهلامة املتعلقة    تشمل احلر والرؤى  

 على أهنـا   فهماً تاماً ُتفهم  التنوع الثقايف شريطة أن     عن طريق مراعاة    عاملية حقوق اإلنسان    
نطاقاً، ومن مثة فهي مبنية على ما يسري من معـايري           نظام حقوق اإلنسان األوسع      جزء من 
احلقوق الثقافية هي أدوات     فإن    ذلك، عالوة على و. يل حلقوق اإلنسان  لقانون الدو اومبادئ  
 بناء التماسـك االجتمـاعي    و )٢(السالم والقضاء على الفقر   إرساء  لتنمية و تحقيق ا أساسية ل 
  .اختالفهااالحترام املتبادل والتفاهم بني األفراد واجلماعات على إرساء  إضافة إىل

 أيـضاً   وال توجد تعريفات رمسيـة    (الثقافية  تعريف رمسي للحقوق    أي  ال يوجد   و  -٤
 وقد كُلفت اخلـبرية     ").االجتماعية" أو   ،"االقتصادية"أو  ،  "السياسية"أو  ،  "املدنية "للحقوق

حسبما هو مبني يف صكوك األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنـسان            "مهامها  أداء  املستقلة ب 
 الـيت   حقوق اإلنسانلتحديدملثلى  الطريقة ا، وطُلب منها البحث عن "ذات الصلة باملوضوع  
وعلـى أي   . هذه احلقوق مضمون  حتديد  مواصلة العمل على    و ثقافية   ميكن اعتبارها حقوقاً  
 صكوك حقوق اإلنـسان وملا كانت .  إال بطريقة استكشافية هذه املهمة حال، فال ميكن أداء     

__________ 

 Patrice Meyer-Bisch, Les droits culturels, une catégorie sous-développée des droits de: انظـر  )١(

l'homme  ،          مطابع جامعة   (أعمال الندوة الثامنة املتعددة التخصصات بشأن حقوق اإلنسان يف جامعة فريبور
، ورقة مقدمة   "احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية     "إلزا ستاماتوبولو،   : انظر أيضاً ). ١٩٩٣فريبور، سويسرا،   

يف املـشاركة يف     احلق   عامة بشأن الناقشة  امليوم  ،  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   املعنية ب لجنة  الإىل  
 .٨ و٧، الصفحتان (E/C.12/40/9)، احلياة الثقافية

، )٢٠٠٤نيويـورك،    (٢٠٠٤تقريـر التنميـة البـشرية لعـام        دة اإلمنائي،   ـاملتحج األمم   ـانظر برنام  )٢(
انظر . ٢، املادة   )٢٠٠٥(؛ واتفاقية اليونسكو حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف          ١٢-١الصفحات  

 .٢، الصفحة E/C.12/40/9أيضاً الوثيقة 
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 اليت قد يدة كاف للتطورات والتفسريات اجلدحيزحلفاظ على  امن الضروري   ف،  حية اًصكوك
  .)٣("طالب، أو بؤر قمع جديدة موأحاالت، "ظهورعند تنشأ 
قد  و  ليس ضرورياً  ألن ذلك . تعريف الثقافة  اخلبرية املستقلة  أن حتاول    دوقصوليس امل   -٥
عن طريـق   ذلك، ميكن التوصل إىل فهم أفضل لنطاق واليتها     عن وعوضاً. مالئمغري  كون  ي

يف العمليـة   راتعاالعتماد على ال  ، و " يف جمال الثقافة   اًحقوق" باعتبارها   حتديد احلقوق الثقافية  
يف ديباجة  ، على وجه اخلصوص،العمليةهذه التعاريف إجياد وميكن  . طويرهاوت لثقافةلملتاحة  ا

بـشأن احلـق يف   ) ٢٠٠٩(٢١  رقـم والتعليق العام ،)٤(اإلعالن العاملي بشأن التنوع الثقايف   
احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة     املعنية ب لجنة  الي اعتمدته   املشاركة يف احلياة الثقافية، الذ    

ه ميكن فهم الثقافـة     عدد من اخلرباء، أي أن    أكده  تتطابق هذه التعاريف مع ما      و .)٥(والثقافية
العرق تتعدى  تشمل مرجعيات   يعين أن الثقافة    هذا  و ،)٦(حياةمنتج، وعملية وطريقة    على أهنا   

  .واللغة والدين
لجنـة  العلى النحو الذي أشارت إليـه       أن احلياة الثقافية،     ة املستقلة الحظ اخلبري تو  -٦

ـ ) "٢٠٠٩(٢١احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقها العام رقـم          املعنية ب   يه
 " ومتطورة  وحيوية تارخييةعملية   تتسم بكوهنا حية   إشارة واضحة إىل الثقافة باعتبارها عملية     

أو   املظاهر املتفرقـة    سلسلة من   أنه لىعنظر إىل مفهوم الثقافة      يُ الّ أ جيب"أنه  ، و )١١الفقرة  (
عن  ألفراد واجملتمعات احمللية  يعرب عربها ا   عملية تفاعلية    املقصورات املغلقة، بل جيب اعتبارها    

__________ 

ـ   لجنـة   ال، ورقة مقدمة إىل     "احلقوق الثقافية وعاملية حقوق اإلنسان    "باتريك ثورنبريي،    )٣( احلقوق املعنيـة ب
، يف املـشاركة يف احليـاة الثقافيـة        احلـق    عامة بـشأن  الناقشة  امليوم  ،  االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

(E/C.12/40/15) ٦، الصفحة. 

ـ                  " )٤( ة وإذ يؤكد من جديد أن الثقافة ينبغي أن ُينظر إليها بوصفها جممل السمات املميـزة، الروحيـة واملادي
والفكرية والعاطفية، اليت يتصف هبا جمتمع أو جمموعة اجتماعية وعلى أهنا تـشمل، إىل جانـب الفنـون                  

 ".واآلداب، طرائق احلياة، وأساليب العيش معاً، ونظم القيم، والتقاليد، واملعتقدات

 احليـاة   طرائق شمل، يف مجلة أمور،   ت،  ١٥ املادة   من) أ)(١( الفقرة   ض تنفيذ اغروترى اللجنة أن الثقافة، أل     )٥(
الـشعائر  و ، والدين أو املعتقدات   اللفظيواللغة واألدب الشفهي والكتايب واملوسيقى والغناء واالتصال غري         

 والغـذاء    واالصـطناعية   والبيئات الطبيعية  ،والرياضة واأللعاب وأساليب اإلنتاج أو التكنولوجيا      والطقوس
عـن   من خالهلا األفراد واجلماعات واجملتمعات احمللية     يعرب   وامللبس واملأوى والفنون والعادات والتقاليد اليت     

القوى اخلارجية  ، مما يعكس صراعهم مع      لعاملويكّونون رؤيتهم ل  ،  موجودهالذي يعطونه ل  عىن  املإنسانيتهم و 
 من إعالن فريبور بشأن احلقوق الثقافية، وهو متاح         ٢من املادة   ) أ( انظر أيضاً الفقرة     ."حياهتميف  اليت تؤثر   

 .www.unifr.ch/iiedh/assets/files/declarations/eng-declaration.pdf: لى املوقع الشبكي التايلع

 .Rodolpho Stavenhagen, “Cultural rights: a social science perspective”, in A. Eide, C: انظـر  )٦(

Krause, A. Rosas (eds.), Economic, Social and Cultural rights: A Textbook (Boston, Martinus 

Nijhoff Publishers, 2001) ؛ والوثيقة١٠٩-٨٥، الصفحات E/C.12/40/9 ؛ والوثيقـة ٥و ٤، الصفحتان 
E/C.12/40/15   املعنية لجنة الورقة مقدمة إىل    ،             يني الدولية                       اللجنة املعنية باحلقوق  انظر أيضاً   . ٤و ٣، الصفحتان

، يف املشاركة يف احليـاة الثقافيـة   احلق عامة بشأنالناقشة  املوم  ي،  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   ب
(E/C.12/40/7) ٦، الفقرة. 
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جيب على املرء أن    و). ١٢الفقرة  ( "أهدافهم و منسانية مع احلفاظ على خصوصياهت    اإلثقافة  ال
هـي كيانـات متعـددة      األمم واجلماعات العرقية واجلماعات الثقافية      "ن  يضع يف اعتباره أ   

 فوارقجيب مراعاة وعالوة على ذلك،   . )٧(" ثقافية مشتركة  اًأعرافت رغم أن هلا     يديولوجيااإل
 قدرة األفراد واجلماعات على املسامهة بشكل فعال يف حتديد ما ينبغـي              يف السلطة ألهنا تؤثر  

  .تأويله وه وتطويراً مشتركاً ثقافياًو تراثأموحدة  "ثقافة" اعتباره
فريد من نوعه مـن      هو، على ما يبدو، صك       إلعالن العاملي بشأن التنوع الثقايف    او  -٧

 مـن   ٥ملادة  ونصت ا . ثقافيةعلى أهنا حقوق    ة  حيصربصورة   ةصنفم اً حقوق يوردنه  إحيث  
  : على ما يلياإلعالن

ل للحقوق الثقافية كما ُحـددت يف       وع املبدع اإلعمال الكام   ـيقتضي ازدهار التن  
 مـن العهـد     ١٥ و ١٣ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف املادتني         ٢٧املادة  

وبناء على ذلك، ينبغي أن     . الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
يتمتع كل شخص بالقدرة على التعبري عن نفسه وإبداع أعماله ونشرها باللغة الـيت   

ـ        . خيتارها، وخاصة بلغته األصلية    دين ولكل شخص احلق يف تعليم وتـدريب جّي
وينبغي أن يتمتع كل شخص بالقدرة علـى        . حيترمان هويته الثقافية احتراماً كامالً    

املشاركة يف احلياة الثقافية اليت خيتارها وأن ميارس تقاليده الثقافية اخلاصة، يف احلدود             
  .سان واحلريات األساسيةاليت يفرضها احترام حقوق اإلن

 بشأن احلقوق مثل إعالن فريبور قد تكون بعض مبادرات اجملتمع املدين مفيدة أيضاً       و  -٨
 االنتمـاء إىل  وحرية   ، باهلوية والتراث الثقايف   ةتعلقمد مثانية حقوق ثقافية     الذي حدّ  )٨(الثقافية
 احليـاة  واالستفادة من ،ماء االنت واحلق يف تغيري هذا جمتمعات حمليةأو عدةحملي واحد  جمتمع  
والتعاون  ، واملعلومات واالتصاالت  ،التدريبوالتعليم  الوصول إىل    و ها،واملشاركة في  الثقافية
، قوق الثقافية أو العناصر املعيارية للحقوق الثقافيةاحلب بعض اخلرباء قوائم أيضاًووضع . الثقايف

 التمتع باحلياة    حق والتحرر من التدخل يف    أهنا تشمل عدم التمييز واملساواة    إىل   مثالً وأشاروا
واحليـاة  ) الثقافـات (الثقافة    وحرية اختيار  ؛)الثقافةاإلبداع واملسامهة يف    يف  احلرية  (الثقافية  

، )تهثقافاملرء يف إظهار حرية ( هذا االختيار ريالثقافية اليت يود املرء املشاركة فيها واحلق يف تغي
  واحلق يف املشاركة يف حتديد الـسياسات       ؛ الصعيد الدويل  لتعاون على اوحرية  ؛  وحرية النشر 

__________ 

، ورقة مقدمة ”Ephraim Nimni, “Collective dimensions of the right to take part in cultural life: انظر )٧(
يف املـشاركة يف     احلق   عامة بشأن القشة  ناامليوم  ،  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   املعنية ب لجنة  الإىل  

 .٨، الصفحة (E/C.12/40/17)، احلياة الثقافية

 .٥انظر احلاشية  )٨(
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احلق يف املشاركة يف احليـاة      ب املرتبطة وغريها من العناصر     ها؛ وتنفيذ هاالثقافة وإعداد بشأن  
  .)٩( الترابط بني حقوق اإلنسانعنالثقافية والناشئة 

اسـية  احللقـة الدر   خالل   دارتاملناقشات اليت    و هذه النصوص والدراسات  وتبني    -٩
جموعة واسعة من القضايا مثـل      مب ترتبطأن احلقوق الثقافية     ٢٠١٠فرباير  /دة يف شباط  واملعق

املعلومـات  ولفـن؛    املختلفة ل   وغري املادية   أشكال منها األشكال املادية    التعبري واإلبداع يف  
ضـع  متنوعة ومتغرية، وو  ومتعددة   جمتمعات حملية إىل  اهلوية واالنتماء   واللغة؛  وواالتصاالت؛  

 والتعليم والتدريب، واالستفادة من احلياة      واألخذ بأساليب معينة يف احلياة؛    لعامل  لحمددة  رؤى  
املمارسات الثقافية واالستفادة من التراث الثقـايف     والقيام ب  ها؛واملسامهة واملشاركة في   الثقافية
 ك مـع   أو باالشـترا   مبفرده احلقوق الثقافية حقوق كل شخص    وحتمي  . غري املادي و املادي

عاين اليت وامللعامل ورؤيتهم ل إنسانيتهم من أجل تكريس جمموعات من الناس    اآلخرين وحقوق   
 القيم واملعتقـدات والقناعـات    بوسائل منها     ذلك  والتعبري عن  م وتطوره موجودهيعطوهنا ل 

أيضاً أن حتمي سبل االستفادة     ميكن  و. احلياةطرائق  واملؤسسات و  واللغات واملعارف والفنون  
  .)١٠(عمليات التنمية وببإثبات اهلويةتراث الثقايف واملوارد اليت تسمح المن 
يطرح نفسه باستمرار يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وال سـيما         الذي  نقاش  وال  -١٠

 املمارسة  إىل إشارةيف   -لحقوق  لالبعد اجلماعي   مرتبط ب عندما يتعلق األمر باحلقوق الثقافية،      
 حقـوق أي   القائمة بـذاهتا،   من جهة، ووجود احلقوق اجلماعية       الفرديةلحقوق  لاجلماعية  
يوحي بشدة إىل   يف حد ذاته    "  الثقافية احلياة" مصطلح   والواقع أن .  من جهة أخرى   اجلماعة،
شري صراحة إىل احلياة    ت من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان       ٢٧، واملادة   )١١("اجلماعي" الطابع

اإلشارة ب  جتو .)١٢("اجملتمعات"بصيغة اجلمع، أي      اليوم هالذي جيب فهم   "للمجتمع"الثقافية  
 البعد اجلماعي للحقوق الثقافية يف صكوك مثل        أُقّر أوال،   :عدد من النقاط يف هذا الصدد     إىل  
حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنيـة وإىل أقليـات دينيـة              بشأن  عالن  اإل

فية اجلماعية يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان اليوم        حلقوق الثقا اوجود  إن  ،  ثانياً .)١٣(ولغوية
عالوة على  و . واقع، وال سيما يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية           هو أمر 

__________ 

 .٥، الصفحة E/C.12/40/9انظر الوثيقة  )٩(

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    املعنية ب لجنة  الاستناداً إىل التعاريف العملية للثقافة اليت اقترحتها         )١٠(
: انظـر . ٢من املادة   ) أ(وإعالن فريبور بشأن احلقوق الثقافية، الفقرة       ) ١٣، الفقرة   ٢١م  التعليق العام رق  (

Patrice Meyer-Bisch, “Définir les droits culturels”مقدمة إىل احللقة الدراسية بشأن إعمال ل، ورقة عم 
ـ  ٢-١ القائمة، جنيف،    ، والقضايا املطروحة والتحديات   طبيعتها:  الثقافية احلقوق ، ٢٠١٠ فربايـر /باط ش
 .١٢الفقرة 

 .٩، الصفحة E/C.12/40/15الوثيقة  )١١(

 .٩-٧ صفحاتاملرجع نفسه، ال )١٢(

بصفة فردية وباالشتراك   (...) جيوز لألشخاص املنتمني إىل أقليات ممارسة حقوقهم        : "٣ من املادة    ١الفقرة   )١٣(
 ."مع سائر أفراد مجاعتهم، ودون أي متييز
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ة واالجتماعية والثقافية، يف تعليقها العـام    ـاحلقوق االقتصادي املعنيـة ب لجنة  ال أبرزتذلك،  
 أي  لـى  ع ترتبة محاية املصاحل املعنوية واملادية امل     ادة من ـفحق كل فرد يف اإل    بشأن   ١٧رقم  
 ٢١والتعليق العـام رقـم   ) ١٥ من املادة  ٨الفقرة  (ه  ـمن صنع فين  أديب أو    علمي أو    إنتاج

أو باالشـتراك  ها األشخاص بوصفهم أفراداً     ارسميأن احلقوق الثقافية ميكن أن       ،)١٥الفقرة  (
: احلقوق الثقافية الفرديـة   إنكار  ال يعين    األمر   ، هذا اًثالث .)١٤(اًتمع بوصفهم جم   أو ممع غريه 

يف جمتمع واحد   أو عدم املشاركة     املشاركةمنها  قهم يف مجلة أمور     حب األفراد يتمتعون دائماً  ف
  الثقايف م تراثه واالستفادة من ،   بكل حرية   املتعددة هوياهتم ديدحتو أو يف عدد من اجملتمعات،    

 املعـايري والقـيم      عرب طرق منها االعتراض علـى      قافةثال بناءاآلخرين، واملسامهة يف    وتراث  
 تلك املعايري والقـيم الـسائدة يف        خيتارون االنتماء إليها إضافة إىل     يف اجملتمعات اليت     املهيمنة

استكشاف العالقة بني احلقوق الثقافية      املضي يف    قترح اخلبرية املستقلة  تو. اجملتمعات األخرى 
 آليات حقوق اإلنسان علـى الـصعيد الـوطين          اتارساة مم ـالفردية واجلماعية، مع مراع   

   .واإلقليمي والدويل

   يف صكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان اإلشارات إىل احلقوق الثقافية  -٢  
اإلشـارات   كثرياً مـن      آليات حقوق اإلنسان   ات الصكوك الدولية وممارس   تتضمن  -١١

ـ  وتشمل اإلشـارات  .  أعاله رد الوا فهومباملقوق الثقافية   إىل احل الصرحية والضمنية    صرحية ال
    أهنـا  تشمل احلقوق اليت رغم     فاإلشارات الضمنية   وأما  . احلقوق اليت تشري صراحة إىل الثقافة     

 حلماية احلقوق الثقافية على النحو       هاماً  قانونياً  تشكل أساساً  فهي الثقافة   إىلصراحة  ال تشري   
 مـع   قافية هي مترابطة بشكل وثيق جـداً       على أن احلقوق الث    التشديدوجيب  . احملدد أعاله 

احلقوق الثقافية  بني   التفريقيف بعض األحيان     معها   صعبإىل درجة ي  حقوق اإلنسان األخرى    
مبدئي باعتبارهـا اإلشـارات    أدناه على أساس وقد حددت اإلشارات  .  من احلقوق  وغريها
  .كاملة  اعتبارهاينبغيال واألهم 
، املـشار    املسامهة فيها   املشاركة يف احلياة الثقافية أو     هو احلق يف  أبرز هذه احلقوق    و  -١٢
به صكوك حقوق اإلنـسان علـى   تقر الذي  جمللس حقوق اإلنسان و ١٠/٢٣القرار  يف  إليه  

 من اإلعـالن العـاملي حلقـوق        ٢٧ بوجه خاص إىل املادة      ارةشاإلب  جتو .)١٥(نطاق واسع 
اص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية  من العهد الدويل اخل١٥املادة من ) أ(١الفقرة واإلنسان 
 االقتـصادية   اللجنة املعنية باحلقوق  يف هذا الصدد باعتماد      وترحب اخلبرية املستقلة  . والثقافية

. ه هذا احلق ومـضمون     نطاقَ أكثْرح  وّضي ذيل ا ٢١  رقم  العام واالجتماعية والثقافية التعليقَ  

__________ 

 Jaime Marchan Romero, "Derechos culturales: la practica del Comité de derechos:انظـر أيـضاً   )١٤(

"economicos, sociales et culturales ،"مقدمة إىل احللقة الدراسية بـشأن إعمـال احلقـوق   لورقة عم  
 .٥، الصفحة " القائمة، والقضايا املطروحة والتحدياتطبيعتها: الثقافية

 .٣، الفقرة ٢١، التعليق العام رقم اعية والثقافية االقتصادية واالجتماللجنة املعنية باحلقوق )١٥(
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احلقوق املتعلقة ب  صكوكال الواردة يف    عايرياملتشدد هذه الوثيقة على أمهية جمموعة واسعة من         و
حقوق الـشعوب األصـلية،     وقليات،  األحقوق األشخاص املنتمني إىل     واملدنية والسياسية،   

 يف   الفـرد  قحل أن هناك ثالثة عناصر رئيسية مترابطة         على  أيضاً تشددو .)١٦(واحلق يف التنمية  
املـشاركة يف احليـاة     ) أ: (ا وهـي   أن يكون جهة فاعلة فيه      يف احلياة الثقافية أو    أن يشارك 
 احلق يف عدم    ويشمل هذا احلق أيضاً    .)١٧( فيها املسامهةو) ج( ، واالستفادة منها  )ب( الثقافية،
  .)١٨( يف احلياة الثقافيةاملشاركة

 إىل احلق يف التمتع بفوائـد التقـدم    ١٠/٢٣قراره  يف  جملس حقوق اإلنسان     يشريو  -١٣
 من اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان         ٢٧ادة  ـيف امل وص عليه   ـاملنص العلمي وتطبيقاته 

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          ١٥املادة  من  ) ب(١الفقرة  و
 اللجنة املعنية باحلقوقتظل أنشطة   يف هذا اجملال، و     من العمل  قليلُينجز سوى ال  ومل  . والثقافية

اخلـبرية  مع ذلك، فقد أشارت     و.  يف بدايتها  الشأنهذا  يف  االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
املركز األورويب املشترك بني اجلامعات حلقوق اإلنسان وإرسـاء          إىل أن اليونسكو و    املستقلة

 من كثريهذه املسألة بالتعاون مع بشأن  سلسلة من اجتماعات اخلرباء  مؤخراًانظم الدميقراطية
 االقتصادية واالجتماعية اللجنة املعنية باحلقوقوالشركاء، مبا يف ذلك مفوضية حقوق اإلنسان 

الـذي  وشأن احلق يف التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته         ببيان فينيسيا   ويشكل  . والثقافية
مـا   املضمون املعياري هلذا احلق و     لبلورةمهمة   خطوة أول   مد يف هناية هذه االجتماعات    اعُت

  .)١٩(لة األخرىلدول واجلهات الفاع االتزاماتيتصل به من 
والية  أمهية يف إطار     الثقافة والعلوم أيضاً  ب عدد من احلقوق األخرى املتصلة       ويكتسي  -١٤

 علمي أو إنتاج أي لى عترتبةاملصاحل املعنوية واملادية امل يف محاية  الفرداخلبرية املستقلة مثل حق  
ي حلقـوق اإلنـسان      من اإلعالن العامل   ٢٧املنصوص عليه يف املادة      و من صنعه، فين  أديب أو   

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          ١٥املادة  من  ) ج(١الفقرة  و
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية    اللجنة املعنية باحلقوق  ، اعتمدت   ٢٠٠٥يف عام   و. والثقافية

وال بد  . ةستقل امل ة إرشادات مفيدة للخبري   الذي يتيح  هذا احلق، و   بشأن ١٧  رقم تعليقها العام 
احلرية اليت ال غىن عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي املنـصوص           من اإلشارة أيضاً إىل     

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         ١٥املادة  من   ٣عليها يف الفقرة    
 العهد الدويل    من ١٩املادة   من   ٢الفقرة   أن يف هذا الصدد   الحظ اخلبرية املستقلة  تو. والثقافية

التماس الفرد يف   شمل حرية   يحلق يف حرية التعبري     بأن ا  تقراخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
__________ 

 .٣املرجع نفسه، الفقرة  )١٦(

 .١٥املرجع نفسه، الفقرة  )١٧(

 .٧املرجع نفسه، الفقرة  )١٨(

، The Right to Enjoy the Benefits of Scientific Progress and its Applicationsانظـر اليونـسكو،    )١٩(
 ).٢٠٠٩باريس، (
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خمتلف ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سـواء             
  .على شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين أو بأية وسيلة أخرى خيتارها

يف عديد من الصكوك الدولية، وال سـيما        الاملنصوص عليه يف     احلق يف التعليم  ل  وميث  -١٥
وق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      ـ من العهد الدويل اخلاص باحلق     ١٤ و ١٣ نياملادت
 اإلعـالن   وقد أكـد  .  الثقافية اً من احلقوق  حق  من اتفاقية حقوق الطفل    ٢٩ و ٢٨  نيتواملاد

 ولكـن  هبم للعامل     خاصة ية رؤ يكّونونالناس  على أن   ) ١٩٩٠(يع  العاملي حول التربية للجم   
وأن مدى احلياة،   على   من خالل عملية تعليم      مقدراهتهذه الرؤية تتطور باستمرار ويطورون      

  .)٢٠(الثقايفالتراث لقيم وواعرفة امل ستفادة منالتعليم هو الذي يسمح باال
حكام والصكوك املتعلقة باألقليـات     إشارات كثرية إىل احلقوق الثقافية يف األ      وترد    -١٦

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وإعالن حقـوق           ٢٧وال سيما يف املادة     (
 والشعوب األصـلية    ،)األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية          

اتفاقية منظمة العمل الدولية    و  إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية       سيما وال(
وترتبط هـذه   )). ١٦٩رقم   (١٩٨٩املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة،        

بقضايا مهمة مثل اهلوية واللغـة        يف هذا التقرير   مجيعها ها اليت ال ميكن سرد    ةكثريالاألحكام  
ويتـضمن  .  والتعليم والتراث الثقايف   واملشاركة يف احلياة الثقافية    العقائد والعادات والتقاليد  و

شارات هامة تتعلـق حبقـوق       إ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية      كذلك  
  كذلك أن  اخلبرية املستقلة وترى  ). ٢٦انظر املادة   (احلقوق الثقافية    وهلا صلة وثيقة ب    األرض

 تتعلـق   تضمن أحكاماً  ت همالعمال املهاجرين وأفراد أسر   مجيع  االتفاقية الدولية حلماية حقوق     
االستفادة  بشأن ٤٥املادة من ) د(١الفقرة و، ٤٣املادة من ) ز(١لفقرة اواليتها، مبا يف ذلك    ب

  .احترام اهلوية الثقافية للعمال املهاجرين بشأن ٣١املادة و، ها احلياة الثقافية واملشاركة فيمن
يشكل  كوك القانونية الدولية  املنصوص عليه يف عدد كبري من الص       مبدأ عدم التمييز  و  -١٧

 هيئـات   تـأويالت  هلذه النـصوص و    ووفقاً. ةاملستقلأساساً قانونياً هاماً بالنسبة إىل اخلبرية       
أو تقييد أو تفضيل، أو غري ذلك       ستبعاد  التمييز يتمثل يف أي تفرقة أو ا      اإلشراف املعنية، فإن    

مباشر على أسباب متييز حمظورة،     من أوجـه املعاملة التفاضليـة املبنية بشكل مباشر أو غري          
 أو التمتع هبا أو ممارستها على قــدم          اإلنسان بقصد إبطـال أو إضعاف اإلقـرار حبقوق     

 هذا املبدأ فيما يتعلـق بـاحلقوق        لتطبيق اً خاص اًاهتمام اخلبرية املستقلة ستويل  و .)٢١(املساواة
__________ 

تأمني حاجات التعلم األساسية، جومتيني، تايالنـد،       : ول التربية للجميع  ـ ح التقرير النهائي للمؤمتر العاملي    )٢٠(
برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، واليونـسكو،       (، اللجنة املشتركة بني الوكاالت      ١٩٩٠ مارس/آذار ٩-٥

، ١، التـذييل    )١٩٩٠نيويـورك،   (املعنية باملؤمتر العاملي حول التربية للجميع       ) ، والبنك الدويل  اليونيسيف
 .١املادة 

بـشأن  ) ٢٠٠٩(٢٠، التعليق العام رقـم   االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاللجنة املعنية باحلقوق  وال سيما    )٢١(
 .٧، الفقرة )٢ من املادة ٢الفقرة  (يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةعدم التمييز 
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 باحلقوق واحلريات علـى قـدم       التمتعأن    هناك اتفاقاً عاماً على     أن وتالحظ أيضاً . الثقافية
 معىن  ستسرب غور وقالت إهنا   . )٢٢(" يف كل حالة من احلاالت     متطابقةال يعين معاملة    "املساواة  

 الحترام ة الالزمال سيما ما يرتبط باملرونة احلقوق الثقافية، وإعمال فيما يتعلق بالنصوصهذه  
 حـدود  جتـاوز  ألن ب توخي احلذر  جيبيد أنه   . يسريهالتعبري عن اهلويات الثقافية املختلفة وت     

  .)٢٣( ملبدأ عدم التمييزقد يشكل يف حد ذاته خرقاً ااملعاملة التفضيلية املسموح هب
 يف الراحة وأوقات الفراغ، على النحو املنصوص عليـه يف           شخصيرتبط حق كل    و  -١٨

 حيظَ مل   غري أنه   باحلقوق الثقافية،   وثيقاً  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ارتباطاً      ٢٤املادة  
الوقت للجميع  توافر  اخلبرية املستقلة إىل أمهية     وإذ تشري    .هتمامسوى بقليل من اال   حىت اآلن   
فإهنـا   والثقافة،   أوقات الفراغ  بني   طيدةعالقة و وجود  ملشاركة يف احلياة الثقافية و    من أجل ا  

 اخلبرية  نفإ ،ب احلياة تتخلل مجيع جوان   الثقافةومبا أن   . االهتمامب جدير أن هذا احلكم     تعتقد
قتصر على مفهوم ت نينبغي أال  أنشطة حمددة وأن تكون حمصورة يف ال ميكن   هأنرى   ت املستقلة

  .الراحة وأوقات الفراغ
أن العديد من الدراسات والوثائق األخرى تـشري إىل البعـد            اخلبرية املستقلة وترى    -١٩

بأي حال مـن    ينبغي  " فإنه   ملي لليونسكو تقرير عا واستناداً إىل آخر    . الثقايف حلقوق اإلنسان  
على أنه ينتقص من العاملية، بل      بعاد الثقافية جلميع حقوق اإلنسان       عدم فهم إبراز األ    األحوال

ويدعو إعالن فريبور بـشأن      .)٢٤("يشجع على متتع مجيع الناس على اختالفهم هبذه احلقوق        
األبعاد الثقافية تشخيص "إىل ف الفاعلة مجيع األطرا ٩املادة من ) د( الفقرة يفاحلقوق الثقافية 

 ومراعاهتا إلثراء الكونية بالتنوع وتيسري امتالك كل شـخص هلـذه          جلميع حقوق اإلنسان    
اللجنـة   بعض آليات حقوق اإلنسان، وال سيما توأشار".  منفرداً أو ضمن جمموعة   احلقوق

 "الءمـة امل"أو "ملقبولية الثقافية ا"  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إىل مفهوم     املعنية باحلقوق 

__________ 

انظر أيضاً املادة   . ٨ بشأن عدم التمييز، الفقرة      )١٩٨٩(١٨اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم         )٢٢(
الترتيبـات  احلرمان مـن    "، اليت تنص على أن التمييز يشمل        اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     من   ٢

املساواة يف املعاملة باعتبارها جانبـاً      " من إعالن مبادئ املساواة تنص على أن         ٢، واملادة   "التيسريية املعقولة 
وتوخياً لتحقيق مساواة كاملة وفعالة، من الضروري معاملة        . واة ال تعين املساواة املتطابقة    من جوانب املسا  

األشخاص معاملة خمتلفة وفقاً لظروفهم املختلفة بغية التأكيد على املساواة بينهم وتعزيـز قـدراهتم علـى                 
املساواة عقب مؤمتر بـشأن     إعالن مبادئ     واعتمد فريق من اخلرباء    ."املسامهة يف اجملتمع على قدم املساواة     

 ٥ إىل   ٣نظمه احتاد احلقوق املتـساوية يف لنـدن مـن           " مبادئ املساواة ووضع معايري قانونية للمساواة     "
 Dimitrina Petrova, “Diverse cultural identities: the challenges ofانظر أيـضاً  . ٢٠٠٨أبريل /نيسان

"integrating cultural rights in policies and practices، " مقدمة إىل احللقة الدراسـية بـشأن   عمل ورقة
 .٦، الصفحة " القائمة، والقضايا املطروحة والتحدياتطبيعتها:  الثقافيةإعمال احلقوق

 .١٣، الفقرة ٢٠، التعليق العام رقم  االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاللجنة املعنية باحلقوق )٢٣(

، )٢٠٠٩بـاريس    (االستثمار يف التنوع الثقايف واحلوار بني الثقافات      : ٢٠٠٩تقرير اليونسكو العاملي لعام      )٢٤(
 .٢٢٤الصفحة 
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الـذي  النـهج  ويبعث  .)٢٥(احلق يف التعليم والغذاء والصحة    فيما يرتبط بإعمال حقوق منها      
 إىل الثقافـة    وننظري مهذا املوضوع، ألهن  يف  مزيد من التفكري    على  ن  والسكان األصلي يتبعه  

حقـوق  جمـال   وكل موضـوع يف     موضوع  أي  "مبعىن أن   ،  للكل شاملة وجامعة باعتبارها  
ثقـايف  البعد  الاستكشاف   مواصلة   قترح اخلبرية املستقلة  ت و .)٢٦("شمل البعد الثقايف  ياإلنسان  

  .ه ونطاقاهمعنو هوجود من حيث حلقوق اإلنسان
 فإهنا اخلبرية املستقلة بأن احلقوق الثقافية تشمل احلريات واالستحقاقات،    من واقتناعاً  -٢٠
احترام احلقوق الثقافية جلميـع األشـخاص   ب العامة للدول االلتزاماتب اً خاص اً اهتمام يلستو
تمتع جبميع العزز ت اخلاصة وبطريقة )هوياهتم(تهم  دون متييز على أساس هوي    ا   وإعماهل تهاومحاي

فينبغي أن تأخـذ هـذه   قوق اإلنسان األخرى،  حل هو الشأن بالنسبة  كما  و. حقوق اإلنسان 
 ومقبوليـة   ، وسهولة احلصول عليها   ،دمات الثقافية اخلتوافر   مفاهيم بعني االعتبار    االلتزامات

اإلجراءات املتخذة للتمتع باحلقوق الثقافية، وقابلية هذه اإلجراءات للتكيف مع التنوع الثقايف           
لألفراد واجملتمعات، ومالءمة احلقوق الثقافية لسياقات معينة، وذلك على النحو الذي أقرتـه             

اخلـبرية  و .)٢٧( على وجه اخلصوص   االجتماعية والثقافية  االقتصادية و  اللجنة املعنية باحلقوق  
غـري  من  اجلهات الفاعلة  اليت تقع على عاتقسؤولياتامل  قضية عاجلةمب  مهتمة كذلك  املستقلة
تطـورات   عن كثـب  بصورة خاصة و  تتابع  سوقالت إهنا   .  احلقوق الثقافية  إعماليف  الدول  

الـشركات  اجلهات الفاعلـة مـن      أدوار  فيما يتعلق ب   "إطار احلماية واالحترام واالنتصاف   "
  .)٢٨(خاص على احلقوق الثقافيةبشكل تركيز ال يف جمال حقوق اإلنسان، مع اومسؤولياهت

  عاملية حقوق اإلنسان واحلقوق الثقافية والتنوع الثقايف  - باء  
.  إىل مبدأ عاملية حقـوق اإلنـسان       ١٠/٢٣جملس حقوق اإلنسان يف قراره      أشار    -٢١
اآلراء وترد أدناه   . دراسة العالقة بني احلقوق الثقافية والتنوع الثقايف       ب املستقلةاخلبرية  كلّف  و

__________ 

بـشأن احلـق يف     ) ١٩٩٩(١٣  رقم ، التعليق العام   االقتصادية واالجتماعية والثقافية   اللجنة املعنية باحلقوق   )٢٥(
ـ   ـبشأن احل ) ١٩٩٩(١٢  رقم ق العام ـ والتعلي ؛)ج(٦ ، الفقرة )١٣املادة  (التعليم   اء الكـايف   ذـق يف الغ

بشأن احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الـصحة         ) ٢٠٠٠(١٤  رقم ؛ والتعليق العام  ٨، الفقرة   )١١املادة  (
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليـق      اللجنة املعنية باحلقوق  انظر أيضا   ). ج(١٢ميكن بلوغه، الفقرة    

 ).ه(١٦، الفقرة ٢١رقم العام 

 Kenneth Deer, "The complexities in practical terms: cultural practices contrary to human: انظـر  )٢٦(

"rights, possible limitations to cultural rights, and tensions around who defines culture and rights ،
طروحـة  ، والقـضايا امل   طبيعتـها :  الثقافيـة  ل مقدمة إىل احللقة الدراسية بشأن إعمال احلقوق       عمورقة  "

 .٢، الصفحة " القائمةوالتحديات

 .٤، الصفحة "Petrova, "Diverse cultural identitiesنظر أيضاً ا. ١٦، الفقرة ٢١التعليق العام رقم  )٢٧(

عرب الوطنية وغريهـا مـن       تقرير املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات         انظر   )٢٨(
 ).A/HRC/11/13 (مؤسسات األعمال التجارية
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احلقوق بواالعتراف   التفاعل بني مبدأ عاملية حقوق اإلنسان      خبصوص   لخبرية املستقلة لاألولية  
  . احترام التنوع الثقايفوضرورة إعماهلاالثقافية و

  قايفالعالقة بني احلقوق الثقافية والتنوع الث  -١  
يتجلـى يف أصـالة     " التنوع الثقايف  أن   إلعالن العاملي بشأن التنوع الثقايف    جاء يف ا    -٢٢

). ١املـادة   " (وتعدد اهلويات املميزة للمجموعات واجملتمعات اليت تتألف منـها اإلنـسانية          
 اتفاقية اليونسكو حلماية وتعزيـز تنـوع         من ٤ من املادة    ١فإن الفقرة   باإلضافة إىل ذلك،    و

  :ما يلي  تنص علىعدد متزايد من الدول يصدق عليها اليت )٢٠٠٥( التعبري الثقايف أشكال
 اجملتمعات عن تعدد األشكال اليت تعرب هبا اجلماعات و      " التنوع الثقايف "قصد بعبارة   ي

  .ها داخل اجلماعات واجملتمعات وفيما بينتناقلها يتم وأشكال التعبري هذه. ثقافاهتا
يف فقط من خالل تنوع أساليب التعبري عن التراث الثقـايف           وال يتجلى التنوع الثقا   

للبشرية وإثرائه ونقله بواسطة أشكال التعبري الثقايف املتنوعة، بل يتجلى أيضاً مـن              
خالل تنوع أمناط إبداع أشكال التعبري الفين وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع هبا،            

  .ذلكأيا كانت الوسائل والتكنولوجيات املستخدمة يف 
 فقط بـني اجلماعـات      ال يوجد ضيف أن التنوع الثقايف     تأن   ود اخلبرية املستقلة  تو  -٢٣

مل حيكل فرد   ف. مفردة، وأن اهلويات ليست      داخل كل جمموعة وجمتمع أيضاً     بلواجملتمعات،  
يكون من أن   ،   ذاته ، يف الوقت  كِّنه من نوعه ومي   اًفريدإنساناً   ههوية متعددة ومعقدة، مما جيعل    

ـ األفراد أنفسهم بطرق عديدة، و   ويعّرف  .  ثقافة مشتركة   ذات  من جمتمعات  جزءاً  ونشاركي
العرق والنـسب والـدين واملعتقـدات       على أسس عدة    يف جمتمعات ثقافية    نفسه يف الوقت 

.  احلياة واملوقع اجلغـرايف    أسلوبو والقناعات واللغة واجلنس والعمر واالنتماء الطبقي واملهنة      
موحدة داخل  عرق وال تكون    ال تقوم فقط على ال    ال شك أن اهلويات     " ، فإنه وبعبارة أخرى 

حركة وعززت   .)٢٩("متفاوتةون مبراتب ودرجات     أفراد خمتلف  أن حيملها اجملتمع نفسه، وميكن    
  جمتمع  هوية اختياروميكن لألفراد   . تزايدة إمكانات االنتماءات الثقافية   املاألشخاص واألفكار   
هذه اهلويـات الثقافيـة     و .التزامات معينة تفاعالت و يتعلق ب ما   في ىخرما من بني هويات أ    

 هلـا   ،اللغوية والدينية واالنتماءات العرقية   بالقضايا املتصلة   ، بل وتتجاوز    تشمل اليت   املتعددة
  . ال يتجزأ من التنوع الثقايفوتشكل جزءاً حلياة العامة اجمالوحلياة اخلاصة  باصلة
 اجلمعيـة العامـة يف      هاق واسع وأكدت  ـعلى نط ه اليوم   ـق علي ـمبدأ متف وهناك    -٢٤

ها  العاملي، مبا في   تها على الصعيد   حلقوق اإلنسان ومحاي   رويجهو أن الت  أال و ،  ٦٤/١٧٤قرارها  

__________ 

 "The Lund recommendations on the effectiveاملؤسسة املعنية بالعالقات بـني اجملموعـات العرقيـة،     )٢٩(

"participation of national minorities in public life, and explanatory note ،)١٩٩٩ سـبتمرب /أيلول( ،
 .١٦الصفحة 
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 يعـزز بعـضهما اآلخـر    ، من جهة أخرىاحلقوق الثقافية من جهة، واحترام التنوع الثقايف   
  .نقاطال د منعد األمر ينطوي على وهذا). ١٠الفقرة (

 ينشئ، علـى     وال سيما احلقوق الثقافية    ،االحترام الكامل حلقوق اإلنسان   إن  ،  أوالً  -٢٥
وضـمانات للتنـوع   بيئة مؤاتية  ،اإلعالن العاملي بشأن التنوع الثقايف  عليه   ينص   النحو الذي 

واجب أخالقي ال ينفـصل     الدفاع عن التنوع الثقايف     ومن مثة، فإن    ). ٥ و ٤املادتان   (الثقايف
فهو يفترض االلتزام باحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،        . رامة اإلنسان عن احترام ك  

ذلـك  ). ٤الفقرة   (وخاصة حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات وحقوق الشعوب األصلية        
أن حرية التعبري، وتعددية وسائل اإلعالم، والتعددية اللغوية، واملساواة يف فرص الوصول إىل             

أشكاله واملعارف العلمية والتكنولوجية، مبا يف ذلك املعارف يف صـورهتا           التعبري الفين جبميع    
الرقمية، وإتاحة الفرصة جلميع الثقافات يف أن تكون حاضرة يف وسائل التعبري والنشر، هـي           

اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال     وجاء أيضاً يف    ). ٦الفقرة  ( كلها ضمانات للتنوع الثقايف     
واحلريات  حقوق اإلنسانه ما مل ُتكفل    التنوع الثقايف وتعزيز  لن يتسىن محاية    ه  أن التعبري الثقايف 

أشكال ألفراد قدرة على اختيار وما مل تكن ل واالتصال، إلعالماألساسية، مثل حرية التعبري وا
احلق يف املشاركة أو عدم املـشاركة يف احليـاة          ويؤدي  ). ١ رعالف،  ٢املادة  ( الثقايف   التعبري

 هذه اجملتمعات أو سـلطات  يفناع القرار  على النحو الذي حدده ص   تمعات معينة، الثقافية جمل 
عزيز  من شأنه تلحريات الثقافيةلجلميع اممارسة و. محاية التنوع الثقايفدوراً أساسياً يف الدولة، 

  .)٣٠(التنوع الثقايف
يا لـضمان   عالوة على ذلك، يعترب احترام التنوع الثقايف ومحايته وتعزيزه أمرا أساس            -٢٦

وقد أُعلن ذلك ضمنياً يف إعالن حقوق األشخاص املنتمني         . االحترام الكامل للحقوق الثقافية   
إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية، الذي يدعو الدول إىل محايـة وجـود                 

 الظـروف  األقليات وهويتها القومية أو اإلثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغويـة، وهتيئـة        
وينبع ذلك أيضاً من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق         ). ١املادة  (الكفيلة بتعزيز هذه اهلوية     

  بغـض  -إضافة إىل ذلك، من شأن التنوع الثقايف يف أي جمتمع أن يتيح للنـاس               . الشعوب األصلية 
هـم، يف   ومن امل . )٣١( فرصة التمتع بطائفة واسعة من اخليارات الثقافية       -النظر عن خلفيتهم    

هذا الصدد، أن نضع نصب أعيننا اجتاه الدول القومية حنـو محايـة األمـم أو اجلماعـات             
وتؤكد اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف تعليقها العـام     . )٣٢(الغالبة
، أن واجبات الدول باحترام ومحاية احلريات والتراث الثقـايف والتنـوع الثقـايف              ٢١رقم  

تداخلة، وأن ضمان احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية يشمل االلتزام باحترام ومحاية التراث          م
  ).٥٠الفقرة (الثقايف جبميع أشكاله واحترام ومحاية مجيع الفئات واجملتمعات 

__________ 

 .٢٣، الصفحة ٢٠٠٤لعام  بشريةتقرير التنمية البرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  )٣٠(

 .املرجع نفسه )٣١(

)٣٢( E/C.12/40/17, pp. 10-11. 
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فالـسؤال  . وترى اخلبرية املستقلة أن هذا اجلانب الثاين حباجة إىل مزيد من التأمـل              -٢٧
 الصدد هو إىل أي مدى، ويف أي ظروف، تقتضي احلقوق الثقافية االلتـزام              املطروح يف هذا  

والنقطة املهمة، مـن    . باحترام ومحاية وتعزيز التنوع الثقايف والتراث الثقايف بأشكاله املتنوعة        
التعبري حبرية عـن    ) أ: (منظور حقوق اإلنسان، هي إمكانية قيام األفراد واجلماعات مبا يلي         

الوصول إىل التراث الثقايف واملراجع الثقافية اليت تتيح حريـة          ) ب(وتنميتها؛  هويتهم الثقافية   
عن اهلوية الثقافية وتطويرها وإثباهتا، مبا يف ذلك املعلومات اآلتية مـن خـارج جمتمعـاهتم                

املشاركة يف تفسري التراث الثقـايف واملراجـع        ) ج(اخلاصة، فضالً عن فوائد التقدم العلمي؛       
  .ا وتنميتها، ويف إعادة صياغة حمتويات هويتهم الثقافية ومعاملهاالثقافية وبلورهت

ولذلك، يستلزم ضمان الدعم املتبادل بني التنوع الثقايف وحقوق اإلنسان، وال سيما              -٢٨
  :  على ما يلي٢٠٠٤تقرير التنمية البشرية لعام وينص . احلقوق الثقافية، الوفاء بشروط معينة

وع يف املمارسات الثقافية قد يكون بالغ األمهية نظـراً          صحيح قطعاً أن السماح للتن    
ألن ممارسة احلرية الثقافية يتوقف على ذلك؛ لكنه ليس مماثالً ملناصرة التنوع الثقايف             

وسيتوقف الكثري على كيفية بروز التنوع الثقايف       . من أجل ذاك التنوع الثقايف خاصةً     
ولسوف يكون من اخلطأ اجلسيم . مومدى قدرة الناس املعنيني به على ممارسة حريته

فـالتنوع  . منح التنوع الثقايف القيمة نفسها، بصرف النظر عن كيفية الوصول إليه          
الثقايف، ال سيما من منظور التنمية البشرية، ال ميكن تقييمه دون التنبه إىل العمليات              

  .)٣٣(اليت ينطوي عليها، وإىل دور حرية اإلنسان يف طريقة تقرير األمور
، تقتـرن   ٢٠١٠فربايـر   /وكما جرى التأكيد يف احللقة الدراسية املعقودة يف شباط          -٢٩

هل يرتبط التنوع الثقايف واحلقوق الثقافية بعالقة محاية متبادلـة؟          : اإلجابة عن السؤال التايل   
ما نوع التنوع الثقايف املالئم للحوار بني الثقافات الذي يـؤثر           : باإلجابة عن سؤال ثاٍن، هو    

بنَّاء يف العمليات الديناميكية الدائمة اليت متثل جزءاً ال يتجزأ من التنـوع الثقـايف؟               على حنو   
وباإلضافة إىل ذلك، وعالوة على العمليات، جيب أيضاً تقييم حمتوى املمارسـات الثقافيـة              

  .املتنوعة وآثارها
ثقايف وبوجه خاص، سوف يرتكز ضمان احلماية املتبادلة للحقوق الثقافية والتنوع ال            -٣٠

املعاملـة املتـساوية   ) ب(االعتراف بتنوع اهلويات وأشكال التعبري الثقايف؛   ) أ: (على ما يلي  
واحترام املساواة يف الكرامة جلميع األشخاص يف اجملتمعات، دون متييز على أسـاس اهلويـة               

عملية حية  ونظراً ألن الثقافة    . االنفتاح على اآلخرين، والنقاش، والتبادل الثقايف     ) ج(الثقافية؛  
وديناميكية، فليس املراد وضع حواجز بني األفراد واجلماعات من أجل محاية خـصوصياهتم،           
وال ينبغي حظر أو انتقاد النقاش الدائر حول املمارسات الثقافية، وأساليب احلياة، والنظرة إىل 

ع بـاحلقوق   ومع ذلك، فمن مسؤولية الدول أن هتيئ بيئة مؤاتية للتنوع الثقايف وللتمت           . العامل
__________ 

 .٢٣ و٢٢، الصفحتان ٢٠٠٤تقرير التنمية البشرية لعام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  )٣٣(
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ويقتضي ذلك اختاذ   . الثقافية، وذلك بتنفيذ التزاماهتا باحترام تلك احلقوق ومحايتها والوفاء هبا         
ورغم أن على الدول التزاماً باحترام . )٣٤(طائفة واسعة من التدابري اإلجيابية، منها التدابري املالية  

حفظ املنتجات واملمارسـات    ومحاية التراث الثقايف جبميع أشكاله، فإن التحدي ال يتمثل يف           
الثقافية كما هي، وهو أمر قد يكون غري سليم يف ظروف معينة، وإمنا حفظ األوضاع الـيت                 

  .أتاحت وجود هذه املنتجات واملمارسات وتنميتها
وميثل الوفاء هبذه االلتزامات حتدياً هائالً، خاصةً يف اجملتمعات اليت يشعر سكاهنا بأن               -٣١

ترك مهدد، وال سيما بسبب دينامية أو هيمنة ثقافات أخرى، والعوملـة،            تراثهم الثقايف املش  
عالوة على  . أو املوقف املهيمن للشركات الفاِعلة يف جمال الثقافة والترفيه        /وعمليات التنمية و  

  . ذلك، جيب أن يظل مبدأ عاملية حقوق اإلنسان هو األساس املشترك للعمل

   اإلنسان حقوقمبدأ عاملية   -٢  
 ياناً ما ُينظر إىل مبدأ عاملية حقوق اإلنسان، من جانب، بوصفه أحد املبادئ األساسـية              أح  -٣٢

للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وإىل احلقوق الثقافية والتنوع الثقايف، من جانب آخر، على             
وتنبع هذه النظرة جزئياً من نزعة يف غري حملها إىل مساواة التنوع الثقـايف              . أهنما متعارضان 

  .نسبية الثقافية، مما يزيد املخاوف وسوء الفهم إزاء االعتراف باحلقوق الثقافية وإعماهلابال
على أنه بينما يـتعني مراعـاة أمهيـة         ) ١٩٩٣(وينص إعالن وبرنامج عمل فيينا        -٣٣

اخلاصيات الوطنية واإلقليمية واخللفيات التارخيية والثقافية والدينية املختلفة، فإن من واجـب            
ل، بغض النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية، تعزيز ومحايـة مجيـع             مجيع الدو 

ويقتضي ذلك، بوجه خاص،    ). ٥اجلزء األول، الفرع    (حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     
، وكما أُعيد تأكيده يف     )٤املادة  (على النحو الوارد يف اإلعالن العاملي املتعلق بالتنوع الثقايف          

، عدم جواز احتجاج أي شخص بـالتنوع        )٤الفقرة   (١٠/٢٣ اإلنسان   قرار جملس حقوق  
. الثقايف النتهاك حقوق اإلنسان اليت يكفلها القانون الدويل أو لتقييد نطاق هـذه احلقـوق              

  : بوضوح على ما يلي٢٠٠٩التقرير العاملي لليونسكو لعام وينص 
 واقع جمتمعاتنا، وذلك    إن االعتراف بالتنوع الثقايف يرسِّخ عاملية حقوق اإلنسان يف        

بتوجيه االهتمام حنو إتاحتها جلميع األفراد الذين ميكنهم حتديد هذه احلقوق بشعور            
ونسجاً على نفس املنوال، فإن     . من التملّك، بغض النظر عن اللغة والعادات واملكان       

هذه احلقوق واحلريات يف بيئات ثقافية كثرية التنوع ال يعين مطلقاً أن املعايري       ممارسة  
  . )٣٥(العاملية ميكن النظر إليها بطريقة نسبية من حيث تطبيقها

__________ 

 .٥٤-٤٨، الفقرات ٢١اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  )٣٤(

 .٢٢٥الصفحة  )٣٥(
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ولذلك ال ميكن القول إن مجيع املمارسات الثقافية تتمتع باحلماية يف القانون الدويل               -٣٤
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ٥ املادة فعلى سبيل املثال، تدعو. حلقوق اإلنسان

تتخذ مجيع التدابري املناسبة لتغـيري األمنـاط االجتماعيـة    "ضد املرأة الدول األطراف إىل أن   
والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، هبدف حتقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكـل             

د بكَون أي من اجلنسني أدىن أو أعلى من اآلخر، أو           املمارسات األخرى القائمة على االعتقا    
كما تؤكد اخلبرية املستقلة أن الثقافات دائمـة التطـور،          ". على أدوار منطية للرجل واملرأة    

مل تنتـهك، يف أي     ... ال تكاد توجد أية ثقافة      "وكـذلك مفاهيـم حقوق اإلنسان؛ وأنه      
الثقافات تتسم بالديناميـة،    "ستقلة أن   كما تؤكد اخلبرية امل   . )٣٦("وقت ما، حقوق اإلنسان   

وختضـع للعديـد من التأثريات واملناقشات الداخلية واملنازعات الداخلية، وتـتغري مبـرور            
ومن باب ِقَصر النظر وعدم اإلملام باملعلومات أن نقول إن الثقافات تناصر حقوق             ... الزمن  

  .)٣٧" هي ساحة خصبة للمنازعةوالواقع أهنا ال هذا وال ذاك وإمنا. اإلنسان أو تناقضها
غري أنه ينبغي هلذه القيود، علـى  . وقد ختضع احلقوق الثقافية لقيود يف ظروف معينة   -٣٥

غرار القيود املوجودة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، أن تكون امللجأ األخري وأن تتفق مع         
اعية والثقافية، يف تعليقهـا     وتؤكد اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتم     . أوضاع معينة 

  :ما يلي) ١٩الفقرة  (٢١العام رقم 
قد يستلزم األمر يف ظروف معينة فرض قيود على حق كل شخص يف املشاركة يف               "

احلياة الثقافية، وال سيما يف حالة املمارسات السلبية اليت تنتهك حقوقاً أخرى مـن              
وينبغـي  .  العادات والتقاليد  حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املمارسات اليت ُتعزى إىل        

هلذه القيود أن تتوخى حتقيق هدف مشروع، وأن تتوافق مع طبيعة هذا احلـق، وأن      
 مـن   ٤حتتمها ضرورة تعزيز الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي، وذلك عمالً باملـادة             

ومن مث، جيب أن تكون القيود تناسبية، أي أن ُيتخذ أقل قدر من التـدابري               . العهد
  ".ية عندما جيوز فرض عدة أشكال من القيودالتقييد

ضرورة مراعاة املعايري الدولية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بالقيود الـيت           "كما أكدت اللجنة    
ميكن أو ال ميكن فرضها بطريقة مشروعة على احلقوق املرتبطة جوهرياً باحلق يف املشاركة يف               

حرية الفكر والوجدان والـدين، وحريـة       احلياة الثقافية، فضالً عن احلقوق يف اخلصوصية و       
  ".الرأي والتعبري والتجمع السلمي، وحرية تكوين اجلمعيات

. وترى اخلبرية املستقلة أن البيان الوارد أعاله قابل للتطبيق على مجيع احلقوق الثقافية              -٣٦
ن ليست  غري أن التحديد الدقيق للممارسات الثقافية اليت ينبغي اعتبارها خمالفة حلقوق اإلنسا           

فعلى الصعيد الوطين، تستلزم عملية التحديد هذه مجلة أمور، منها وجود           . دائما مهمة بسيطة  
__________ 

)٣٦( E/C.12/40/17, p. 8. 

 .٩املرجع نفسه، صفحة  )٣٧(
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إطار قانوين حيدد املبادئ اليت جيوز على أساسها تقييد احلقوق الثقافية، وجهاز قضائي مستقل 
 حلقوق ميكنه اعتماد قرار مستنري على أساس اإلطار القانوين املذكور، وكذلك القانون الدويل

غري أن القانون . اإلنسان، مع مراعاة ممارسات اهليئات اإلشرافية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان  
وإمنا يلزم أيضاً اختاذ تدابري سياساتية تسمح بإجراء نقاش مستنري وصـريح            . وحده ال يكفي  

 أو جمتمع حملي معني، وتشجع علـى تعـديل األمنـاط أو           /وتشاركي يف إطار جمتمع عام و     
ومتس احلاجة على املـستوى     . املمارسات الثقافية اليت تؤثر سلبياً على التمتع حبقوق اإلنسان        

اجملتمعي إىل تعزيز العناصر اإلجيابية للثقافة، مع التوعية بالطبيعة القمعية ملمارسات معينة ُتتبع             
وقيادات تشارك فيها األسر واملفكرون     " تفاوض ثقايف "باسم الثقافة، وذلك من خالل عملية       

ومن شأن هذه العملية أن ُتفسح اجملال لتفسريات جديدة ولوضـع ممارسـات ثقافيـة              . )٣٨(اجملتمع
  .جيدة، ال سيما تلك اليت ميكنها أن تدعم إعمال حقوق اإلنسان العاملية يف أوساط ثقافية خمتلفة

ذه النقاط،  وسوف تويل اخلبرية املستقلة، طوال فترة واليتها، اهتماماً خاصاً جلميع ه            -٣٧
كما تعتزم إجراء مزيد من التشاور بـشأن        . وال سيما عند إدماج منظور جنساين يف عملها       

هذه املسألة مع مجيع األطراف الفاعلة املعنية، ومنها اليونسكو، عمالً بقرار جملس حقـوق              
  .١٠/٢٣اإلنسان 

  التكامل والتنسيق مع آليات أخرى  -ثالثاً   
، إىل اخلبرية املستقلة العمل بتنسيق      ١٠/٢٣ يف قراره    يطلب جملس حقوق اإلنسان،     -٣٨

  . وثيق مع اآلليات واألطراف الفاعلة املعنية األخرى، مع جتنب االزدواجية اليت ال مربر هلا
وتدرك اخلبرية املستقلة أن العديد من آليات األمم املتحدة كُلفت بواليات تتعلق من               -٣٩

 ذلك بشكل خاص علـى اإلجـراءات اخلاصـة          ويصدق. جانب أو آخر باحلقوق الثقافية    
وهيئات املعاهدات، اليت تتعلق واليتها حبقوق مجاعات معينة مثل األقليات والشعوب األصلية            

ولذلك سوف تويل اخلبرية املستقلة اهتماماً خاصاً للتشاور والتعاون مع هـذه            . واملهاجرين
وسـتتاح  . وق اإلنسان ومحايتها  اآلليات، من أجل جتنب االزدواجية وتقوية عملية تعزيز حق        

ومـع ذلـك،    . أيضاً فرصة لتحديد الفجوات، إن وجدت، يف عملية محاية احلقوق الثقافية          
تشدد اخلبرية املستقلة على أن العديد من اإلجراءات اخلاصة األخرى املختصة باحلقوق جتـد              

  .بالفعل جماالت عمل مشتركة مع اآلليات املختصة بقضايا اجلماعات
حظ أيضاً اخلبرية املستقلة أنه سيكون هناك العديد من الروابط املشتركة بـني             وتال  -٤٠

واليتها وبني اآلليات املختصة مبسائل مثل التعبري والدين والعنصرية والتعليم والفقـر املـدقع    

__________ 

، )E/CN.4/2004/66(تقرير ياكني إرتورك، املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبـه               )٣٨(
 ).ب(٥٥الفقرة 
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وتعتزم اخلبرية التركيز على األبعاد الثقافية هلذه املـسائل        . والعنف ضد املرأة، ومسائل أخرى    
وهي تعتقـد، بوجـه   . ائل أخرى مل ُتتناول مطلقاً أو مل ُتتناول على حنوٍ كاٍف يف املاضي    وعلى مس 

  .خاص، أنه سيكون هنـاك العديـد من فرص التعاون مع املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم
وحترص اخلبرية املستقلة على إقامة عالقات تعاون مع املنظمات الدولية احلكوميـة              -٤١

منها اليونسكو واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان           املهتمة، و 
. ٢٠١٠واملعاهد األكادميية والبحثية، اليت شارك بعضها يف احللقة الدراسية املعقودة يف عام             

ويتصل أحد جماالت التعاون املمكنة بوضع أساليب لدراسة مدى إعمال احلقـوق الثقافيـة              
وترى اخلبرية أيضاً أن من املمكن القيام على حنوٍ مفيد بعدد مـن             . ووضع مؤشرات لتقييمها  

الدراسات، مثالً بشأن اإلطار النظري والقانوين للحقوق الثقافية، وذلك بالشراكة مع بعض            
  .هذه املنظمات واملؤسسات

  جماالت االهتمام والقضايا ذات األولوية بالنسبة إىل الوالية  -رابعاً   
 القضايا الرئيسية اليت تقترح اخلبرية املستقلة تناوهلا على سبيل          يستعرض هذا الفصل    -٤٢

األولوية خالل فترة واليتها، باإلضافة إىل املقترحات املذكورة أعاله، من أجل مواصلة حتديد             
وال تزعم اخلبرية املستقلة أهنا سيكون مبقـدورها        . اإلطار النظري والقانوين للحقوق الثقافية    

ل بالتفصيل الكامل، أو أهنا ستقتصر عليها، إذ يتوقف ذلك أيضاً على            تناول كل هذه املسائ   
  . املوارد والفرص املتاحة هلا

وبالنسبة لكل مسألة، سوف تسعى اخلبرية ، وفقاً ملا يطالب به قرار جملس حقـوق               -٤٣
، إىل حتديد أفضل املمارسات من أجل إعمال احلقوق الثقافية والعقبات اليت            ١٠/٢٣اإلنسان  

وسوف تتعاون مع الدول على دعم صياغة واعتماد تدابري على الصعيد           . تعترض إعماهلا قد  
احمللي والوطين واإلقليمي والدويل بغرض تعزيز احلقوق الثقافية ومحايتها عن طريق املقترحات            

وسوف تدمج يف   . العملية اليت تعزز التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل يف ذلك الصدد          
وراً جنسانياً لإلعاقة، وبصورة أمشل سوف تتناول وضع الفئات احملرومة واملهمشة           عملها منظ 

وهي تقترح أيضاً عقد مـشاورات، وال سـيما علـى       . فيما يتعلق بالتمتع باحلقوق الثقافية    
  . الصعيد اإلقليمي، بشأن بعض هذه القضايا، وذلك يف ضوء املوارد املتاحة

  علومات وعوملة تبادهلا، وعمليات التنميةاحلقوق الثقافية، وعوملة امل  - ألف  
يتزايد إدراك دور العوملة يف التجانس الثقايف، ويطرح ذلك مسألة تتعلق بكيفية تقييم               -٤٤

دقة هذا اإلدراك على حنوٍ أفضل والتدابري الالزمة، إن وجدت، لضمان التمتـع بـاحلقوق               
  .الثقافية يف هذا السياق
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فبدالً من فهم العوملة    . ٢٠٠٩ية يف تقريرها العاملي لعام      وتتناول اليونسكو هذه القض     -٤٥
عملية وحيدة التوجه ووحيدة األبعاد يقودها اقتصاد السوق العاملي الذي يهـيمن            "على أهنا   

عليه الغرب، وتنـزع إىل التوحيد والتبسيط وعبور احلـدود بطـرق ال تناسـب التنـوع          
. هنا عملية متعددة التوجهات ومتعددة األبعـاد      ، يقترح التقرير فهم العوملة على أ      )٣٩("الثقايف

املتزايدة لكل شيء يفترض " التدفقات"العوملة ميكن وصفها من حيث    "وينص التقرير على أن     
رأس املال، السلع، املعارف، املعلومات، األفكار، الناس، املعتقدات،        : أنه مييز احلياة املعاصرة   

متر أساساً من خالل وسائط اإلعالم وشبكات        اليت   -وتتألف هذه التدفقات    . وما إىل ذلك  
 من حجم دائم التزايد من املنتجات واخلدمات واالتصاالت الثقافية، منها         -اإلعالم والتجارة   

  . )٤٠("احملتوى اللغوي والتعليمي
ومن املهم أن نضع يف االعتبار أن هذه العملية تؤثر بدرجات متفاوتة يف إضعاف أو                 -٤٦

 العامة واحمللية، وأن الشواغل املتعلقة بتأثري العوملة على احلقوق الثقافية           هتميش بعض اجملتمعات  
ومن املهم أيضاً عدم التهوين من قدر الشواغل        . تثار يف البلدان النامية واملتقدمة على السواء      

. والتوتـرات اليت قد تسببها التغريات الثقافية، وال سيما عندما يسود شعور بأهنا مفروضـة             
أوهلا أن التبادل الثقايف، ومن مث الدمج       .  هذا الصدد من أخذ عدة نقاط يف االعتبار        وال بد يف  

. املتبادل، قائمان بالفعل بني اجملتمعات العامة واحمللية عن طريق املعلومات والتجارة واهلجـرة  
راد وثانيها أن مدى الشعور بالقلق والتوترات املتعلقة بالتغريات الثقافية يتفاوت فيما بني األف            

وثالثها أنه نظراً ألن الثقافة عملية . داخل اجملتمع نفسه، أي فيما بني األجيال على سبيل املثال         
دينامية وحية، فإن اختاذ تدابري تعوق التغري الثقايف قد يكون شديد اإلضرار بكل من الثقافـة                

  . ايفواحلقوق الثقافية؛ فاالبتكارات الثقافية داخل اجملتمعات تسهم يف التنوع الثق
وأشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف بياهنـا بـشأن              -٤٧

  :العوملة واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إىل أن العوملة
أخذت ترتبط بصورة وثيقة أيضاً مبختلف االجتاهات والسياسات احملـددة، مبـا يف             

حلرة، ونفوذ األسواق واملؤسسات املالية الدوليـة       ذلك تزايد االعتماد على السوق ا     
الشديد يف حتديد صالحية أولويات السياسات العامة الوطنية، واحلد من دور الدولة            
وحجم ميزانيتها، وخصخصة شىت الوظائف اليت كانت تعترب فيما مـضى اجملـال             

تيـسري  احلصري للدولة، وإلغاء الضوابط التنظيمية على جمموعة من األنشطة هبدف           
االستثمار ومكافأة املبادرات الفردية، وما جنم عن ذلك من زيادة موازيـة ألمهيـة              
الدور، بل واملسؤوليات، املنوطة باألفراد، وذلك يف كل مـن قطـاع الـشركات        

  .)٤١(الكربى، وال سيما الشركات عرب الوطنية منها، ويف اجملتمع املدين على حد سواء
__________ 

 .١٣الصفحة  )٣٩(
 .١٤املرجع نفسه، الصفحة  )٤٠(
ـ   ١٩٩٩احملاضر الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي،        )٤١(  ،)E/1999/22-E/C.12/1998/26( ٢م ـ، امللحـق رق

 ).٢(٥١٥الفصل الرابع، الفقرة 
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أٌي من هذه التطورات بالضرورة حبد ذاته مع مبادئ العهـد      ال يتناقض   "وأضافت اللجنة أنه    
إن مل ُتـستكمل    "، ولكن بالنظر إليها جمتمعة، فإن العوملـة         "أو التزامات احلكومات مبوجبه   

بالسياسات اإلضافية املناسبة تنطوي على خطر االنتقاص من املكانة املركزية املمنوحة حلقوق            
 علـى   ٢١وأكدت اللجنة، يف تعليقها العام رقم       . )٤٢(ية، مبا يف ذلك احلقوق الثقاف     "اإلنسان

ضرورة إيالء اهتمام خاص إىل العواقب الضارة للعوملة، واخلصخصة اليت ال مربر هلا للسلع              "
  .)٤٣("واخلدمات، وإلغاء الضوابط على احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية

 استجابةً للتأثري الـضار     ويف إطار عمل اليونسكو، اعُتمدت خطوات تشريعية مهمة         -٤٨
ويقترح كل من اإلعالن العاملي املتعلق بالتنوع الثقايف واالتفاقيـة        . للعوملة على التنوع الثقايف   

املعنية حبماية وتعزيز التنوع يف أشكال التعبري الثقايف تدابري حلماية التنوع الثقايف، تستند بوجه              
قافية، بوصفها أدوات لنقل اهلوية والقـيم  خاص إىل مبدأ عدم معاملة املنتجات واخلدمات الث      
والدول مدعوة إىل وضع سياسـات      . )٤٤(واملعاين، على أهنا جمرد سلع أو بضائع استهالكية       
فهذه الصكوك، بصورة من الـصـور،      . ثقافية ال تتطابق بالضرورة مع قواعد السوق احلرة       

قافة وتنميتـهما ونـشرمها،     تعزز قدرة الدول على اعتماد التدابري الضرورية حلفظ العلم والث         
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية        ١٥ من املادة    ٢وفقـاً ملا تقضي به الفقرة      

  .واالجتماعية والثقافية
أما قضية تأثري العوملة على احلقوق الثقافية فينبغي تناوهلا أيضاً مع مراعاة الـصكوك                -٤٩

وبوجه . )٤٥(الرابطة القائمة بني الثقافة والتنمية    والدراسات واملبادرات املهمة اليت تؤكد على       
التنوع الثقـايف يوسـع     " من اإلعالن العاملي املتعلق بالتنوع الثقايف أن         ٣خاص، تؤكد املادة    

مدى اخليارات املتاحة لكل شخص؛ فهو أحد جذور التنمية، وال ُيفهم من حيـث النمـو                
ق وجود فكري وعاطفي وأخالقـي      االقتصادي فحسب، وإمنا أيضاً بوصفه وسيلة إىل حتقي       

__________ 

 ).٣(٥١٥املرجع نفسه، الفقرة  )٤٢(
 ).ب(٥٠الفقرة  )٤٣(
؛ االتفاقية املعنية حبماية وتعزيز التنوع يف أشـكال التعـبري           ٨اإلعالن العاملي املتعلق بالتنوع الثقايف، املادة        )٤٤(

 . الثقايف، الديباجة
جه خاص يف إعالن مكسيكو سييت بشأن السياسات الثقافيـة، الـذي            جرى تناول البعد الثقايف للتنمية بو      )٤٥(

يوليه إىل  / متوز ٢٦اعُتمد يف املؤمتر العاملي املعين بالسياسات الثقافية، املعقود يف مكسيكو سييت يف الفترة من               
الـذي  ) ١٩٩٧-١٩٨٨(وأسفر ذلك عن إعالن العقد العاملي للتنمية الثقافيـة          . ١٩٨٢أغسطس  / آب ٦

ليونسكو، وإعالن خطة عمل السياسات الثقافية من أجل التنمية، اليت اعتمـدها املـؤمتر الـدويل                أطلقته ا 
. ١٩٩٨أبريل  / نيسان ٢ -مارس  / آذار ٣٠،  )مؤمتر ستكهومل (احلكومي للسياسات الثقافية من أجل التنمية       

 العام األسبق لألمم املتحدة كما أن اللجنة العاملية للثقافة والتنمية، اليت مجعت فريق خرباء حتت رئاسة األمني            
جافيري برييز دي كويار، تناولت يف منتصف التسعينات من القرن املاضي مسألة التفاعل بني الثقافة والتنمية                

، باريس، متاحة لالطالع يف     ١٩٩٦يوليه  /، متوز "تقرير اللجنة العاملية للثقافة والتنمية    : تنوعنا اخلالق "انظر  (
 : املوقع الشبكي التايل

  )http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001055/105586Eb.pdf.(  
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وقد أشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل هذا البيان، مؤكداً أن           . )٤٦("وروحي أكثر ارضاءً  
التنمية البشرية تتطلب أموراً أكثر من الصحة، والتعليم، ومستوى املعيشة الالئق، واحلريـة             "

اس وتتسع هلا، كما جيب أن يكون       السياسية؛ إذ ينبغي للدول أن تعترف باهلويات الثقافية للن        
 .الناس أحراراً يف التعبري عن هوياهتم دون التعرض للتمييز ضدهم يف املناحي األخرى مـن حيـاهتم                
 -باختصار، إن احلرية الثقافية حق من حقوق اإلنسان، وعنصر هام يف التنميـة البـشرية                

وح، تدعو اليونسكو إىل اختاذ     وبنفس الر . )٤٧("وبالتايل، فهي جديرة برعاية الدولة واهتمامها     
هنج ثقايف إزاء التنمية، مبينةً أن االعتراف باخلصوصية الثقافية ألسـاليب احليـاة، وطـرق               
اإلنتاج، وأشكال احلكم، ضروري جلدارة أي مشروع للتنمية املـستدامة، وأن االعتـراف             

ذر اليونـسكو   وحت. بالعامل الثقايف يضيف بعداً مهماً للمشاريع من حيث صلتها ومالءمتها         
. )٤٨(يف السياق الشامل لعدة ثقافات قد يثري إشكاالت       " التنمية"أيضاً من أن تطبيق مصطلح      

  وبعبارة أخرى، َمْن الذي ميكن اعتباره متقدماً، وِمن وجهة نظر َمْن؟
وترى اخلبرية املستقلة أن هذه العناصر املهمة ينبغي أخذها يف االعتبار، هي وإعالن               -٥٠

نمية، الذي تسلم فيه اجلمعية العامة بأن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية            احلق يف الت  
وسياسية شاملة تستهدف التحسني املستمر لرفاهية السكان بأسرهم واألفراد مجيعهم علـى            

  . )٤٩(أساس مشاركتهم، النشطة واحلرة واهلادفة، يف التنمية ويف التوزيع العادل للفوائد النامجة عنها

  ضمان احلقوق الثقافية يف عملييت العوملة والتنمية  -١  
تقترح اخلبرية املستقلة أن تتناول مسألة عملييت العوملة والتنمية وتأثريمهـا يف قـدرة              -٥١

الدول على هتيئة الظروف املواتية إلعمال احلقوق الثقافية، وذلك بالتشاور مع مجيع األطراف             
  . كاتالفاعلة املعنية، مبا فيها قطاع الشر

وسوف تويل  . ومن منظور حقوق اإلنسان، تربز جمموعة من املسائل يف هذا السياق            -٥٢
التعـبري، واملعلومـات،   (اخلبرية اهتماماً خاصاً جلملة أمور، منها محاية احلريـات الثقافيـة         

؛ وإجيـاد   )واالبتكار، والبحث العلمي، واملشاركة، والتبادل الثقايف، بغض النظر عن احلدود         
اجملال الرحب الالزم ملمارسة تلك احلريات والتدابري اليت تكفل احلق يف االستفادة من             وحفظ  

التقدم العلمي والوصول إىل التراث الثقايف واملعرفة؛ والتدابري اليت متكّن األفراد واجلماعـات             
ارد من تناول وإدارة التغيريات الثقافية بطريقة تشاركية، مبا يف ذلك عندما يؤدي استغالل املو             

االقتصادية إىل اإلضرار باملمارسات الثقافية أو بأسلوب معيشي معني؛ والتدابري اليت متكِّـن             
__________ 

يشكل التنوع الثقايف   : " من اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف        ٢ من املادة    ٦انظر أيضاً الفرع     )٤٦(
وتعّد محاية التنوع الثقايف وتعزيزه واحلفاظ عليه شرطاً أساسـياً لتحقيـق            . راد واجملتمعات ثروة نفيسة لألف  

 ". التنمية املستدامة لصاحل األجيال احلاضرة واملقبلة
 . ٦، الصفحة ٢٠٠٤تقرير التنمية البشرية لعام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  )٤٧(
 . ١٩٥-١٩١، الصفحات ٢٠٠٩التقرير العاملي لليونسكو لعام  )٤٨(
 . الديباجة، الفقرة الثانية )٤٩(
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وتود اخلبرية املـستقلة أيـضاً أن       . األفراد واجلماعات من محاية تراثهم الثقايف وتنميته ونقله       
قوق الثقافية  تستكشف كالً من تأثري الفقر على التمتع باحلقوق الثقافية وتأثري عدم الوفاء باحل            

  .يف إبقاء الناس يف دائرة الفقر

  تعدد وسائط اإلعالم، وتكنولوجيات املعلومات، واحلقوق الثقافية  -٢  
، )٥٠(رغم أن عمليات العوملة هتيئ ظروفاً غري مسبوقة للتفاعل بني األفراد واجلماعات        -٥٣

أت اختالالت  ، فقد نش  )٥١(ورغم أن تكنولوجيات املعلومات قد تكون حتررية بطرق عديدة        
هائلة من حيث الوصول إىل وسائل اإلعالم واالتصال والتحكم فيها، حبيث يبدو أن بعـض               

ويتزايد شعور البعض بأن اجملال املتاح الذي       . الرؤى العاملية احملددة صارت تتبوأ مكانة مهيمنة      
وىل حنـو  وقد تكون اخلطوة األ. ميكّن من التبادل والنقاش الثقايف احلقيقي آخذ يف االنكماش      

إجراء نقاش حول هذه القضايا هي مقارنة االجتاهات اليت تتعارض مع تطـوير تكنولوجيـا               
  .املعلومات كمجاالت مفتوحة حتترم احلقوق الثقافية والتنوع الثقايف

  املشاركة يف احلياة الثقافية واالستفادة منها واملسامهة فيها دون أي متييز  -باء   
 تقترح املقررة اخلاصة تناوهلا، قضية عدم التمييز يف إعمال          من اجلوانب اخلاصة اليت     -٥٤

وهتتم اخلبرية بوجه خاص مبسألة إدماج واستبعاد األفراد        . احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية     
املشاركة يف إجياد أشكال التعبري الروحيـة واملاديـة والفكريـة           ) أ(واجلماعات الراغبني يف    

املشاركة يف تطوير جمتمعهم ويف تعريف ووضع       ) ب(تمون إليه؛   والعاطفية للمجتمع الذي ين   
  .وتنفيذ السياسات والقرارات اليت تؤثر يف ممارسة حقوقهم الثقافية

على أن الرهان يتعلق هبوية األفراد أم هبوية : ويقتضي هذا األمر مناقشة القضايا التالية  -٥٥
قايف هو الذي سنركن إليه؟ وهل ُوضـع        اجملتمعات؟ وتعريف َمْن للقيم املشتركة والتراث الث      

هذا التعريف بطريقة تشاركية، دون أي متييز على أساس العرق، أو اللون، أو اجلـنس، أو                
اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غريه، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو                

غي اختاذها وتنفيذها لتعزيز التنوع     املولد، أو أي وضع آخر؟ وما التدابري، إن ُوجدت، اليت ينب          
الثقايف وضمان التمتع باحلقوق الثقافية على أساس املساواة، وبأي ضمانات؟ ويف إطار تناول             
هذا املوضوع، ستويل اخلبرية املستقلة اهتماماً خاصاً لتحديد املمارسات الفضلى والعقبـات،    

  .ة يف املؤسسات احلكومية واحلياة العامةمن حيث اهلياكل والسياسات والتدابري اليت تعزز التعددي
  .وتقترح اخلبرية املستقلة التركيز بوجه خاص على ما يلي  -٥٦

__________ 

 . اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، الديباجة )٥٠(
)٥١( Anita Gurumurthy, “Cultural rights and globalization of exchanges and of information”, working 

paper submitted to the seminar on implementing cultural rights: nature, issues at stake and 

challenges . 
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  احلقوق الثقافية داخل النظام التعليمي  -١  
تقترح اخلبرية املستقلة مواصلة استكشاف التدابري اليت ينبغي اختاذها لضمان االحترام             -٥٧

وتثور يف هذا الصدد جمموعة مـن املـسائل         .  التعليمي الكامل للحقوق الثقافية داخل النظام    
وتتعلق هذه املسائل جبملة أمور، منها      . املعينة اليت يكثر اجلدال بشأهنا حاليا يف بلدان متعددة        

  . التعليم املشترك بني الثقافات واملتعدد الثقافات، واحلقوق اللغوية
التعلـيم  "يـع األشـخاص يف   وتقترح اخلبرية املستقلة مواصلة حتليل حمتوى حق مج         -٥٨

، على النحو املنصوص عليه يف اإلعـالن        "والتدريب اجليدين الذين حيترمان هويتهم الثقافية     
للجنـة  ) ١٩٩٩(١٣، مع مراعاة التعليق العام رقـم   )٥املادة  (العاملي املتعلق بالتنوع الثقايف     

وقد أكدت اللجنـة،  . التعليماملعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن احلق يف        
يف ذلك التعليق العام، على أنه ينبغي للتعليم جبميع أشكاله ويف خمتلف مراحلـه أن يتـصف           

  : بعدد من السمات املترابطة واألساسية، منها ما يلي
 جيب أن يكون شكل التعليم وجوهره، مبا يف ذلك املنـاهج الدراسـية              -املقبولية  

مثالً، أن يكونا وثيقي الصلة باالحتياجـات       ( للطالب   وأساليب التدريس، مقبولَْين  
وللوالدين حسب االقتضاء؛ وهذا    ) ومالئَمْين من الناحية الثقافية ومن ناحية اجلودة      

وما قد توافق عليه الدولة مـن       ) ١(١٣خيضع لألهداف التعليمية املطلوبة يف املادة       
  ؛ ))٤(و) ٣(١٣انظر املادة (معايري تعليمية دنيا 

 جيب أن يكون التعليم مرناً كيما يتسىن تكييفه مـع احتياجـات             - التكيف   قابلية
جمتمعات وشرائح جمتمعية متغرية وأن يستجيب الحتياجات الطـالب يف حمـيطهم            

  .)٥٢(" املتنوعاالجتماعي والثقايف
والسؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه هو، إىل أي مدى ميكن للمحتـوى التعليمـي                -٥٩

راعيا اجلوانب الثقافية، وأن يسهما يف التنمية احلرة والكاملة للهويـة أو            وطريقة تنظيمه أن ي   
اهلويات الثقافية للشخص دون تعريض حقوق اإلنسان للخطر، مبا فيها احلق يف التعلـيم يف               

وتقترح اخلبرية املستقلة تناول هذه املسألة يف إطار التعاون الكامل مع اللجنة املعنية             . حد ذاته 
صادية واالجتماعية والثقافية، وجلنة حقوق الطفل، واملقرر اخلاص املعين باحلق          باحلقوق االقت 

يف التعليم، واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني،            
واخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات، وانطالقاً من العمل الذي أجرته بشأن هذا املوضوع             

  . )٥٣(اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية واملنتدى املعين بقضايا األقلياتآلية 

__________ 

 .٢١ من التعليم العام رقم ٢٧ و٢٦انظر أيضاً الفقرتني ). د(و) ج(٦الفقرة  )٥٢(
وتقرير آلية اخلرباء املعنيـة حبقـوق       ) A/HRC/10/11/Add.1(قضايا األقليات   بانظر توصيات املنتدى املعين      )٥٣(

 ).A/HRC/EMRIP/2009/2(الشعوب األصلية 
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حرية البحث العلمي والنشاط االبتكاري، واحلق يف االنتفاع بالتقدم العلمي والوصـول              -٢  
  إىل التراث الثقايف

كما جرى التأكيد أعاله، حتتاج حقوق مجيع األشخاص يف االنتفاع بالتقدم العلمي              -٦٠
وتقتـرح اخلـبرية املـستقلة      . وصول إىل التراث الثقايف إىل مزيد من التفكري واملناقـشة         وال

استكشاف هذه القضايا عن طريق التشاور مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني والرجوع إىل             
وتعتقد اخلبرية أن هذه القضايا ينبغي      . الدراسات ذات الصلة، وذلك يف حدود املوارد املتاحة       

االقتران مع مسألة كيفية ضمان احلريات الضرورية ملتابعـة املـساعي الفنيـة             التصدي هلا ب  
  .والعلمية جلميع األشخاص والوفاء هبا

  منظور جنساين إزاء احلقوق الثقافية  -٣  
 إىل اخلبرية املستقلة إدماج منظور جنساين       ١٠/٢٣طلب قرار جملس حقوق اإلنسان        -٦١

ة بتنفيذ ذلك اجلزء احملدد من واليتها باتباع ثالثة ُنُهج          وتلتزم اخلبري )). ه(٩الفقرة  (يف عملها   
  . مترابطة، وبالتعاون الكامل مع اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

تصور اجتماعي قابل للتغري، شأنه     " نوع اجلنس "أوالً، إذ تالحظ اخلبرية املستقلة أن         -٦٢
عنه، مع تغري الزمن والسياقات، فسوف تتناول بوجه        شأن املعايري السلوكية اجلنسانية الناشئة      

يف املشاركة يف احلياة الثقافيـة      ) وكذلك حق األطفال والرجال   (خاص حق النساء والفتيات     
  . بغض النظر عن هويتهم اجلنسانية

ثانياً، إذ تالحظ اخلبرية املستقلة أن بعض املمارسات الثقافية قد تكـون شـديدة                -٦٣
اء والفتيات، وإذ تالحظ أيضاً يف هذا الصدد عمل املقررة اخلاصة املعنية            اإلضرار حبقوق النس  

، فسوف تويل اخلبرية    )٥٤(مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه يف القضايا املتعلقة بالثقافة         
االهتمام الواجب لضرورة إعمال احلقوق الثقافية بطريقة تكفل االحترام الكامل حلق النساء            

  . دم التمييز ضدهن، وتدعم حقوق اإلنسان املكفولة هلنوالفتيات يف ع
ثالثاً، ستركز اخلبرية املستقلة على إسهام النـساء والفتيـات يف التنميـة الثقافيـة                 -٦٤

للمجتمعات اليت ينتمني إليها، مبا يف ذلك إسهامهن يف تنمية القيم املشتركة لتلك اجملتمعات،              
  . الثقافيةاليت تعد قيماً حمورية إلعمال حقوقهن 

  احلقوق الثقافية لألشخاص ذوي اإلعاقة  -٤  
 إىل اخلبرية املستقلة إدماج منظـور       ١٠/٢٣طلب أيضاً قرار جملس حقوق اإلنسان         -٦٥

 ٣٠وتقترح اخلبرية تناول هذه املسالة على أساس املادة         )). ه(٩الفقرة  (اإلعاقات يف عملها    

__________ 

 .A/HRC/11//6/Add.5 من الوثيقة ١٠٦-١٠١والفقرات  A/HRC/4/34اص الوثيقة انظر بوجه خ )٥٤(
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ون الكامل مع اللجنـة املعنيـة حبقـوق         من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وبالتعا      
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

   وال سيما العمال املهاجرين وأفراد أسرهماملواطنني،احلقوق الثقافية لغري   -٥  
نظراً للتزايد املطرد يف عدد العمال املهاجرين خالل العقود املاضية، أصبح التـصدي      -٦٦

وتعقد مناقشات يف بلدان خمتلفة يف أحناء       . مهيةملسألة إعمال حقوقهم الثقافية مسألة بالغة األ      
. العامل حول حقوق وواجبات غري املواطنني، وال سيما العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم             

وأحياناً ما تعقد هذه املناقشات يف أجواء شديدة التوتر، وتدور حول قضايا تتعلـق جبملـة                
ألمشل، ومبدأ عاملية حقـوق اإلنـسان،      أمور، منها إدماج أو صهر غري املواطنني يف اجملتمع ا         

وتقتـرح اخلـبرية املـستقلة،      . والتدابري الواجب اختاذها الحترام أو استيعاب التنوع الثقايف       
كخطوة أوىل، استكشاف أفضل السبل لتناول هذه املسائل بالتعاون الكامل مع املقرر اخلاص        

ة حقوق مجيع العمال املهـاجرين      املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين ومع اللجنة املعنية حبماي       
  . وأفراد أسرهم

        
  


