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  الحقوق الثقافيةب ةالمعنيالمقررة الخاصة 

إجراء خاص جديد لمدة ث>ث سنوات، وھو  10/23أنشئ مجلس حقوق ا&نسان بموجب قراره 
إجراء خاص جديد بعنوان "الخبير المستقل في مجال الحقوق الثقافية"، وتم تمديد مدة وCية ھذا ا&جراء في 

 في الوCية ھذه تمديد تم ).19/6رار (الق المقرر الخاص المعني بالحقوق الثقافيةوتغييره إلى  ،2012عام 
  .28/9بموجب قرار  أخرى سنوات ث>ث لمدة 2015 عام

من الوCيات المتعددة لOجراءات الخاصة المواضيعية التي أنشأھا  تعتبر ھذه الوCية واحدة
قواعد مجموعة مشتركة من أليات العمل ومدونة بمجلس حقوق ا&نسان. وھي تشترك مع الوCيات اRخرى 

  السلوك.

من قبل مكتب اRمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق  المساعدةجميع ا&جراءات الخاصة يتلقون 
شھيد تتولى مھام ھذه الوCية من إنشائھا في عام  كريمةالسيدة  ا&نسان، ومقرھا في جنيف، سويسرا.

  ھي ثاني مقررة خاصة لھذه الوCية بعد السيدة فريدة شھيد. السيدة كريمة بنون .2009

  

  

  نبذة عن المقررة الخاصة

  

 .2015 أكتوبر في الثقافية الحقوقب المعنية ةخاصال ةمقررفي منصب ال السيدة كريمة بنون تينعُ 

 غير والمنظمات ،الحكومات في ذلك في بما ،عاماً  20 من Rكثر ا&نسان حقوق مجال في عملتوقد 

إجراء و ،اCنتخاباتات ومحاكمال ومراقبة ميدانية،ال بعثاتال في وشاركت كما عملت الحكومية،

 في اCبن كينغ لوثر مارتن قاعةباحثة في و لقانونا ة فيكأستاذو .العالم مناطق من العديد في البحوث
 والقانون ا&نسان حقوق مجال في دورات تقوم بتدريس ديفيس، كاليفورنيا جامعةبالحقوق  كلية

 كثيراً و واسع، نطاق على الثقافية الحقوق قضايا عن ذلك في بما وكتاباتھا أبحاثھانشرت كما . الدولي
كذلك حازت السيدة فريدة على عدة  .ا&نسان حقوق قضايا العالمية على ا&ع>م وسائلت في علق ما

 اRخير كتابھا عن) 2014( للس>م اRدبية دايتون جائزة منھا جوائز وطنية ودولية لحقوق ا&نسان،

  ".ا&س>مية صوليةاR محاربة عن ترو لم قصص: ھنا نطبقت C فتواك"

 

 مصدر معلومات المقررة

  الخاصة

 

في أطار اCضط>ع بوCيتھا، للمقررة 

الخاصة طلب وتلقي وتبادل المعلومات من 
جميع المصادر ذات الصلة وأصحاب 

، بما في ذلك، ولكن C يقتصر على، الشأن
الدول، والمنظمات الحكومية الدولية، 

والمنظمات غير الحكومية، وغيرھا من 
آليات حقوق ا&نسان مثل ا&جراءات 

الخاصة وھيئات المعاھدات والجھات الفاعلة 
اRخرى ذات الصلة التي تمثل أوسع نطاق 

  ممكن من المصالح والخبرات.

 

  ارسال المعلومات للمقررة الخاصة

 تكون قد بالو�ية الصلة ذات المعلومات جميع

 يشمل وھذا ،الخاصة المقررة لدى قيمة ذات

 الموضوعية، والدراسات الجيدة، الممارسات

 المزعومة ا�نتھاكات بشأن المعلومات وكذلك

 .الثقافية للحقوق

ي شخص أو منظمة ارسال المعلومات يمكن +
 للمقررة الخاصة.

 

 عن إذا كنت ترغب في تقديم معلومات
إلى  التفاصيلانتھاكات مزعومة، يرجى ارسال 

). التواصل ارجع لقسمالعنوان الموضح أدناه (
 :يرجى زيارة الموقع التاليمزيد من المعلومات لول
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. بأي صيغةمعلومات الالمقرر الخاص يستلم 
على  المتاحاستخدام ا�ستبيان،  يمكنك أيضاً 

 الموقع.



  المھام

 

 المقررة، كلفت 29/9قرار  بموجبوالذي تم تمديده  ،19/6 ا�نسان حقوق مجلس قرار على بناءً 

 :التالية بالمھام بالقيام الثقافية الحقوقب المعنية الخاصة

 المحلي المستويات على الثقافية الحقوق وحماية تعزيز في الفضلى الممارسات تحديد �

 .والدولي وا�قليمي والوطني

 مقترحات وتقديم الثقافية الحقوق وحماية تعزيز تعوق قد التي المحتملة العقبات تحديد �

 .الصدد ھذا في الممكنة ا�جراءات بشأن مجلس حقوق ا�نسان إلى توصيات أو/و

 المحلي المستويات على تدابير اعتماد على التشجيع أجل من الدول مع بالتعاون العمل �

 مقترحات خ8ل من الثقافية الحقوق وحماية تعزيز بھدف والدولي وا�قليمي والوطني

  .الصدد ھذا في والدولي وا�قليمي ا�قليمي شبه التعاون تعزز ملموسة

 الدول مع الوثيق بالتعاون ،الثقافي والتنوع الثقافية الحقوق بين الع�قة دراسة �

 ا;مم منظمة الخصوص وجه على فيھا بما ا;خرى، الصلة ذات الفاعلة والجھات

  .الثقافية الحقوق تعزيز مواصلة بھدف والثقافة، والعلم للتربية المتحدة

  في عملھا. منظور جنساني ومراعاة خصوصيات ذوي ا�عاقةإدماج  �

بتنسيق وثيق، مع تجنب ا+زدواجية التي + مبرر لھا، مع المنظمات الحكومية العمل  �
وغيرھا من ا�جراءات الخاصة التابعة للمجلس، الدولية والمنظمات غير الحكومية 

ولجنة الحقوق اAقتصادية واAجتماعية والثقافية، ومنظمة ا;مم المتحدة للتربية والعلم 

 نطاقلجھات الفاعلة المعنية ا;خرى التي تمثل أوسع والثقافة يونيسكو، وكذلك مع ا

الوAيات الُمسندة إليھا، بوسائل منھا  إطارممكن من اAھتمامات والخبرات، في 

 حضور ومتابعة المؤتمرات وا;نشطة الدولية ذات الصلة.

 

 

 

 

 

 

 

 ا�نشطة

 

  القطرية الزيارات�

 ببعثتين المتوسط في المعني الخاص المقرر يقوم

 دعوة على بناء وتجرى. سنوياً  البلدان إلى رسميتين

 الخاصة المقررة وتقدم المعنية، الحكومة من

 التي النتائج بشأن اDنسان حقوق لمجلس تقاريرھا

 من الرئيسي الھدف. وتوصياتھا لھا توصلت

 استباقي نحو على ا�نخراط ھو القطرية الزيارات

 أجل من اHخرين المصلحة وأصحاب الدول مع

 أرض على الثقافية الحقوق وحماية تطوير تعزيز

 .الواقع

 البحث المواضيعي�

تقدم المقررة الخاصة تقارير مواضيعية سنوية إلى 

مجلس حقوق اDنسان والجمعية العامة بشأن 

 القضايا المتصلة بو�يتھا.

 ا�تصا�ت�

تتلقى المقررة الخاصة المعلومات المقدمة من 

. يتم استخدام المعلومات التي الشأنجميع أصحاب 

استلمت في العديد من ا+نشطة التي تضطلع بھا 

الو�ية. عند ا�قتضاء، يجوز للمقررة الخاص 

 تبادل ا�تصا�ت مع الحكومات المعنية.

 أنشطة أخرى�

تشارك المقررة الخاصة في المؤتمرات  

والندوات، وغيرھا من ا+حداث التي ھي ذات 

 صلة بو�يتھا.

 قضايا ذات أولوية

 

 اDنسان، حقوق مجلس إلى لھا تقرير أول في

 ا+ولية النظر وجھات الخاصة المقررة وضعت

 التركيز معو. لو�يتھا والقانوني المفاھيمي لLطار

 الثقافية الحقوق بنطاق المرتبطة التحديات على

 صكوك في القائمة ا+حكام استعرضت ومضمونھا،

 أفكارھا وضعتو ا+نسان، لحقوق المتحدة ا+مم

 حقوق عالمية مبدأ بين التفاعل اساس على ا+ولية

وتطبيقھا  الثقافية بالحقوقوا�عتراف  اDنسان،

 افي.الثق التنوع احترام إلى والحاجة

 

من خNل العديد  ا+ولية المواقفتم تطوير  وقد

مثل الوصول إلى ، الموضوعية الدراسات من

حقوق المرأة، ل الثقافيوالتطبيق التراث الثقافي 

الحرية الفنية والكتابة وتدريس التاريخ، والحق في و

 نظم تأثير، ومن التقدم العلمي وتطبيقاته ا�ستفادة

. لمعرفة الثقافية بالحقوق التمتع على الفكرية الملكية

 المزيد:

www.ohchr.org/en/Issues/CulturalRig

hts/Pages/SRCulturalRightsIndex.aspx 

 

وتشدد المقررة الخاصة أن و�يتھا ليست 

لحماية الثقافة والتراث الثقافي في حد ذاته، وانما 

دون تمييز  ا+فرادالشروط التي تتيح لجميع 

لوصول والمشاركة والمساھمة في الحياة الثقافية ل

 .بطريقة متطورة ومستمرة


