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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة والثالثون

 من جدول األعمال 3 البند

 2016أيلول/سبتمبر  30اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
 الحقوق الثقافية وحماية التراث الثقافي -33/20  

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ يسرتشد 
اإلعيي ن المليياملو  قييوق اإلنسييان، وإعيي ن و فنييام  عميي   يينييا، وإعيي ن إىل  يشييروإذ  
يف ذلك الملهيد اليدو   ومجيع مملاهدات حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة، مبا ،نميةا ق يف الت

اخليييياحل  يييييا قوق اواتصيييييادية واوجتماعيييييية والثقا يييييية والملهيييييد اليييييدو  اخلييييياحل  يييييا قوق املدنيييييية 
 ، هذه الصكوك يؤكد من جديد حقوق اإلنسان وا فيات األساسية املكفسة يف والسياسية، وإذ

، 2006 آذام/مييييام  15املييييؤم   60/251اييييفام اةمملييييية الملاميييية إىل  أيضييييا  يشيييير وإذ  
الذي أنشأت اةمملية مبوجبه جملس حقوق اإلنسان وذكفت  يه أن مجييع حقيوق اإلنسيان عامليية 

منصيةة مملاملتهيا مملاملية  تملينيأنيه ويمليز   ملضيها  ملضيا ، و  رتا طة ومتشيا كةوغر اا لة للتجزئة وم
 ، القدم نةسه من اوهتماماة و ة، على ادم املساو عادلو 

أكيان رفاايا  مادييا  ، سيوا  ألي شملب  أن الضفم الذي يلحق  الرتاث الثقايف وااتناعا  منه 
 غر مادي، يشك  ضفما  على الرتاث الثقايف للبشفية مجملا ،أم 

 سيبي  إىل وخييم و يه ايد يكيون ليه أايف  اإلضفام أن ردمر الرتاث الثقايف أو وإذ ي حظ 
سيييما حييق كيي   ييفد يف أن يشييامك يف ا ييياة الثقا ييية،  التمتييع  ييا قوق الثقا ييية، وو يفإصيي حه 

 يف ذلك القدمة على الوصول إىل الرتاث الثقايف والتمتع  ه،  مبا
األمهيييية يف  حاسيييمجانبيييا   يييأن ضيييمان التمتيييع  يييا قوق الثقا يييية ايييد يشيييك   وإذ يسيييل م 
 يف ذلك آ ة اإلمهاب،  من التحديات الملاملية الفاهنة، مبا كثرلمواجهة ا
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 يكيون أن ينبغيو امليادي وغير امليادي الثقايف الرتاث لتدمر  أن التصدي أيضا   يسل م وإذ 
، ويفكييز علييى األ ملييال اليي  املنييع واملسييا لة علييى حييد سييوا  يتييوخىو  ،املنييا ق يغطييو مجيييع  مشوليييا ،
، غيير النييزاأ النييزاأ أو حيياوتيف سييوا  ، ة للدوليية وغيير التا مليية  يياالتا ملييةاعليية الهييات اةرفركبهييا 

 األعمال اإلمها ية، على و 
يف  املشيامكةحيق كي   يفد يف التجاو ات ال  رطال  أو اتنتهاكاو أن  كذلكم  وإذ يسل   

اوسيتقفام دد هتيف ذلك القدمة على الوصول إىل الرتاث الثقايف والتمتع  ه، اد  ا ياة الثقا ية، مبا
شييك  عييام   مشييددا  يف حيياوت النييزاأ وعائقييا  مئيسيييا  روالتماسييك اوجتميياعو وا وييية الثقا ييية، و 

 أمام ا وام والس م واملصا ة،
رفركيب  الي  غالبيا  ميا ،ليرتاث الثقيايفلتدمر غر القيانو  الأعمال  مجيع ةوإذ يدين  شد   
 هجمات إمها ية، ررترب على ، أوايف أعقاهب  أويف مجيع أحنا  الملامل ةاملسلح اتالنزاعخ ل 

ملمتلكييات الثقا ييية وهتفيبهييا وسييفاتها النهييب  ةاملنظ ميي األعمييال وإذ ي حييظ  قلييق عميييق 
التمتيع الكامي   يا قوق الثقا يية ورتمليام  ميع  ول دونواوجتام غر املشفوأ هبيا الي  نكين أن  ي

 يف  ملض ا اوت لتموي  اإلمهاب، ستخدمالقانون الدو  ونكن أن ر
 هممتييييتملاملشييييفدون، ن ميييين النييييزاأ، و اصيييية و أل ييييفاد املتضييييفم ا يسييييتمليدأن  أمهييييية  وإذ يقييييف 

 ،سفيملا   الكام   ا قوق الثقا ية
جمليس حقيوق اإلنسيان،  التنسييق ميع  ؤدييهعلى الدوم املهم الذي نكن أن ي دوإذ يشد   

ة، يف اةهييود الملاملييية الفامييية إىل لاييية الييرتاث الثقييايف، سييائف اةهييات الةاعليية الدولييية ذات الصييل
 لحقوق الثقا ية،الملاملو الذي يبديه اةميع لحرتام و غف  رملزيز ا

 املسييامهة املهميية اليي  نكيين أن رقييد مها  ملثييات األمييم املتحييدة  ةييظ السيي م  سييل ميوإذ  
 ةاملسلح اتخ ل النزاعثقا ية، سوا  يتمللق حبماية الرتاث الثقايف وضمان التمتع  ا قوق ال  يما
 ،ايف أعقاهب أو

 الدوم املهم ملنظمة األمم املتحدة للرت ية والمللم والثقا ة ومكتب األميم املتحيدة  وإذ يقف 
اململييب  املخييدمات واةفنيية ومنظميية اةمييامك الملاملييية واملنظميية الدولييية للشييف ة اةنائييية يف اةهييود 

ل عميييارملفضيييها ألريييدمرها و   املمتلكيييات الثقا يييية أو اإلضيييفامالدوليييية الفاميييية إىل مكا حييية ومنيييع 
 ، ورفميم املمتلكات املتضفمة،املنظمة نهب والتهفيب والسفاة واوجتام غر املشفوألا

 قيفام املقيفمة اخلاصية يف جميال ا قيوق الثقا يية، عليى النحيو اليوامد يف رقفيفهيا  وإذ يفحب 
ه حيدايي مييا علييى سييبي  األولوييية يف  ييالنظف ،(1)األول املقييدم إىل اسلييس يف دومرييه ا ادييية والث ايين

  التمتع  ا قوق الثقا ية، من أاف ضام يفردمر الرتاث الثقايف 
الضيييو  عليييى املسيييامهة املهمييية للميييدا ملن عييين ا قيييوق الثقا يييية املشيييامكن يف  وإذ يسيييل  

 لاية الرتاث الثقايف للبشفية مجملا ،
__________ 

(1) A/HRC/31/59. 
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مجييييع اليييدول إىل احيييرتام ورملزييييز ولايييية حيييق كييي   يييفد يف أن يشيييامك يف  ييييدعو -1 
 يف ذلك القدمة على الوصول إىل الرتاث الثقايف والتمتع  ه؛ ثقا ية، مباا ياة ال
عييين أي اسيييتخدام  اومتنييياأمجييييع األ يييفان يف النزاعيييات املسيييلحة عليييى  حيييي  -2 

يتةيييق متاميييا  ميييع التزاماهتيييا  ، مبيييا يييا اسيييتهدانأي  أو للممتلكيييات الثقا يييية ايييانو عسيييكفي غييير 
 مبوجب القانون الدو  اإلنسا ؛

 ف ييا  يف مجيييع اململاهييدات ذات الصييلة اليي   رصييبب  ملييد   الييدول اليي  مل يشييجع -3 
 رنص على لاية املمتلكات الثقا ية على النظف يف القيام  ذلك؛

لنهييب  ةاملنظ ميياألعمييال إىل رملزيييز التمليياون الييدو  علييى منييع ومكا حيية  يييدعو -4 
هبا وإعيادة املمتلكيات الثقا يية املسيفواة ملمتلكات الثقا ية وهتفيبها وسفاتها واوجتام غر املشفوأ ا
عليى الصيمليد اليو ب املتجف هبا إىل  لداهنا األصلية، وييدعو اليدول إىل اذياذ ريدا ر  املنهو ة أو أو

فعايييية     يييومتاألدوات واواعيييد البيانيييات ذات الصيييلة الييي   مييين أجييي  اسيييتخداميف هيييذا السيييياق 
ة ومكتييب األمييم املتحييدة اململييب  املخييدمات واةفنيية منظميية األمييم املتحييدة للرت ييية والمللييم والثقا يي

اسييتخداما  ومنظمية اةمييامك الملامليية واملنظميية الدوليية للشييف ة اةنائييية، يف نطياق ووييية كي  منهييا، 
 لتحقيق هذا الغف ؛ ملاو  

علييى رملزيييز ا ييوام والتمليياون  يين املنظمييات الدولييية ذات الصييلة والييدول  عيشييج   -5 
، املنظميية عمييال النهييب والسييفاة والتهفيييب واوجتييام غيير املشييفوأأل ا الثقا يييةاليي  رتملييف  اتلكاهتيي

 طفق منهيا رقيدا اليدعم واملسياعدة التقنيية الفاميية إىل رملزييز ايدماهتا الو نيية عليى اسيتملادة اليرتاث 
 الثقايف واملمتلكات الثقا ية ولايتها وا ةاظ عليها؛

شييييفاكات  ييين السيييلطات الو نييييية املختصييية واستميييع املييييد ،  إااميييةإىل  ييييدعو -6 
لاييية ا قييوق الثقا ييية ورملزيييز حييق كيي  شييخص يف  سيين، هبييدن  األهليييةو اصيية املؤسسييات 

 يف ذلك القدمة على الوصول إىل الرتاث الثقايف والتمتع  ه؛ املشامكة يف ا ياة الثقا ية، مبا
كيفة وأ ضي  املمامسيات، عليى الصيملد اليو ب إىل  ديد السب  املبت يدعو أيضا   -7 

الضيفم اليذي  منيع، و الي  رطيال ا قيوق الثقا يية ونتهاكيات والتجياو اتاواإلاليمو والدو ، ملنيع 
 ، والتخةيف منه؛على السوا  غر املادي املادي أويلحق  الرتاث الثقايف، 

ميين مكونييات  ا  مهميي ا  حبماييية الييرتاث الثقييايف مكونيي عييرتانإىل او يييدعو كييذلك -8 
 ؛أيضا   السكان املشفدين  يما خيصيف ذلك يف النزاعات املسلحة و  املساعدة اإلنسانية، مبا

الدول عليى اعتمياد هني  يفاعيو الةيوامق  ين اةنسين إ ا  لايية اليرتاث  عيشج   -9 
 ا قوق الثقا ية؛ ضمانالثقايف و 
قيييوق الثقا يييية املشيييامكن يف ا إىل ضيييمان أمييين وسييي مة امليييدا ملن عييين  ييييدعو -10 

أنييه اعتييد   ي ييدعىلاييية الييرتاث الثقييايف الواجييب لايتييه،  طييفق منهييا التحقيييق مييع أي شييخص 
 عند اواتضا ؛حماكمته ، و عليهم
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ميين  وسيائ  اليدول إىل اعتميياد اسيرتاريجيات  ملاليية ملنيع رييدمر اليرتاث الثقييايف  ييدعو -11 
وويتهيا القضيائية،  طييفق منهيا الوسيائ  الفامييية، ل اخلاضييعقيايف  ينهيا ضيمان املسيا لة، وروايييق اليرتاث الث

القييوات الملسييكفية علييى أ ييفاد  أمهييية الييرتاث الثقييايف وا قييوق الثقا ييية، ورييدميب وعييية لتلورنةيييذ  ييفام  
يف  أو ةاملسييييلح اتخيييي ل النزاعييييلاييييية الييييرتاث الثقييييايف، سييييوا  يف جمييييال مجيييييع القواعييييد ذات الصييييلة 

 ؛اأعقاهب
التيدمر املتملميد لليرتاث املتمللقية  توصييات الاليدول عليى النظيف يف رنةييذ  يشجع -12 
إىل جملييس حقييوق  ةاملقييفمة اخلاصيية يف جمييال ا قييوق الثقا ييية املقدميياليي  ومدت يف رقيياميف الثقييايف 
 ؛(2)وإىل اةمملية الملامة (1)اإلنسان
 و:يل ما اإلنسان  قوق السامو املتحدة األمم مةو  إىل يطلب -13 
أن يملقد، اب  الدومة السادسة والث ان سلس حقوق اإلنسيان، حلقية دماسيية  )أ( 

الييوخيم لتييدمر اييف األ ملييدة يييوم واحييد يف الةييرتة الةاصييلة  يين الييدومات  شييأن السييب  الكةيليية مبنييع
يف ذلييك ا قييوق الثقا ييية للجميييع،  التمتييع حبقييوق اإلنسييان، مبييا اإلضييفام  ييه يف الييرتاث الثقييايف أو

 و/أو التخةيف منه، و شأن أ ض  املمامسات يف هذا الصدد؛  احتوا  هذا األافو/أو 
أن يدعو الدول واملقفمة اخلاصة يف جمال ا قوق الثقا ية واةهات اململنية األخيف   )ب( 

اخلياا  ومنظميات استميع امليد  ووكياوت األميم ذليك يف  صاحبة املصيلحة مين لتليف املنيا ق، مبيا
الثقا يية قيوق ا ن عين و ها و فاجمها ذات الصلة واملنظميات الدوليية األخيف  وامليدا ملاملتحدة وصناديق

 ن يف لاية الرتاث الثقايف، إىل املشامكة  نشاط يف ا لقة الدماسية املذكومة أع ه؛ و املشامك
إىل جملييييس حقييييوق  ،يف شييييك  مييييوجز ،عيييين ا لقيييية الدماسييييية ا  رقفيييييف  أن يقييييد م )ج( 

  اإلنسان يف دومره السا ملة والث ان؛
 أن يبقو املسألة ايد نظفه. يقفم -14 

 40اةلسة 
 2016أيلول/سبتما  30

 ]اعت مد من دون رصويت.[
    

__________ 

(2) A/71/317. 


