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 مقدمة -أو ا  
، إىل املفوضيية السيامية حلقيوق اإلنسيان 33/20طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره  -1

أن تعقد يف الفرتة الفاصلة بني الدورات حلقة دراسيية تسيتقرق يومياا واحيداا بشيسن السيبل ال فيلية 
تييدمريه ميين أخيير وخيييم عليي   تييو  لإلضييرار ابلييرتاث الثقييايف أو أو احتييواء و/أو يفيييف مييا/مبنييو و

فيهيييا احلقيييوق الثقافيييية، وعلييي  أفضيييل املمارسيييات يف هييي ا الصيييدد   اجلمييييو ققيييوق اإلنسيييان، مبيييا
، عقدت مفوضية األمم املتحدة السيامية حلقيوق اإلنسيان حلقية دراسيية 2017 وز/يوليه  7 ويف

. وسييبا احللقيية الدراسييية (1)بييني الييدورات بشييسن احلقييوق الثقافييية و اييية الييرتاث الثقييايف يف فييرتة مييا
  وز/يوليه. 6اجتماع للخرباء ُعِقد يف جنيف يف 

وكان هدف احللقة الدراسية هو الستفادة من التوصيات املتاحة ابلفعل يف خالخة تقارير  -2
 A/HRC/17/38ق الثقافييييييييية )صييييييييادرة عيييييييين ولييييييييية جملييييييييس حقييييييييوق اإلنسييييييييان يف جمييييييييا  احلقييييييييو 

(، والدراسييية ذات الصيييلة الييييت أجرخليييا آليييية ا يييرباء املعنيييية A/71/317و Corr.1و A/HRC/31/59و
وقراري جملس  33/20(، وقرار جملس حقوق اإلنسان A/HRC/30/53ققوق الشعوب األصلية )

ياذهيييا (، ومناقشييية اإلجيييراءات امللموسييية الييييت ينبقييي  ا2017)2347( و2015)2199األمييين 
 من أجل تنفي  ه ه التوصيات.

ميخيييايلوفيتن مييين منرمييية أورواب  - ويسيييرت حلقييية النقييياش السييييدة سنيشييي ا كاييييدفلي  -3
نوسرتا. وأدىل ببياانت افتتاحية كل من بيق  هي س من املفوضية السيامية حلقيوق اإلنسيان  وآان  

  وكرمية بنيون، املقيررة ا اصية كوركا، املمثلة الدائمة لليوانن لدى م تب األمم املتحدة يف جنيف
يف جمييا  احلقييوق الثقافييية. وشييار  يف حلقيية النقيياش السيييدة بنييون  والسيييد جيوفييا  بوكيياردي ميين 
منرمييية األميييم املتحيييدة للرتبيييية والعليييم والثقافييية )اليونسييي و(  والسييييدة اب   ريسيييتنبلي  مييين كليييية 

 يراديس  - والسيد كريسيتيان جوهيانو القانون يف جامعة دي بو  )الولايت املتحدة األمري ية( 
ميين منرميية تقاليييد ميين أجييل املسييتقبل  والسيييد عمييارة خييان مسييعودي، مييدير املتحييف الييوط  يف 

فقانسييييتان  والسيييييد مي يييييل مانثيسيييييدور ميييين اللجنيييية املعنييييية ابحلقييييوق القتصييييادية والجتماعييييية أ
املتحدة )اململ ية املتحيدة لربيطانييا  والثقافية  والسيد بيرت ستون من جلنة الدرع األزرق يف اململ ة

نيييدايي، املقيييررة ا اصييية املعنيييية بقضيييااي  - العرمييي  وآيرلنيييدا الشيييمالية(  والسييييدة ريتيييا إسيييحاق
األقليات سابقاا  وداودا كيتا من جامعة العلوم الجتماعية واإلدارة، ابماكو  وتوي شورتالند،    

املعيييارف املتعلقييية ابلشيييعوب األصيييلية واملعيييارف احملليييية كوبيييو، مييين مركيييز احملييييي ايفييياد  للتمييييز يف 
 )نيوزيلندا(.

 .33/20من قرار اجمللس  14وأعدت املفوضية ه ا املوجز عمالا ابلفقرة  -4

 البياانأ ا فتتاحية -اثنياا  
لحرت السيدة هي س يف بياهنا الفتتاح  أن عمل املدافعني عن احلقيوق الثقافيية هيو  -5

معييرت تيي كريها لعمييا  املقييررة ا اصيية يف جمييا   بييني أجييدادان وأطفالنييا. ويف اللحميية اليييت  مييو
احلقوق الثقافية، أشارت إىل أمهية الرتاث الثقايف بوصفه مصدراا يفوية األفراد واجلماعات ومنائهم، 

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/CulturalRightsProtectionCulturalHeritage.aspxانرر  (1)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/CulturalRightsProtectionCulturalHeritage.aspx


A/HRC/37/29 

GE.17-23425 4 

لتييدمريه ميين أخيير سييلد عليي  عييدد ميين حقييوق اإلنسييان وعليي  قييدرة النيياس عليي  الت يييف  وإىل مييا
 والسالم.

أكييدت السيييدة هييي س أن احييرتام و اييية وإعمييا  حقييوق اإلنسييان، و اصيية احلقييوق و  -6
الثقافيية، أفضيل طريقيية وأكثرهيا اسييتدامة حلمايية اليرتاث الثقييايف واحلفيات عليييه. وشيددت عليي  أن 
األجيييا  السييابقة قييد عهييدت لنييا برتاخهييا الثقييايف، وعلينييا أن ن فييل إحالتهييا إىل األجيييا  املقبليية. 

 الثقافية، بل ينبق ، أن ترشدان يف ذلك املسع . ومي ن للحقوق
وتناولييت السيييدة كوركييا ال لميية ابسييم اجملموعيية األساسييية للييدو  اليييت شيياركت يف تقييد   -7

. وأشييييارت إىل أن تييييدمري الييييرتاث الثقييييايف ليسييييت ظيييياهرة جديييييدة، ول يييين 33/20قييييرار اجمللييييس 
بت يف زايدة ملحوظيية يف عييدد تلييك اإلرهياب واحلييروب والضييطراابت يف أتليف أعيياء العييا  تسيب

 احلوادث وتواترها.
، أدان هييي ا التيييدمري دون 33/20وذّكيييرت السييييدة كوركيييا لن اجملليييس، ابعتمييياده القيييرار  -8

شرط وأعرب عن ابل  قلقه إزاء النهب املنرم للممتل ات الثقافية وسيرقتها وخلريبهيا وال يار  يري 
اتيجيات فعالية ملنيو التيدمري وتنفيي  التوصييات اليواردة املشروع هبا. ودعيت اليدو  إىل اعتمياد اسيرت 

يف التقييارير ذات الصييلة اليييت أعييدخلا املقييررة ا اصيية  وشييددت عليي  الييدور ايفييام اليي ي مي يين أن 
يضيييطلو بيييه اجملليييس يف إطيييار اجلهيييود العامليييية الراميييية إىل  ايييية اليييرتاث الثقيييايف  ودعيييت إىل  ايييية 

أكييدت أن ميين األمهييية مب ييان اتبيياع هنييا كليي  يف هيي ا الصييدد، املييدافعني عيين احلقييوق الثقافييية. و 
 سيما منرور قائم عل  حقوق اإلنسان، وهو أمر مت  اهله حىت اآلن. ول
ولحرييييت السيييييدة بنييييون بقلييييا ابليييي  الصييييعوابت اليييييت يواجههييييا خييييرباء الييييرتاث الثقييييايف  -9

سيييييبات الدوليييييية،  املوجيييييودون يف الصيييييف األميييييام  للحصيييييو  علييييي   شيييييريات للمشييييياركة يف املنا
ييتم ن  يتضح من كون السييد مسيعودي، امليدير السيابا للمتحيف اليوط  يف أفقانسيتان،   كما

ميييييين السييييييفر حلضييييييور احللقيييييية الدراسييييييية. وشيييييي رت الفريييييييا األساسيييييي  عليييييي  قيادتييييييه يف اعتميييييياد 
 وحثته عل  مواصلة الضقي من أجل تنفي ه ال امل. 33/20 القرار
السيد مسعودي وزمالؤه حلماية قطو املتحف من اجلماعيات  وذّكرت ابجلهود اليت ب يفا -10

املسييلحة يف عقييدي تسييعينيات القييرن املاضيي  وبداييية هيي ا القييرن. وشييجعت اجملتمييو الييدو  عليي  
إبييييداء نفييييس القييييدر ميييين الشييييجاعة واللتييييزام الليييي ين يبييييديهما أول ييييك و ييييريهم ميييين املييييدافعني يف 

السلطات املختصة إىل كفالة  يتعهم ابلسيالمة  الصفوف األمامية عن الرتاث حو  العا ، ودعت
 واملوارد والتسشريات اليت حيتاجوهنا ألداء عملهم.

وذّكييرت السيييدة بنييون ابلشييهادات العديييدة اليييت تلقتهييا عيين املعيياانة اليييت يسييببها تييدمري  -11
عقياد احللقيية اليرتاث الثقيايف، مثيل تييدمري امل  نية احليدابء يف املوصييل، ابلعيراق، قبيل أايم قليليية مين ان

يد  عل  أن القو  لن التدمري املتعمد للرتاث الثقايف ميثل انتهاكياا حلقيوق اإلنسيان  الدراسية، مما
 نرري، بل هو الواقو ال ي يعيشه العديد من الناس يف مجيو أعاء العا . طرحليس جمرد 

يف املشياركة يف  وأكدت أن احلا يف الوصو  إىل الرتاث الثقايف والتمتو به جزء من احليا -12
احلييياة الثقافيييية، وأشيييارت إىل أن احلقيييوق الثقافيييية تيييدخل يف صيييميم هويييية اإلنسيييان وهييي  عناصييير 

   ينية للعديد من احلقوق املدنية والقتصادية والسياسية والجتماعية األخرى.
وشييددت السيييدة بنييون عليي  احلاجيية إىل إميياد هنييا قييائم عليي  حقييوق اإلنسييان حلماييية  -13

يف ذليييك  الثقيييايف وبّينييت األوليييوايت اليييت ُحيييدِّدت خيييال  اجتميياع ا يييرباء التحضييريي، مبيييا الييرتاث
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تعميم هنيا قيائم علي  حقيوق اإلنسيان إزاء اليرتاث الثقيايف علي  نطياق منرومية األميم  يل : )أ( ما
د اعتما فيها القوات العس رية  )ب( املتحدة وايفي ات اإلقليمية وايفي ات الوطنية ذات الصلة، مبا

هنييا يلييو  يشييمل مجيييو املنيياطا، وممييو الييرتاث الثقييايف املييادي و ييري املييادي، ويركييز عليي  الوقاييية 
والتعلييم واملسيياءلة، ويسيتهدف األعمييا  الييت ترت بهييا اجلهيات الفاعليية احل وميية و ييري احل ومييية، 

علي  ضيمان التشياور ميو أصيحاب املصيلحة املعنييني  يف حالت النزاع و ري حالت النيزاع  )ج(
الصييعيد احملليي  والييوط  واإلقليميي  والييدو  بشييسن معييا  الييرتاث وتفسييرياته واسييتخداماته، وكيي لك 
 بشسن  ايته واحلفات عليه وإعادة بنائه ويليد ذكراه وترشيحه لقائمة اليونس و للرتاث العامل .

ايف ييييدرج ودعييت كييي لك إىل هنيييا ميييراعت  امييياا لالعتبييارات اجلنسيييانية حلمايييية اليييرتاث الثقييي -14
خبريات الرتاث الثقايف يف احملافل ذات الصلة ويتصدى للتحدايت اليت تواجهها املرأة يف الوصيو  

 إىل الرتاث الثقايف.
والتزمت السيدة بنون بوضو قائمة مرجعية للتنفي  حتدد أهيدافاا ملموسية لليدو  واجملتميو  -15

جمموعيييية ميييين التوصيييييات املتعلقيييية املييييد  ميييين أجييييل  اييييية الييييرتاث الثقييييايف والتمتييييو بييييه. وقييييدمت 
ابلتصييييديا عليييي  الصيييي و  ذات الصييييلة، ويصيييييل املييييوارد، وإجييييراءات التسشييييرية، والييييردود عليييي  

 اإليديولوجيات املتطرفة، اليت ترد يف الفرع السادس أدانه.

 عرة شريط فيديو  
ُعيييِرت شيييريي فيييييديو اسيييتقرق سييييبو دقيييائا لبالسييييدو دومينقييييو، رئييييس منرميييية  أورواب  -16
امللمييييوس و ييييري  -سييييرتا  سييييفري اليونسيييي و للنييييوااي احلسيييينة، اليييي ي يسييييم  فيييييه الييييرتاث الثقييييايف نو 

ييروي قصصياا مرتابطية ترابطياا وخيقياا عمين كنيا يف  فيالرتاث الثقيايف مرساان عيرب اليزمن .  - امللموس
قيايف املاض  ومن عن اليوم ومن مي ننا أن نصبح يف املستقبل. ويسع  التيدمري املتعميد لليرتاث الث

إىل حمو سجل اإلبداع اإلنسا  وذاكرتنا اجلماعية كبشر. ومب إدانة هي ه األفعيا  الشينيعة قيزم 
 ووضو حد يفا يف هناية املطاف.

وقييا  السيييد دومينقييو يف شييريي الفيييديو إنييه  خيير  خييراا ابلقيياا ابلقصييل البطولييية ألول ييك  -17
خياطر حلمايية تيراخهم الثقيايف ودفعيوا أرواحهيم  نياا املدافعني عن الرتاث الثقيايف الي ين ركبيوا أكيرب امل

يف بعييا األحيييان. وأكييد أن أفضييل إشييادة مي يين أن نقييدمها يفييم سييت ون دعييم عملهييم والوقييوف 
 مو أبطا  الرتاث احلاليني.

وشيدد علي  أن مين حقوقنيا اإلنسيانية  ايية اليرتاث الثقيايف واحلفيات علييه والوصيو  إليييه  -18
مي ين اعتبييار هي ه احلقيوق مضييمونة تلقائيياا بيل تتطلييب  األجيييا  املقبلية. ولوالتمتيو بيه ونقليه إىل 

منا أن ندافو عنها دفاعاا مجاعياا وقوايا. وأعيرب عين  يييده لعميل املقيررة ا اصية يف جميا  احلقيوق 
 الثقافية.
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 آلياأ ا ماية القائمة والتطوراأ األخرية -اثلثاا  
 بياانأ أعضاء حلقة النقاش -ألف 

حظ السيد بوكاردي أن احلقوق الثقافية عوامل   ينية ل ل حا من احلقيوق األخيرى ل -19
وه  يف هناية املطاف عوامل   ينية للسالم واألمين والتنميية املسيتدامة. ورأى أن النيزاع سيسيتمر 

 تتم معاجلة تلك احلقوق و ايتها وإعمايفا.   ما
األخرية ركز تركيزاا إضافياا علي  البعيد  15 الوشدد عل  أن عمل اليونس و يف السنوات  -20

اإلنسييا  للثقافيية ودورهييا احلاسييم يف ضييمان السييالم والتنمييية املسييتدامة. وقييا  إن ذلييك أدى إىل 
  والسياسييات الرامييية إىل إدميياج 2003 اعتميياد اتفاقييية  اييية الييرتاث الثقييايف  ييري املييادي يف عييام

  والسيرتاتيجية وخطية 2015 ة الرتاث العامل  يف عياممنرور للتنمية املستدامة يف عمليات اتفاقي
العمل من أجيل تعزييز العميل علي   ايية الثقافية وتشيجيو التعدديية الثقافيية يف حالية نشيوب نيزاع 

 .2015 مسلح، أيضاا يف عام
يف ذلك مين  وتضمنت خطة العمل عدداا من العناصر الالزمة حلماية الرتاث الثقايف، مبا -21

التسهييب يف أوقييات السييلم، بسييبل منهييا توخيييا الييرتاث الثقييايف   نسييان، مثييل: )أ(منرييور حقييوق اإل
اعتماد تدابري تعيزز القيدرة علي   تعزيز القدرات املؤسسية والقانونية والقضائية الوطنية  )ج( )ب(

تعزيز بناء القدرات يف قطاع الرتاث الثقايف وإدماج الثقافة والرتاث ضمن العمليات  الت يف  )د(
سييانية واألمنييية وعمليييات بنيياء السييالم قييي  ُتؤخيي  احلقييوق الثقافييية يف العتبييار يف عمليييات اإلن

 تعميم مراعاة احلقوق الثقافية والتنوع الثقايف يف التعليم. منو نشوب النزاعات والنتعاش  )ه(
وانشيييييد السييييييد بوكييييياردي جمليييييس حقيييييوق اإلنسيييييان أن ي فيييييل مواصيييييلة العميييييل بشيييييسن  -22

يييدعم اسييرتاتيجية اليونسيي و وخطيية عملهييا. واقييرتح العمييل يف إطييار تعيياون مييو و  33/20 القييرار
املقييررة ا اصييية يف جميييا  احلقيييوق الثقافيييية مييين أجيييل إعيييداد دلييييل لتطبييييا هنيييا قيييائم علييي  احلقيييوق 
الثقافية إزاء العمليات اإلنسانية واألمنية وعمليات بناء السالم، فضالا عن هنا قائم علي  حقيوق 

 فات عل  الرتاث. وشجو اليونس و واجمللس عل  دعم ذلك املسع .اإلنسان إزاء احل
ولحريييت السييييدة  ريسيييتنبلي  أن تيييدمري اليييرتاث الثقيييايف مي ييين أن يُعتيييرب  مسيييسلة أمنيييية  -23

ابإلضيييافة إىل كونيييه مشييي لة تراخيييية وإنسيييانية. فتيييدمري اليييرتاث الثقيييايف، إىل جانيييب قميييو احلقيييوق 
علييي  إابدة مجاعيييية وانتهاكيييات  -ب ييير يف  اليييب األحييييان وإنييي ار م -الثقافيييية األخيييرى، مؤشييير 

 حلقوق اإلنسان.
يتعليييا ابلتطيييورات القانونيييية، رحبيييت السييييدة  ريسيييتنبلي  بقيييرارات جمليييس األمييين  وفيميييا -24

األخييرية اليييت تييدعو إىل احلفييات عليي  الييرتاث الثقييايف يف اجلمهورييية العربييية السييورية والعييراق ومييا  
  القيييانون اليييدو  اإلنسييا  الييييت حتمييي  املمتل ييات الثقافيييية واليييرتاث وزايدة التصييديا علييي  صيي و 

حلمايية املمتل يات الثقافيية  1954 الثقايف أخناء النزاع املسلح وتنفي ها، مثيل اتفاقيية لهياي لعيام
 .(2)يف حالة نشوب نزاع مسلح والربوتوكولني امللحقني هبا

بشييسن الوسييائل اليييت تسييتخدم حلريير  1970 وأشييارت أيضيياا إىل اتفاقييية اليونسيي و لعييام -25
ومنيو اسييترياد وتصيدير ونقييل مل يية املمتل ييات الثقافييية بطيرق  ييري مشيروعة ورحبييت ابلتشييريعات 

__________ 

 (.2013)2100( و2015)2199( و2016)2295( و2017)2359( و2017)2347القرارات  (2)
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لتوسيييييو نطيييياق تطبيييييا التفاقييييية لتشييييمل الصييييادرات  ييييري  2016 اليييييت اعتمييييدخلا أملانيييييا يف عييييام
منييياطا نيييزاع معينييية. وشيييجعت  لبليييدان الييييت صيييدقت عليهيييا ولييييس قطعييياا أواملشيييروعة مييين مجييييو ا

الدو  عل  أن حت و ح وها وأن ت فل عدم حتويفا إىل أسواق للمواد الثقافية املنقولة بصيورة  يري 
 مشروعة.

ونوهييييت السيييييدة  ريسييييتنبلي  كيييي لك ابحملاكميييية التارنييييية األخييييرية يف احمل ميييية اجلنائييييية  -26
ق  املهيدي بتهمية تيدمري أضيرحة وآاثر يف  ب تيو، ميا . وأعربيت عين أملهيا يف الدولية أل د الف

التجاهيل  رؤية املزيد من احملاكمات بتهمة التدمري املتعمد والتدمري الناجم عين اإلمهيا  الشيديد أو
 املقصود لضرورات  اية الرتاث الثقايف.

يت تلحا ابليرتاث الثقيايف،  راديس يف عرضها عل  األضرار ال - وركزت السيدة جوهانو -27
سيما عل  الرتاث  ري املادي، يف النزاع املسلح. ويشيمل ذليك اليرتاث أشي ا  التعبيري الثقيايف  ول

إىل ذلييك. ولحرييت أن تييدمري الييرتاث الثقييايف نتيجيية  واملعتقيدات والدراييية واملعييارف التقليدييية ومييا
و ييري املييادي كليهمييا، ر ييم أن الضييرر  ت ييون لييه آاثر مييدمرة عليي  البعييدين املييادي احلييرب  البيياا مييا

اليي ي يلحييا ابألخييري أقييل ظهييوراا للعيييان. فييضىل جانييب تييدمري أضييرحة  ب تييو، مييثالا، حلييا ضييرر 
شديد أيضاا ابلرتاث  ري املادي للس ان احملليني. فُمِنعت أخناء النزاع الطقيوس والحتفيالت الييت  

 يعد يفا وجود. كانت تُقام دائماا حو  األضرحة و 
 ييييراديس إىل عييييدم وجييييود أي قواعييييد يف القييييانون الييييدو   - وأشييييارت السيييييدة جوهييييانو -28

اإلنسييا  للحفييات حتديييداا عليي  الييرتاث  ييري املييادي  بيييد أن العديييد منهييا يفعييل ذلييك بصييورة  ييري 
مباشييرة قماييية احلييياة والسييالمة البدنييية وال راميية ومنييو التمييييز و اييية املمارسييات الدينييية وحقييوق 

ن األساسييية األخييرى. وقييد قضييت حم ميية العييد  الدولييية عييدة مييرات لن معييايري حقييوق اإلنسييا
اإلنسان ترل واجبة التطبيا أساسياا يف النيزاع املسيلح حيي  تيوفر يف حالية معينية  ايية أكثير دقية 

سيما حا املشاركة يف احلياة الثقافية  من القانون الدو  اإلنسا . وقالت إن احلقوق الثقافية، ول
لرتاث الثقايف والوصو  إليهما، ت تس  أمهية حامسة حلماية اليرتاث الثقيايف  يري امليادي يف النيزاع وا

 املسلح.
يينل أي منهيا رمسيياا  وشددت عل  أن قواعد اتفاقية  اية الرتاث الثقايف  ري امليادي ل -29

نشيييسة مبوجيييب علييي  وجيييوب تطبيقهيييا يف النزاعيييات املسيييلحة  بييييد أن اللجنييية احل وميييية الدوليييية امل
التفاقيييية اعتميييدت مبيييدأ وجيييوب تطبييييا التفاقيييية يف النزاعيييات املسيييلحة وقيييررت ميييؤخراا وجيييوب 

فيهيييا النزاعيييات  البحييي  يف الطرائيييا التشيييقيلية لتنفيييي  مبييياد  التفاقيييية يف حيييالت الطيييوار ، مبيييا
 املسلحة.

 يييييراديس علييييي  أن ا فيييييات مسيييييتوى التصيييييديا علييييي   - وشيييييددت السييييييدة جوهيييييانو -30
اهييدات ذات الصييلة عقبيية رئيسييية أمييام  اييية الييرتاث الثقييايف يف وقييت احلييرب وكيي لك ضييعف املع

تنفييي ها بسييبب عييدم كفاييية التييدابري الوقائييية قبييل احلييرب )التييدريب العسيي ري( وأخناءهييا )تييدابري 
 احلماية التشقيلية( وبعدها )املساءلة وآليات اجلرب(.

 موجز امنا ااأ وامدخالأ الوار ة -ابء 
خيييال  احليييوار التفييياعل ، تنييياو  ال لمييية ممثليييو اليييدو  التاليييية: الحتييياد الروسييي  وإخيوبييييا  -31

وأذربيجييييان وإسييييرائيل وإيطاليييييا وسويسييييرا وصييييربيا والعييييراق وفرنسييييا ومصيييير. وأدىل ببييييياانت ممثلييييو 
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 املنرمييات التالييية: مبييادرة ايفي يية الستشييارية لييدى اتفاقييية الييرتاث العييامل ، واجمللييس الييوط  حلقييوق
اإلنسييييان يف املقييييرب، واملرصييييد املعيييي  ابلتنييييوع واحلقييييوق الثقافييييية، ومنرميييية راشيييييد الدولييييية املعنييييية 

لثقيايف اللجنة التقنيية املعنيية ابليرتاث اابلبح  يف الرتاث العراق  املعرت للخطر وتقييمه وصونه، و 
. وحتيييدث موظيييف يف بيييرانما الزميييالت الدراسيييية للقلييييات التيييابو للمفوضيييية السيييامية يف قيييرب 

 حلقوق اإلنسان. ووردت أيضاا مدخالت خطية من الدو  واجملتمو املد .
يف األخي  بينها قيائم علي  حقيوق  33/20وأكد عيدد مين املشياركني علي  أمهيية القيرار  -32

 2016 ايف وشيي روا السيييدة بنييون عليي  التقرييير اليي ي أعدتييه يف عيياماإلنسييان حلماييية الييرتاث الثقيي
 وال ي اقرتحت فيه توصيات لعتماد ه ا النها.

وأكييد أحييد املشيياركني أن الثقافيية مصييدر اسييتدامة أساسيي  جلماعييات أتلفيية وهيي  هشيية  -33
ايفجميييات اإلرهابيييية وبعيييدها. وايفيييدف مييين التيييدمري  بشييي ل خيييا  أخنييياء النزاعيييات املسيييلحة أو

املتعمد واملنهجي  لليرتاث الثقيايف هيو يف  اليب األحييان تقيويا هيوايت خقافيية حميددة، وهيو أمير 
مي ن أحيياانا وصيفه لنيه  تطهيري خقيايف . ولحيظ مشيار  آخير أن تيدمري اليرتاث الثقيايف ي شيف 

 عن ترتيب هرم  للثقافات  ل لك، فضن  ايتها تساعد عل   كيد الطابو العامل  للثقافة.
حيظ أحييد املشياركني أن الييرتاث الثقيايف  ييري امليادي والعيياملني فييه مي يين أن ُيسييتهد فوا ول -34

الثقافيية. ومي ين أيضياا  اإلخنية أو سيما يف حالت النزاعات الدينية أو أخناء األعما  العدائية، ول
ميين احلييرب  نتفيي  عيين  ييري قصييد، مييثالا إذا اضييطُر  القّيمييون عليييه إىل الفييرار أن يُييدم ر الييرتاث أو

إذا فُِقيييد األشيييخا   يتم نيييوا مييين املشييياركة يف إظهييياره بسيييبب الريييروف املتصيييلة ابلنيييزاع، أو   أو
يتم نيوا مين الي هاب    الوسائل ال ين يتيحون نقله، ميثالا إذا ُفِصيل األطفيا  عين واليديهم أو أو

 إىل املدرسة ليتلقوا تعليماا حيرتم خقافتهم.
عل  احلاجة إىل إدانة أشد يفجة وردود أفضيل علي  التيدمري  وشدد العديد من املشاركني -35

املتعميييد لليييرتاث الثقيييايف. وميييب علييي  اجملتميييو اليييدو  أن يركيييز جهيييوده علييي  وضيييو حيييد لتيييدمري 
أشيياروا إىل اعتقييادهم لن التجييارة يف الييرتاث الثقييايف تشيي ل أحييد  اإلرهييابيني للييرتاث الثقييايف. وإذ

فضهنم رحبوا ابعتماد الص و  الدولية مل افحة  ويل اإلرهاب، مصادر  ويل العمليات اإلرهابية، 
 ول نهم لحروا أن هنا  حاجة إىل ب   مزيد من اجلهود.

مي يين اعتبارهييا مسييؤولية  ولحييظ املمثلييون أن اسييتعادة ال نييوز الثقافييية العاملييية املييدمرة ل -36
أكيد  ضيطالع هبي ه املهيام. وكميا لك القدرة عل  ال تقتصر عل  فرادى الدو ، اليت  الباا ما ل

 ، حتتاج الدو  املتسخرة إىل املساعدة الدولية حلماية تراخها الثقايف واسرتداده.33/20القرار 
وشييدد صيياحب رسييالة خطييية عليي  أن أفضييل طريقيية حلماييية املواقييو والقطييو األخرييية هيي   -37

احلمايييييية التشيييييريعية  توخيقهيييييا وتسيييييجيلها. وقيييييا  إن قيييييوائم جيييييرد املواقيييييو الرتاخيييييية تشييييي ل أسييييياس
 واملالحقات القضائية، ومب إشرا  الس ان احملليني بنشاط يف وضو ه ه القوائم.

يتعلييييييا ابحلاجيييييية إىل زايدة التصييييييديقات عليييييي  املعاهييييييدات ذات الصييييييلة، حيييييي   وفيمييييييا -38
املشيياركون الييدو  األطييراف يف املعاهيييدات ذات الصييلة عليي  السيييتفادة ميين السييتعرات اليييدوري 

 جيو دو  أخرى عل  التصديا عليها.الشامل لتش
وشيييدد املشييياركون علييي  احلاجييية إىل إضيييفاء طيييابو رمسييي  علييي  هنيييا قيييائم علييي  حقيييوق  -39

اإلنسان إزاء احلفات عل  الرتاث الثقايف ال ي حيتيوي أيضياا علي  نتيائا إمابيية مين حيي  التنميية 

http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyxc2O2MfWAhWIaVAKHVyVBDYQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cy.undp.org%2Fcontent%2Fcyprus%2Fen%2Fhome%2Flibrary%2Fpartnershipforthefuture%2Fthe-technical-committee-on-cultural-heritage--2015-.html&usg=AFQjCNG0E_vvyDXHZX1vw6ojLCDHtMn3Ag
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyxc2O2MfWAhWIaVAKHVyVBDYQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cy.undp.org%2Fcontent%2Fcyprus%2Fen%2Fhome%2Flibrary%2Fpartnershipforthefuture%2Fthe-technical-committee-on-cultural-heritage--2015-.html&usg=AFQjCNG0E_vvyDXHZX1vw6ojLCDHtMn3Ag
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وشددوا أيضاا عل  احلاجة إىل  القتصادية والتعليم وحمو األمية ومشاركة األقليات يف صنو القرار.
 إقامة روابي أقوى بني الرتاث وجمالت حقوق اإلنسان.

إىل احلاجيية إىل وضييو منييوذج  اللجنيية التقنييية املعنييية ابلييرتاث الثقييايف يف قييرب وأشييار ممثييل  -40
يركز عل  احلماية من احليروب والنزاعيات فحسيب، بيل أيضياا مين التحييز  اث الثقايف لحلماية الرت 

مي ن أن ي ون لليرتاث الثقيايف  ضد األقليات ومن السياسات العامة  ري املالئمة اليت تتجاهل ما
 من دور إمايب يف التنمية املستدامة.

 التجارب الوطنية -جيحل 
تؤييد، يف تعاوهنيا اليدو ، إدراج التزاميات خليدف إىل  ايية قا  ممثل إيطاليا إن احل ومة  -41

الييرتاث الثقييايف يف ولييية عمليييات السييالم وتشييجو تييدريب قييوات حفييظ السييالم وتعطيي  األولوييية 
 حلماية الرتاث الثقايف.

ولحظ ممثل فرنسا أن التحالف الدو  من أجل  ايية اليرتاث الثقيايف يف منياطا النيزاع،  -42
، يركز عل   اية الرتاث الثقيايف امليادي مين خيال  املالجي ، 2017 نيسان/أبريل ال ي أُطِلا يف

 ل نه أقر لن هنا  تواصالا يربي بني الرتاث املادي و ري املادي.
وقيييييا  ممثيييييل إسيييييرائيل إن ضيييييرورة احلفيييييات علييييي  مواقيييييو اليييييرتاث الثقيييييايف جلمييييييو األداين  -43

 املؤسسات الوطنية ذات الصلة. عمل والثقافات م رس يف تشريعاخلا الوطنية ويف
ي لييف الدوليية ابحملافريية عليي  تييراث البلييد  2014 وأشييار ممثييل مصيير إىل أن دسييتور عييام -44

وترسيييم مبييدأ التنييوع و اييية الييرتاث الثقييايف املييادي و ييري املييادي. وقييا  إن مصيير تعرضييت للعديييد 
 2014 ف اإلسالم  يف عاممن ايفجمات اإلرهابية عل  املواقو الثقافية، مثل ايفجوم عل  املتح

 .2017 وتدمري إحدى أهم كنائس مصر من الناحية التارنية يف عام
وأوضيييح ممثيييل إخيوبييييا أن البليييد لدييييه تسيييعة مواقيييو تيييراث خقيييايف ماديييية وخالخييية  يييري ماديييية  -45

مدرجيية يف قييوائم الييرتاث لليونسيي و. وقييا  إن إخيوبيييا كانييت ضييحية هنييب وسييلب لرتاخهييا. ويتمثييل 
يف التيييدمري املتعميييد لليييرتاث كجيييزء مييين عمليييية حميييو ايفويييية الثقافيييية الييييت تسيييتخدمها  خطييير أكيييرب

 اجلماعات اإلرهابية.
وذّكييير ممثيييل العيييراق لن البليييد تعيييرت يفجميييات إرهابيييية تسيييببت يف تيييدمري وهنيييب مواقيييو  -46

اجليامو اترنية من قبيل ضريح الند يونس وعدد من املواقيو الدينيية وال نيائس واملسياجد، وميؤخراا 
النيييوري وامل  نييية احليييدابء. ورحيييب ممثيييل منرمييية رشييييد الدوليييية بتحييير  العيييراق عيييو النضيييمام إىل 

 الربوتوكو  الثا  لتفاقية لهاي.
وأشار ممثل قرب  إىل اتريم بلده القي  ابليرتاث الثقيايف  يري امليادي. وقيا  إن احل ومية،  -47

 مييييو ونشييير أو   ت التيييدابري التاليييية: )أ(، اعتميييد2003 عنيييد تنفيييي ها اتفاقيييية اليونسييي و لعيييام
إجييييراء  سييييجل لعناصيييير الييييرتاث يف حمفوظييييات التقاليييييد الشييييفوية ملركييييز البحييييوث يف قييييرب   )ب(

حتييييدي  سيييينوي لقائميييية اجلييييرد الوطنييييية للييييرتاث الثقييييايف  ييييري املييييادي، مبشيييياركة السيييي ان املعنيييييني  
اليواردة يف قيوائم اجليرد الوطنيية  إطالق أطي  ويل لدعم أنشيطة خليدف إىل  ايية العناصير  )ج(
تيييدريب أفيييراد اجملتمييييو احمللييي  علييي  التعييييرف علييي  تييييراخهم الثقيييايف  يييري املييييادي ووضيييو تييييدابري  )د(

http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyxc2O2MfWAhWIaVAKHVyVBDYQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cy.undp.org%2Fcontent%2Fcyprus%2Fen%2Fhome%2Flibrary%2Fpartnershipforthefuture%2Fthe-technical-committee-on-cultural-heritage--2015-.html&usg=AFQjCNG0E_vvyDXHZX1vw6ojLCDHtMn3Ag
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyxc2O2MfWAhWIaVAKHVyVBDYQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cy.undp.org%2Fcontent%2Fcyprus%2Fen%2Fhome%2Flibrary%2Fpartnershipforthefuture%2Fthe-technical-committee-on-cultural-heritage--2015-.html&usg=AFQjCNG0E_vvyDXHZX1vw6ojLCDHtMn3Ag
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التعيياون مييو بلييدان أخييرى بشييسن حتديييد عناصيير الييرتاث املشييرت  لرتشيييحها لقائميية  (هحلمايتهييا  )
 اليونس و التمثيلية للرتاث الثقايف  ري املادي للبشرية.

وقييا  ممثييل اجمللييس الييوط  حلقييوق اإلنسييان يف املقييرب إن اجمللييس لفييت انتبيياه السييلطات  -48
قبيييل التييياريم والتييياريم القيييد ،  الوطنيييية إىل تيييدمري شيييركات التشيييييد وبنييياء الطيييرق مواقيييو تعيييود مليييا

 سيما نقوش يف األقاليم اجلنوبية. وأضاف أن اجمللس أكد أيضاا خطر تدمري الرتاث الثقايف  ري ل
املييادي عيين طريييا سياسييات  ييزييية تتعييارت مييو اتريييم البلييدان وخقافاخلييا. وذكيير ممثييل للمجتمييو 
امليييد  أن اللقييية األمازيقيييية، وهييي  إحيييدى لقيييات الشيييعوب األصيييلية، تتعيييرت للتيييدمري علييي  ييييد 

 األصولية.

 ظروف امااركة اجملدية ألصااب ا قوق -رابعاا  
 بياانأ أعضاء حلقة النقاش -ألف 

السيييد مانثيسيييدور عليي  أن تييدمري الييرتاث الثقييايف انتهييا  حلقييوق اإلنسييان، وليييس  شييدد -49
( الصيييادر عييين اللجنييية املعنيييية 2009)21 جميييرد تيييدمري للحجيييار. وأشيييار إىل التعلييييا العيييام رقيييم

ابحلقييوق القتصييادية والجتماعييية والثقافييية بشييسن حييا كييل فييرد يف أن يشييار  يف احلييياة الثقافييية، 
مييين العهيييد اليييدو  ا يييا   15ركة جيييزء مييين احملتيييوى املعيييياري امل يييرس يف امليييادة وقيييا  إن املشيييا

ابحلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية. ولحظ أن املشاركة تع  التصرف قرية واليتم ن مين 
 الوصو  إىل الرتاث، ول ن أيضاا بناء الرتاث وتعديله والتفاعل معه.

تمعيات كلميا شيعرت لن اليرتاث مفييد حلياخليا وهويتهيا ولحظ السيد مانثيسيدور أن اجمل -50
مرحلية اإلعميار بعيد انتهياء النيزاع، ميب أن  وظروفهيا املعيشيية كلميا كانيت مسيتعدة حلمايتيه. ويف

يوفر الرتاث فرصة إلنشاء وإعادة إنشاء وإعادة بناء اجملتمو وهويته ولتيوفري فير  العمالية والتنميية 
  ون مفيداا للتنمية البشرية.يد تشري إىل الرتاث ال ي مب أن من العه 15البشرية. واملادة 

وأوضييح أن تلييك املسييائل نوقشييت مييو وفييود الييدو  املاخليية أمييام اللجنيية وأوصيي  بتناويفييا  -51
سيما الستعرات الدوري الشامل، مو الرتكييز علي   ابنترام يف أعما  جملس حقوق اإلنسان، ل

والوصييو  واحلرييية وأميين األشييخا  العيياملني يف جمييا  الييرتاث.  احلماييية واملشيياركة والتعيياون الييدو 
وتش ل تلك العناصر احملتوى املعياري للحا يف املشاركة يف احلياة الثقافية وليست جميرد تطلعيات 

 سياسية  ول لك مي ن، بل ينبق ، تناويفا يف الستعرات الدوري الشامل.
امليييييوظفني يف املتحيييييف اليييييوط  يف وأوضيييييح السييييييد مسيييييعودي، يف رسيييييالة ابلفييييييديو، أن  -52

قطعيية أخرييية إىل منيياطا آمنيية عنييدما  خييرت كييابو  ابحلييرب األهلييية يف  30 000أفقانسييتان نقلييوا 
يف ذليك ال نيوز  أواخر  انينيات القيرن املاضي . وقيد أنقي  ذليك العميل القطيو األخريية الثمينية، مبيا

 الب تريية.
  املتياحف قيي  مي ينهم أن ي فليوا نقيل وح  الدو  عل  التعياون وتيسيري عميل مهنيي -53

الييرتاث الثقييايف إىل األجيييا  املقبليية. وشييدد السيييد مسييعودي عليي  أن تييدمري الييرتاث الثقييايف جرمييية 
 ولحظ أن األمم تبق  عل  قيد احلياة عندما تبق  خقافتها واترنها عل  قيد احلياة.
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ب برتاخه املادي و ري املادي. وقا  وأشار السيد ستون إىل العروة الوخق  اليت تربي الشع -54
يتحدث عن نفسه  إمنيا هيو قاجية إىل أن يفسيره النياس ويسيتخدموه لتيدب  إن الرتاث الثقايف ل

 فيه احلياة.
وأفاد لن الدرع األزرق مجو خرباء الرتاث والقيوات العسي رية معياا حلمايية اليرتاث الثقيايف  -55

ث الطبيعيييية. وأوضيييح أن هنيييا اليييدرع األزرق حييييدد أعقييياب ال يييوار  خيييال  النزاعيييات املسيييلحة ويف
الفرتات الزمنية األربو اليت مب عل  خرباء اليرتاث أن يعمليوا خاليفيا جنبياا إىل جنيب ميو القيوات 

مرحلة حتقيا  بعد النزاع أو مرحلة ما العس رية: يف املدى الطويل  وقبيل النزاع  وأخناء النزاع  ويف
أخطار خلدد الرتاث الثقيايف انمجية عين النيزاع املسيلح هي : الفتقيار الستقرار. وحيدد النها سبعة 

إىل التخطيييييي  و نيييييائم احليييييرب  والفتقيييييار العسييييي ري إىل اليييييوع  ابليييييرتاث  واألضيييييرار اجلانبيييييية  
والنهييب  واإلمهييا  القسيييري  والسييتهداف احمليييدد. وبتخفيييف كيييل ميين األخطيييار السييبعة، مي ييين 

 اث.خفا ا طر اإلمجا  ال ي يهدد الرت 
وقدم السيد ستون جمموعة مين التوصييات حلمايية اليرتاث الثقيايف تناوليت التصيديا علي   -56

الصيي و  ذات الصييلة، واتبيياع هنييا قييائم عليي  حقييوق اإلنسييان، وميينح التسشييريات للمييدافعني عيين 
حة  الرتاث الثقايف، والتعليم، والتجارة  ري املشروعة، والستدامة القتصادية، وولية القوات املسل

 وترد ه ه التوصيات يف الفرع السادس.

 موجز امنا ااأ وامدخالأ الوار ة -ابء 
خييال  احليييوار التفييياعل ، تنييياو  ال لمييية ممثلييو أذربيجيييان وأرمينييييا ودولييية بوليفييييا املتعيييددة  -57

القوميات، إىل جانب ممثل  املنرمات التالية: مشروع دير ميار إلييان األخيري يف اجلمهوريية العربيية 
لسيييورية، ومنرمييية التعييياون اإلسيييالم ، واللجنييية التقنيييية املعنيييية ابليييرتاث الثقيييايف يف قيييرب  وجبيييل ا

 توركواز. ووردت أيضاا مدخالت خطية من الدو  واجملتمو املد .
ولحييظ املشيياركون أن صييون الييرتاث املييادي و ييري املييادي أميير ضييروري لتحقيييا السييالم  -58

عليي  أمهييية إدميياج هنييا قييائم عليي  حقييوق اإلنسييان يف احلفييات الييدائم والتنمييية املسييتدامة. وشييددوا 
علييي  اليييرتاث الثقيييايف واحلاجييية إىل وضيييو خطييية عميييل واضيييحة بشيييسن كيفيييية  ايييية اليييرتاث الثقيييايف 

 واحلفات عليه.
وأكد بعا املشاركني أن من الضروري خلي ة الرروف الالزمية ملشياركة أصيحاب احلقيوق  -59

لثقايف ول فالة املساءلة عن تيدمريها. وأكيدوا أن التحيدي األكيرب مشاركة جمدية يف  اية الرتاث ا
يتمثييل يف احلفييات عليي  الرييروف اليييت   يين ميين إنشيياء السييلو واملمارسييات الثقافييية، مثييل التمتييو 

القتصيادية املسيتدامة،  - ابحلقوق الثقافية واحلا يف الصيحة والتعلييم واألمين والتنميية الجتماعيية
 ت الثقافية نفسها.وليس السلو واملمارسا

وأشري أيضاا إىل أن  اية الرتاث الثقايف واحلفات عليه وترميمه مي ين أن ي يون فعيالا إذا   -60
كانت املواقو مصممة لتعود ابلنفو علي  السي ان احمللييني مين خيال  آلييات قائمية علي  املشياركة 

ة الفقيير وإمياد فيير  املباشيرة. ومي يين أن تصيبح املواقييو مصيادر للييدخل واإلسيهام يف يفيييف حيد
العمييل. وأشييار ممثييل اللجنيية التقنييية املعنييية ابلييرتاث الثقييايف يف قييرب  أيضيياا إىل الصييلة بييني الييرتاث 

ي ييون   الثقييايف واحلييوافز القتصييادية. وقييا  إن التصييديا عليي  صيي و  القييانون الييدو  وحييده ليين
صييييادية. وشييييددت السيييييدة  يتجييييزأ ميييين التنمييييية القت ي يييين الييييرتاث الثقييييايف جييييزءاا ل   كافييييياا مييييا
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مي ين  ميخيايلوفيتن علي  ضيرورة تطبييا هنيا يليو  لقيياس قيمية اليرتاث الثقيايف  ول - كايدفلي 
 أن ت ون تلك القيمة اقتصادية فحسب، بل ه  أيضاا بي ية واجتماعية وخقافية.

وشيييددت عضيييو آليييية ا يييرباء املعنيييية ققيييوق الشيييعوب األصيييلية، كريسييي  أ. كييياربنرت، يف  -61
سييييالة خطييييية عليييي  أن عييييروت الشييييعوب األصييييلية الشييييفوية والبصييييرية والعييييروت األخييييرى عييييادة ر 
الدولية ومن مث فه  عرضية لالسيتقال  مين جانيب  ت ون حممية مبوجب القوانني الوطنية أو ل ما

اآلخييرين. وقالييت إن العديييد ميين احل ومييات تتيييح إنشيياء مشيياريو خاصيية عليي  أراضيي  الشييعوب 
ت ييون مصييادرة األراضيي  وإخالؤهييا  ليي  موافقيية هيي ه األخييرية. و البيياا مييااألصييلية دون احلصييو  ع

واستقال  مواردها الطبيعية مصدر خلدييد للممارسيات الثقافيية للشيعوب األصيلية. ودعيت اليدو  
إىل مواءمة القوانني واملمارسات احمللية مو إعالن األميم املتحيدة بشيسن حقيوق الشيعوب األصيلية. 

أيضيييياا اسييييتخراج ونقييييل رفييييات الشييييعوب األصييييلية واألشييييياء الدينييييية إىل وأدانييييت السيييييدة كيييياربنرت 
 مؤسسات توجد يف أعاء أخرى من العا .

ولحييظ صيياحب رسييالة خطييية أن الضييطالع ابملشيياريو بطريقيية مسييتدامة بي ييياا وخقافييياا  -62
مين ومن دون أن يش ل ذلك خلديداا للرتاث الثقيايف يقتضي  توجييه عملييات التخطييي ومراقبتهيا 

خييال  تشييريعات مناسييبة وميين خييال  إسييناد أدوار ومسييؤوليات مجيييو أصييحاب املصييلحة بطريقيية 
 شفافة وعلنية.

وذّكر أحد املشاركني بعمل الفريا العامل احل وم  الدو  املفتوح العضوية املع  ققوق  -63
بشيييسن  الفالحيييني و يييريهم مييين األشيييخا  العييياملني يف املنييياطا الريفيييية وأشيييار إىل مشيييروع ميييادة

 احلقوق الثقافية واملعارف التقليدية . وقا  إن للفالحني واألشخا  العياملني يف املنياطا الريفيية 
احليييا يف التمتيييو بثقيييافتهم وحفيييظ و ايييية وتطيييوير معيييارفهم التقليديييية كطريقييية يف احليييياة. ولحيييظ 

ة الفالحيييني السييييد مانثيسييييدور أن مشيييروع اإلعيييالن مي ييين أن يتييييح فرصييياا لتعزييييز احليييا يف موافقييي
 والشعوب األصلية احلرة واملسبقة واملستنرية يف إدارة الرتاث والتمتو به واملشاركة فيه.

 التجارب الوطنية -جيحل 
أشيار ممثيل أرمينيييا إىل أن تيدمري الروائييو الثقافيية حماوليية لطميس اليي اكرة وتيدمري الثقافييات  -64

ن وأضيرحة  ب تيو واآللف مين صيلبان واحلضارات وذّكر بتدمري متحيف املوصيل والبيوذا يف ابمييا
القيييرون الوسيييط  احلجريييية األرمينيييية يف انخيتشييييفان. وقيييا  إن مرييياهر التعصيييب والتطيييرف هييي ه 

 ينبق  إدانتها ومعاقبة املسؤولني عنها بشدة.
وأفيياد ممثييل اللجنيية التقنييية املعنييية ابليييرتاث الثقييايف يف قييرب  لن اللجنيية أُنِشيي ت حلمايييية  -65

يف الييي ي ي تسيي  قيمييية ل ييال الطيييائفتني اللتييني تعيشيييان يف قييرب . وهييي  تييوفر منيييرباا الييرتاث الثقييا
للتعيياون واحلييوار بييني الطييائفتني يتحييدى الفجييوة بييني الشييما  واجلنييوب. ومي يين أن تُعتييرب  اللجنيية 
منوذجاا انش اا للطريقة اليت توصلت هبا طائفتان إىل تقدير مصلحتيهما املشرتكة يف تراخهما الثقايف 

 ريقة مي ن أن تلهم اجلهات الفاعلة يف مناطا تستمر فيها التوترات.بط
وأشاد ممثل منرمة رشيد الدولية ابلقوات املسيلحة العراقيية وقيوات مسيلحة أخيرى تعميل  -66

يف العراق لتشاورها بشسن املواقو الرتاخية اليت ميب  نبهيا كسهيداف. وأعيرب عين تشيجيو املنرمية 
ق إلعييادة إنشيياء نرييام حييراس مييدفوع  األجيير مركييزايا وإنشيياء جلنيية درع للجهييود اليييت يبيي يفا العييرا

أزرق وطنييية. وحيي  عليي  تنسيييا اجلهييود الدولييية ملسيياعدة العييراق عقييب حترييير اإلقليييم ميين داعيين 
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ملسيييح اليييرتاث الثقيييايف وتوخيقيييه رقميييياا ومجيييو األدلييية الالزمييية للمحاكميييات احملتملييية وتقيييد  املعونييية 
فيهيا اليونسي و واملفوضيية السيامية حلقيوق اإلنسيان،  لمم املتحيدة، مبياأل رات احلفات. وينبق  ل

أن تقيييود تليييك اجلهيييود. وشيييدد كييي لك علييي  احلاجييية إىل اسيييتعرات شيييامل للمنييياها الدراسيييية يف 
العيييراق لتعزييييز التفييياهم والتعييياون بيييني الثقافيييات، وحييي  اجملتميييو اليييدو  علييي  تيييوفري بنييياء القيييدرات 

 والتدريب.
ية بشسن احلالة يف اجلمهورية العربية السورية، ليوحظ أن املعيا  األخريية الييت ويف رسالة خط -67

تبييدو  اثنوييية  يف أعييني القييرابء ت ييون مبثابيية الصييم  اليي ي حيييافظ عليي  حلميية طائفيية مييا.   البيياا مييا
سيما للشخا  املشيردين قسيراا اليرا بني يف العيودة،   فالرتباط العاطف  والروح  هب ه املواقو، ل

يُقف ل عند مناقشة  اية الرتاث الثقايف. ومت التشديد علي  أن العيا ، وإن كيان حمقياا عنيد  اا ماكثري 
حصيير يفييا ذات أمهييية كبييرية  ينسيي  تييدمري معييا  أخييرى ل نعيييه تييدمري مدينيية تييدمر، فضنييه مييب أل

 للسوريني ومب أن يدرجها ضمن لئحة التهم اجلنائية.

 ىل مزيد من ا هتمامامسائل اليت حتتاج إ -خامساا  
 بياانأ أعضاء حلقة النقاش -ألف 

نيدايي عين املناسييبات العدييدة الييت تناوليت فيهيا هي  و ريهييا  - ت لميت السييدة إسيحاق -68
من امل لفني بولايت يف إطار اإلجراءات ا اصة ايفجمات عل  املواقو الدينيية والثقافيية للقلييات. 

الثقايف مي ين أن يهيدف إىل حميو اليدليل علي  وجيود األقلييات، ولحرت أن التدمري املتعمد للرتاث 
 نضعون يفا بتااتا. ل نضعون للمساءلة، أو وأكدت أن مرت د تلك اجلرائم قليالا ما

نييدايي لن  اييية األقليييات تتجيياوز واجييب عييدم تييدمريها  - وذّكييرت السيييدة إسييحاق -69
 ة تراخها الدي  والثقايف.إضعافها عمداا  فه  تتطلب أيضاا احرتام و اي أو

وأوضيييحت أهنيييا تشيييعر ابلقليييا، يف مناقشييياخلا املنترمييية ميييو السيييلطات، إزاء عيييدم وجيييود  -70
يشييار إليهييا بوصييفها  اسيرتاتيجيات وطنييية إلدميياج األقليييات وإزاء كييون خقافييات األقليييات اندراا مييا

تُعتييرب   أجنبييية   ات كثييرياا مييا خقافتنيا . ويبييني ذلييك أن خقافييات األقليي  جيزءاا ميين تراخنييا الييوط   أو
يياا مليين يييرون خلديييداا ميين خقافييات األقليييات ملييا   ريبيية ، ممييا أو يتصييورون أنييه هوييية وطنييية  يييوفر ًز

نيدايي علي  اجلهيد اليواع  الي ي ينبقي  أن يُبي   إلدراج  - متجانسة. وشددت السيدة إسيحاق
 آراء األقليات يف الرواايت التارنية.

اث الثقايف مي ن أن ُيسيتخد م كاسيرتاتيجية لتحطييم معنيوايت العيدو، يُعتيرب وألن تدمري الرت  -71
يف القيييانون اليييدو  اإلنسيييا  أن اليييرتاث الثقيييايف يتطليييب نريييام  ايييية خاصييية أخنييياء النيييزاع. وذّكيييرت 

ندايي لح ام احمل مية اجلنائيية الدوليية ليو وسيالفيا السيابقة الييت خلصيت فيهيا  - السيدة إسحاق
 املمتل يييات الثقافيييية بقصيييد  يييييزي ضيييد طائفييية خقافيييية مي ييين حيميييل صيييفة جرميييية ضيييد إىل أن تيييدمري

اإلنسانية، وأن التدمري املتعمد للممتل ات والرموز الثقافية والدينية مي ن أن يُعتيرب  دلييالا علي  وجيود 
 ا.نية لتدمري مجاعة ابملعىن املقصود يف اتفاقية منو جرمية اإلابدة اجلماعية واملعاقبة عليه

نيييدايي قائمييية األوليييوايت التاليييية للتصيييدي لتيييدمري اليييرتاث  - وقيييدمت السييييدة إسيييحاق -72
حتلييييل اليييدوافو الييييت تسيييتند إليهيييا تليييك اإلجيييراءات ألن كيييالا منهيييا يتطليييب اسيييتجابة  الثقيييايف: )أ(
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اعتمييياد اسيييرتاتيجيات وقائيييية حلمايييية املواقييو الرتاخيييية، ميييو إشيييرا  اجملتمعيييات احملليييية   أتلفيية  )ب(
 اعتماد تدابري املساءلة واملصاحلة. )ج(
وأوضحت السيدة شورتالند أن مركز احمليي ايفاد  للتميز يف املعارف املتعلقة ابلشعوب  -73

يف ذليك  األصلية واملعارف احمللية أاثر مسسلة إبيراز التحيدايت الييت يواجههيا السي ان احمللييون، مبيا
ات علييي  تيييراخهم الثقيييايف. وأشيييارت إىل ا يييربة الييييت أخييير ال يييوارث الطبيعيييية وتقيييري املنيييا ، يف احلفييي

 تل هيييا منرميييات الشيييعوب األصيييلية بشيييسن هييي ه املسيييائل واألعميييا  امل ثفييية الييييت قاميييت هبيييا يف 
احملافييل الدولييية. ووفييرت تلييك املنرمييات أيضيياا بنيياء القييدرات للجماعييات املتييسخرة لتحقيييا العداليية 

 ة.واملصاحلة، وأاثرت شوا لها يف األمم املتحد
ولحرت السيدة شورتالند احلاجية إىل الرتقياء بيدور الشيعوب األصيلية يف صينو القيرار  -74

املتعلا ابليرتاث الثقيايف وأشيارت إىل أنيه ينبقي   عيدم ايياذ أي قيرار بشيسننا مين دوننيا . وشيددت  
ليية ك لك عل  احلاجة إىل تيسري مشاركة الشعوب األصلية واجملتمعات احملليية يف املناقشيات الدو 

املتعلقة قماية الرتاث الثقايف. وأاثرت بش ل خا  احلاجية إىل معاجلية حالية مهياجري املنيا  يف 
احمليي ايفاد  ال ين أجربوا عل  تر  أماكن تراخهم والستقرار يف أماكن أخرى ودعت اليدو  إىل 

 تعب ة املوارد لدعم منرمات الشعوب األصلية.
ب وال ار  ري املشروع ابلرتاث الثقيايف يف ميا ، وإن  ولحظ السيد كيتا أن ظاهرة النه -75

نييتا عنييه ميين  ومييا 2012 كييان قائميياا ميين ذي قبييل، تفيياقم مييو احييتال  اجلهيياديني للبلييد يف عييام
 ييياب للدوليية. وأدى ذلييك إىل تييدمري أضييرحة يف مدينيية  ب تييو، وهيي  أميياكن حييا كانييت  مييو 

املييادي. وبسييبب الفتقييار إىل تييدابري وقائييية، تييؤخر اجملتمييو احملليي ، وأخّيير عليي  الييرتاث املييادي و ييري 
 تلك الرواهر حالياا عل  البلد برمته.

وأشييار السيييد كيتييا إىل التحييدايت املواجهيية يف احلفييات عليي  الييرتاث الثقييايف يف مييا  ميين  -76
قبييييل تنيييافر القواعيييد العرفيييية والقيييانون املييينرم لليييرتاث وعيييدم اهتميييام الشيييباب ابحليييرف التقليديييية. 

ص  إبنشاء تدريب مه  لتعزيز املهيارات واحليرف التقليديية، وحي  علي  املواءمية بيني القواعيد وأو 
 العرفية والقوانني الوطنية للمساعدة عل   اية وحفظ الرتاث الثقايف.

وقييا  السيييد كيتييا إن السيي ان احملليييني هييم أصييحاب الييرتاث الثقييايف احلقيقيييون، ول يينهم  -77
إدارة هيي ا الييرتاث. وشييدد عليي  ضييرورة تييدريب السيي ان احملليييني وتعزيييز يييتم نسييياهنم يف   البيياا مييا

وقبو  مشاركتهم يف إدارة املواقو الثقافية ل فالة الفعالية والتضامن. وقيدم مثيا  املصيارف الثقافيية 
اليت أُنِش ت يف بعا القرى يف ما  واليت يديرها القرويون أنفسهم. واألصناف املوجودة يف تليك 

اء إخنو رافييية سيياهم هبييا النيياس وتلقييوا قروضيياا صييقرية يف مقابلهييا. ويسييرت املصييارف املصييارف أشييي
 مشاركة القرويني يف إدارة الرتاث الثقايف وساعدت عل  كبح ال ار  ري املشروع ابلقطو األخرية.

وخلييييل إىل أن إدارة الييييرتاث  ييييري قابليييية لالسييييتمرار دون تعيييياون متعييييدد األبعيييياد يعطيييي   -78
 ر الس ان احملليني ويقدم يفم الدعم الالزم ألداء املهمة.األولوية لدو 

 موجز امنا ااأ وامدخالأ الوار ة -ابء 
خال  احلوار التفاعل ، تناو  ال لمة ممثلو أذربيجان واجلمهورية العربية السيورية والعيراق  -79

لعلمياء اآلاثر وجبيل  وقرب ، جنباا إىل جنب مو ممثل  الطائفية البهائيية الدوليية والرابطية األوروبيية
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توركيييييواز ومركيييييز بيييييني لليييييرتاث الثقيييييايف يف جامعييييية بنسيييييلفانيا )اليييييولايت املتحيييييدة(. ووردت أيضييييياا 
 مدخالت خطية من الدو  واجملتمو املد .

ولحظ املشاركون احلاجة إىل  اية ليس املواقو الرتاخية فحسب، بل أيضاا املشهد ال ي  -80
اضيي  الثقييايف وصييداه. ورأوا أن علميياء اآلاثر يسيياعدون يف حتليييل تقييو فيييه واليي ي حيييتفظ ببقييااي امل

رسيم خيرائي املواقيو ول ين السي ان احمللييني مي ين أن يضييفوا معيىن ومعرفية إىل  الصور الساتلية أو
 يشاهده علماء اآلاثر. ما

وأكييييد بعييييا املشيييياركني أن األقليييييات اسييييُتهِدفت وتعرضييييت للتمييييييز عليييي  ميييير التيييياريم  -81
يف ذلييك تييدمري تراخهييا الثقييايف. وأشيياروا إىل  تهاكييات جسيييمة حلقييوق اإلنسييان، مبيياوتعرضييت لن

الدور األساسي  للوقايية، مين خيال  آلييات اإلني ار املب ير، وللمسياءلة عين النتهاكيات اجلسييمة 
حلقييوق اإلنسييان. وأشيياروا أيضيياا إىل ضييرورة وضييو نرييام تعليميي  يشييمل األقليييات حقيياا يف مجيييو 

 ر.عمليات صنو القرا
ولحييظ أحييد املشيياركني أن عمييل  اييية الييرتاث يف حاليية الطييوار  يتطلييب التواصييل مييو  -82

سيييما األشييخا  املشييردين داخلييياا. واقييرتح السيييد بوكيياردي إيييالء مزيييد ميين  السيي ان احملليييني، ل
الهتمام، يف  اية الرتاث، للحقوق الثقافية للمهاجرين والالج ني واملشيردين. ولحريت السييدة 

ندايي أن عل  الدو ، إىل جانب التزاماخلا  اه األقلييات الييت أقاميت يف إقلييم معيني  - حاقإس
 لفرتات طويلة، أن تلد أيضاا احتياجات املهاجرين وطموحاخلم الثقافية.

وأشيييار أحيييد املشييياركني إىل دور اإلنرتنيييت، وإم انيييية وصيييو  امليييرأة إليهيييا دون رصيييد، يف  -83
حلفات عليه. ومت أيضياا التشيديد، يف رسيالة خطيية، علي  دور امل تبيات يف إنشاء الرتاث الثقايف وا

احلفييييات عليييي  الييييرتاث الثقييييايف واحلاجيييية إىل سياسييييات فعاليييية للحفييييات عليييي  جمموعييييات الييييرتاث 
 الواثئق .

وأيد املندوبون مقرتحات استخدام الستعرات الدوري الشيامل ملعاجلية الشيوا ل املتعلقية  -84
وإميياد آلييية اتصييا  للتشيياور بشييسن املسييائل املتعلقيية ابحلقييوق الثقافييية تعمييل عليي  ابلييرتاث الثقييايف 

نطاق منرومة األمم املتحدة ومو جملس حقوق اإلنسان واملقررة ا اصة يف جميا  احلقيوق الثقافيية 
وممثل  اجملتمعات األصلية واحمللية وجلان الدرع األزرق الوطنية ومنرمات اجملتمو امليد  واألوسياط 

 ألكادميية.ا
وقييدمت رسييالة خطييية تفاصيييل عيين املصييارف الثقافييية يف مييا  اليييت أشييار إليهييا السيييد   -85

كيتيييا. وأوضيييحت الرسيييالة أن املصيييارف   ييين السييي ان يف األرايف مييين تعب ييية ميييواردهم الثقافيييية 
  تقيدم بطريقة مستدامة وفعالية لتلبيية احتياجياخلم اإلمنائيية الجتماعيية والثقافيية والقتصيادية. وهي

حالا بديالا لبيو األشياء الثقافية إبضفاء قيمة عليها لصاحل اجملتمو احملل . واملصارف، امل ونة مين 
متحف ومصيرف ائتمياانت ابلقية الصيقر ومركيز خقيايف، تيّسير مشياركة السي ان احمللييني مباشيرة يف 

 إدارة تراخهم الثقايف.
 يييات الثقافيييية املتجييير هبيييا وتعزييييز وشيييدد املشييياركون علييي  ضيييرورة م افحييية أسيييواق املمتل -86

التعيييياون الييييدو  ملنييييو ال ييييار ابملمتل ييييات الثقافييييية وحماكميييية املسييييؤولني عنييييه ومعيييياقبتهم. وذّكييييروا 
ابلتوصيييييات الييييواردة يف املبيييياد  التوجيهييييية الدولييييية بشييييسن تييييدابري منييييو اجلرمييييية والعداليييية اجلنائييييية 

ار ابملمتل ات الثقافية وما فيما  ت صل به من جرائم أخرى.ي يتعلا ابل ِّ
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 التجارب الوطنية -جيحل 
يف ذليييك:  حتيييدث ممثيييل قيييرب  عييين التيييدابري املتخييي ة ل يييبح ال يييار  يييري املشيييروع، مبيييا -87
إنشييياء جلنييية وطنيييية ملنيييو ال يييار  يييري  التيييدابري التشيييريعية لرصيييد الصيييادرات واملعيييارت  )ب( )أ(

يف املناقشييات واملفاوضييات الثنائييية واملتعييددة  املشيياركة النشيطة املشيروع ابملمتل ييات الثقافييية  )ج(
األروقييييية   رصيييييد املناقصيييييات علييييي  اإلنرتنيييييت ويف رقمنييييية اليييييرتاث التيييييارن   )ه( األطيييييراف  )د(

امليرور العيابر بشيسن اليرتاث الثقيايف املعيرت  ا يروج أو إن ار السلطات عند نقاط اليدخو  أو )و(
 ث الثقايف.التثقيف والتوعية لمهية الرتا  طر كبري  )ز(

وأشييار ممثييل اجلمهورييية العربييية السييورية إىل اجلهييود اليييت تبيي يفا احل وميية حلفييظ واسييتعادة  -88
اليييرتاث الثقييييايف علييي  اليييير م مييين التحييييدايت اليييييت تطرحهيييا م افحيييية اإلرهييياب والتييييدابري القسييييرية 

قييييايف األحادييييية املفروضيييية عليييي  البلييييد. وتقاسييييم ممثييييل للمجتمييييو املييييد  معلومييييات عيييين املؤشيييير الث
السييوري، وهييو منصيية إل رتونييية مفتوحيية أُنِشيي ت ملواجهيية  ييزؤ ايفوييية السييورية النيياجم عيين التييدمري 
والتشريد وإلعادة بناء النسيا الجتماع  للبلد جبمو املنتجني الثقافيني احملليني واملشردين وعرت 

 عملهم.
الييت ميري اسيتخراجها وأعرب ممثل أذربيجيان عين قلقيه الشيديد إزاء املمتل يات الثقافيية  -89

وتصييديرها وبيعهييا بصييورة  ييري مشييروعة يف أراتت حمتليية. وقييا  إن رأس املييا  امل تسييب ميين تلييك 
األنشييطة ُيسييتخد م لتمويييل مزيييد ميين األنشييطة  ييري املشييروعة. وتييرد يف الفييرع السييادس اقرتاحييات 

 بشسن كيفية كبح ه ه األنشطة  ري املشروعة.
ري اليرتاث الثقيايف امليادي و يري امليادي علي  ييد داعين وشيدد وأشار ممثل العيراق إىل تيدم -90

عل  حمنة املسيحيني واليزيديني والشبك والرتكمان ومجاعات أخرى. وقا  إن العراق واجه العديد 
ميين التحييدايت املتصييلة بعييودة املشييردين واسييتعادة الييرتاث الثقييايف عقييب حترييير املنيياطا اليييت تعييين 

 فيها تلك اجلماعات.
ر ممثييل الطائفيية البهائييية الدوليييية مسييسلة النزعيية إىل تعيييديل التيياريم ولحييظ أن بعيييا وأاث -91

 احل ومات تطمس عمداا اتريم وخقافة مجاعات معينة بسبب التحامل والتمييز.

 ا يتنتاجاأ والتوصياأ -يا ياا  
 ا يتنتاجاأ -ألف 

اعتمياد هنيا قيائم علي   ركزت املناقشات الييت دارت يف احللقية الدراسيية علي  احلاجية إىل -92
حقوق اإلنسان حلماية الرتاث الثقايف. فتيدمري اليرتاث الثقيايف مسيسلة مين مسيائل حقيوق اإلنسيان 
وتقتضييي  أوجيييه التصيييدي ليييه هنجييياا يلوليييياا يركيييز علييي  إعميييا  حقيييوق اإلنسيييان، و اصييية احلقيييوق 

 لرتاث املادي و ري املادي.الثقافية. ومب أن تركز التدابري الرامية إىل  اية الرتاث الثقايف عل  ا
وأشار املشاركون إىل الثقرات القائمة يف التنفي  والدروس املسيتفادة يف الصيراع مين أجيل  -93

 اييية اليييرتاث الثقيييايف، وقيييدموا التوصييييات العدييييدة اجملمعيية أدانه لتصيييميم هنيييا قيييائم علييي  حقيييوق 
 اإلنسان وتنفي ه بقية احملافرة عل  ه ا الرتاث.



A/HRC/37/29 

17 GE.17-23425 

نعتييربه تيرااثا خقافييياا مي ين أن يييؤدي  شيياركون أن عيدم وجييود هنيا شييامل إزاء مياوأوضيح امل -94
إىل رواايت متصييدعة وعقبييات حتييو  دون  تييو اجلميييو ابحلقييوق الثقافييية. وشييدد املت لمييون عليي  
ضيييرورة اتبييياع هنيييا عيييامل  إزاء اليييرتاث يعاميييل تيييراث اجلمييييو علييي  أنيييه بييينفس القيييدر مييين األمهيييية 

 الحرتام.ويستحا نفس القدر من 
وت يييرر ذكييير القاعيييدة البديهيييية  عيييدم ايييياذ أي قيييرار بشيييسننا مييين دوننيييا  خيييال  احللقييية  -95

الدراسية اليت يلليت عيدة مواضييو، مين حقيوق األقلييات والشيعوب األصيلية إىل إشيرا  املشيردين 
ركون يتعلييا هبيي ا املوضييوع األخييري، شييدد املشييا داخلييياا والسيي ان احملليييني يف تلييك القييرارات. وفيمييا

 عل  الدور ايفام ال ي تضطلو به اجلهات ذات الصلة الوخيقة ابملواقو الرتاخية.
مي يين أن ي يون لليرتاث الثقيايف مين أخير إمييايب  ومت التشيديد أيضياا يف املناقشيات علي  ميا -96

 عل  التنمية املستدامة وك لك عل  العدالة النتقالية.

 التوصياأ -ابء 
مرررل التوصرررياأ الررروار ة يف التقرررارير ذاأ ال رررلة الررريت أعرررد ا ينبغررر  أن تَّن ابررر  ابل ا -97

 Corr.1و A/HRC/31/59و A/HRC/17/38امقرررررررررة اجماصرررررررة يف جمرررررررال ا قررررررروق الثقافيرررررررة  
( 2015 2199و رارأل جملس األمن  33/20( و رار جملس حقوق اإلنسان A/71/317و
 (.2017 2347و

ئق ام كورة أعرال  وتركرز ح رراا علر  وت مل التوصياأ التالية تلك الوار ة يف الواث -98
 التدابري الالزمة  عتما  هنج  ائحل عل  حقوق اإلنسان  ماية الرتاث الثقايف.

 التوصياأ اموجهة إىل الدول  
 التصديا عل  الص و  واملعايري الدولية وتنفي ها  

 يل : ينبغ  للدول أن تقوم مبا -99
للررررتاث الثقرررايف وامعرررايري األخرررر  أن ت ررردق علررر  ا ت ا يررراأ األيايرررية  )أ( 

 يل : يف ذلك ما ذاأ ال لة امتعلقة حبماية الرتاث الثقايفا مبا
 مايررة اممتل رراأ الثقافيررة يف حالررة نارروب نررزا  مسررل   1954ات ا يررة  '1'

 املاقني هبا؛ 1999و 1954وبروتوكويل 
وت ردير با ن الويائل اليت تستخدم  ظرر ومنر  ايرتريا   1970ات ا ية  '2'

 ونقل مل ية اممتل اأ الثقافية بطرق غري ماروعة؛
 12اإلضررررافيني املاقررررني ابت ا يرررراأ جنيررررف ام رخررررة  1977بروتوكررررويل  '3'

 ؛1949آب/أغسطس 
  ماية الرتاث الثقايف غري اما أل؛ 2003ات ا ية  '4'
 نظام روما األياي  للما مة اجلنائية الدولية؛ '5'
اب قرررررروق ا  ت ررررررا ية وا جتماعيررررررة والثقافيررررررة العهررررررد الرررررردويل اجمررررررا   '6'

 والربوتوكول ا ختيارأل املاق به؛
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 أن تسن تاريعاأ حملية مت ن من تن ي  تلك ا ت ا ياأ تن ي اا كامالا؛ )ب( 
أن تست يد من ا يتعراة الدورأل الاامل لتارجي  الردول األخرر  علر   )ج( 

 الت ديق عليها.

 قضائ اإلطار املؤسس  والقانو  وال  
 يل : ينبغ  للدول أن تقوم مبا -100

أن ت  رررل اهتمرررام األطرررر ام يسرررية والقانونيرررة والقضرررائية  مايرررة الررررتاث  )أ( 
 الثقايف ابلرتاث اما أل وغري اما أل وتعزيزها له ابيتخدام هنج  ائحل عل  حقوق اإلنسان؛

ثقرايف أن ت  ل اعتما  السيايراأ امت رلة حبمايرة وصرون وح را الررتاث ال )ب( 
هنجاا  ائمراا علر  حقروق اإلنسران. وينبغر  أن يارمل هر ا الرنهج إشررا  األ ليراأ والسر ان 

 احملليني والتااور معهحلا وك لك اجلماعاأ امهماةا يف حي  جوانب صن  القرار؛
أن ت  رررل أن القررروانني الوطنيرررة والقواعرررد العرفيرررة وامماريررراأ الراميرررة إىل  )ج( 

  يعزز بعضها بعضاا ومتتثل للمعايري الدولية؛ياية وح ا الرتاث الثقايف
ي  رر  مررن مرروار  اميزانيررةا علرر  ال ررعيدين الرروط  والرردويل  أن خت ر  مررا )د( 

 معااا من أجل ياية الرتاث الثقايف؛
يررريما  أن تعتمرررد تررردابري لضرررمان امسررراءلة عرررن تررردمري الررررتاث الثقرررايفا و  (ه) 

 يل : ما
  ال ررعيدين الرروط  والرردويل للمسرر ولني عررن تيسررري امالحقررة اجلنائيررة علرر '1'

تررردمري الررررتاث الثقرررايف امتعمرررد ونتيجرررة لمترررالا وعرررن هنرررب اممتل ررراأ 
الثقافيررة وا رررار غررري امارررو  هبررا مررن  بررل جهرراأ فاعلررة ح وميررة وغررري 

 ح وميةا وفقاا للمعايري الدولية ذاأ ال لة؛
 لرة بغررة امالحقرة وض  مبرا   توجيهيرة لتوثيرق الررتاث وحر  وح را األ '2'

القضائيةا وفقاا للمعايري الدوليرة؛ وحر  األ لرة وح ظهرا يف امتثرال هم  ر   
 امعايري؛

يتعلررق بترردمري الرررتاث  تاررجي  عمليرراأ لتق رر  ا قيقررة وتقررد  اجلرررب فيمررا '3'
الثقررررايف تاررررمل حيرررر  أصررررااب ام ررررلاة امعنيررررني وضررررمان  ور حمررررورأل 

 للضاااي؛
الثقرايف وا قروق الثقافيرة ضرمن أأل عمليرة عدالرة انتقاليرة أن تدرج الررتاث  )و( 

 عملية لتق   ا قيقة وام ا ة؛ أو
أن تررررردرب أعضررررراء السرررررلطة القضرررررائية والربمررررران وامسررررر ولني ا  ررررروميني  )ز( 

وامسرررر ولني ذوأل ال ررررلة امعنيررررني نن رررراذ القررررانون ومهنيرررر  التعلرررريحل والعرررراملني يف امترررراحف 
يف ذلرك يايتره  وق اإلنسران ذاأ ال رلة يف الررتاث الثقرايفا مبراوام تباأ عل  جوانب حقر

 وصونه وا  اظ عليه واحرتام تنوعه.



A/HRC/37/29 

19 GE.17-23425 

 تعزيز التعددية واحرتام التنوع  
 يل : ينبغ  للدول أن تقوم مبا -101

أن تت رررد ا وفقررراا للمعرررايري الدوليرررةا لميرررديولوجياأ امتطرفرررة واألصرررولية  )أ( 
يررة رررا  جهرراأ مررن بينهررا األ ليرراأ والاررعوب األصررلية والنسرراءا والطائ يررة واموا ررف التمييز 

تررر  أل إىل التطهرررري الثقرررايف يف شررر ل تررردمري للررررتاث الثقرررايفا مررر  ضرررمان أن  الررريت كثررررياا مرررا
ا يررررتاتيجياأ ا يويرررة يف هررر ا ال رررد  تاررررمل التعلررريحل واحررررتام حقررروق اإلنسررران وتعزيررررز 

 التسام  والتعد ية؛
ة بارررر ن أتيررررة الرررررتاث الثقررررايف وا قرررروق الثقافيررررة أن تن رررر  برررررامج تعليميرررر )ب( 

للجمي ا وخاصة للابابا وتستعرة امناهج القائمة لضمان أهنرا تع رس لتلرف الثقافراأ 
يف ذلرك الررتاث الثقرايف لي ليراأا وتروفر  وأش ال الرتاث اموجو ة يف بلد مرن البلردانا مبرا
  ائمة عل  التعد ية واحرتام التنو ؛ امعارف امتعلقة بثقافة وتراث اآلخرين وتعزيز ثقافة

أن تقرررر الررردور الررر أل د رررن أن ت  يررره ويرررائط اإلعرررالم يف تعمررريحل مراعررراة  )ج( 
الاررواغل امتعلقررة ابلرررتاث الثقررايف والرررتويج لثقافررة  ائمررة علرر  احرررتام تنررو  الرررتاثا وتعتمررد 

ال ررلة يف  ترردابري لتثقيررف العرراملني يف ويررائط اإلعررالم بارر ن جوانررب حقرروق اإلنسرران ذاأ
 يف ذلك ياية ه ا الرتاث وصونه وا  اظ عليه واحرتام تنوعه؛ الرتاث الثقايفا مبا

أن ت  ل عردم وصرحل ثقافرة السر ان احملليرني واأل ليراأ وترراثهحل يف ويرائط  )د( 
 اإلعالم وام يساأ الوطنية؛

ويعررتف  أن تعتمد  ماية الرتاث الثقايف هنجاا يراع  امنظور اجلنسرا  متامراا  (ه) 
بعمرررل امررردافعاأ عرررن الررررتاث الثقرررايف ويعرررزز إ مررراجهن يف السررريا اأ ذاأ ال رررلة ويتنررراول 

 التادايأ اليت يواجهنها يف الوصول إىل الرتاث الثقايف.

 ظروف املشاركة اجملدية ألصحاب احلقوق  
 يل : ينبغ  للدول أن تقوم مبا -102

الرررتاث وغررريهحل مررن امرردافعني عررن الرررتاث الثقررايف   أن حترررتم حقرروق مهنيرر )أ( 
وتعمل عل  ال عيدين الوط  والردويل مرن أجرل ك الرة السرالمة واألمرن وتروفر  رحل الظرروف 

 يف ذلك امساعدة اما ية والتقنية؛ الالزمة أل اء عملهحلا مبا
عند أن متن  اللجوء مهني  الرتاث الثقايف وامدافعني عنه امعرضني للخطر  )ب( 

ا  تضرراء وت  ررل  رردرة مهنيرر  الرررتاث اماررر ين علرر  مواصررلة عملهررحل وترردريبهحل يف امن رر  
 وتاار  يف ياية وأتهيل الرتاث الثقايف لبلداهنحل؛

أن تيسررر إصرردار الت شرررياأ وترتيبرراأ السرر ر للمهنيررني والبرراحثني يف جمررال  )ج( 
يف امنايررباأ الدوليررة حيرر   الرررتاث امقيمررني يف منرراطق النررزا  ل رر  يتم نرروا مررن امارراركة

 د نهحل تبا ل اجمرباأ وا يت ا ة من أفضل اممارياأ واماورة والدعحل؛
أن ت  ل مااركة جمدية للس ان احملليني وامدافعني عرن الررتاث واأل ليراأ  )د( 

والاعوب األصلية يف صن  القرراراأ امتعلقرة ابلررتاث الثقرايفا مر  مراعراة مبردأ اعردم اختراذ 
 ر با ننا من  ونناا؛أأل  را
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أن تاررج  وتعررزز وتقبررل مارراركة السرر ان احملليررني يف إ ارة ويايررة اموا رر   (ه) 
الثقافيرة وام يسراأ امسرر ولة عرن صرون الرررتاث الثقرايف ونقلرها وترروفر  رحل التردريب يف هرر ا 

 ال د ؛
أن ررأل مااوراأ مست يضة مر  اجلهراأ صراحبة ام رلاة علر  ال رعيد  )و( 
ا  راظ علر  امرد   التعمرري أو ط  والردويل  برل الاررو  يف جهرو  اإلصرال  أواحملل  والرو 

الطويررلا وت  ررل اضررطال  السرر ان امعنيررنيا مبررن فرريهحل األشررخا  اماررر ون والالج ررونا 
  َّم ِّر م خراا؛ بدور حمورأل يف ه   العملياأ وك لك يف حتديد كي ية ختليد ذكر  ما

هاأ نظرر السر ان احملليرني واأل ليراأ أن تب ل   ار  جهدها إل راج وج )ز( 
يف ذلرررك باررر ن الررررتاث  والارررعوب األصرررلية يف الررررواايأ التارهيرررة وامنررراهج امدريررريةا مبرررا

 الثقايف؛
د ررن أن ي ررون للرررتاث الثقررايف مررن أثررر حمتمررل علرر  ا ررد مررن  أن تقرري حل مررا )ح( 

وأن تعتمردا حيثمرا كران ال قر وإجيا  فر  العمالة والتنميرة ا  ت را ية علر  ال رعيد احمللر  
دتثرل امتثرا ا كرامالا معرايري حقروق  ذلك مست واباا تدابري لتاجي  ايتخدام ه ا الررتاث مبرا

 اإلنسانا وخباصة ا قوق الثقافيةا ومبااركة مباشرة من األشخا  امعنيني؛
تيسررر برررامج ترردريب مهرر  تسررتهدف ب ررورة خاصررة الاررباب  أن تن رر  أو )ط( 

ا رررف التقليديررة الضرررورية إلعررا ة إنارراء الرررتاث الثقررايف احمللرر  وا  رراظ وتعررزز امهرراراأ و 
 عليه.

 التدابري الوقائية  
 يل : ينبغ  للدول أن تقوم مبا -103

أن حتلررل األيرررباب اجل ريرررة الررريت يقررروم عليهررا عررردم احررررتام الررررتاث الثقرررايف  )أ( 
احملتملررة الرريت  لقائمررة أوترردمري  وتعتمررد ايرررتاتيجياأ حمررد ة ا رردف للت رردأل ليخطررار ا أو

  د  ه ا الرتاث؛
أن تسرررتعد يف و رررم السرررلحل ألأل  ديرررد حمتمرررل للررررتاث الثقرررايف يف و رررم  )ب( 

ا ررربا بويررائل منهررا تسررجيل وتوثيررق الرررتاث الثقررايف امررا أل وغررري امررا أل اجماضرر  لو اي ررا 
ايررة الرررتاث القضررائيةا ابيررتخدام الت نولوجيرراأ الر ميررة حيثمررا أم ررنا وحتررد  أولرروايأ ي

يف ذلررك القررواأ العسرر رية و ررواأ ح ررا  الثقررايف وتبلغهررا للسررلطاأ والوكررا أ امعنيررةا مبررا
 السالم؛
أن ت ررريم عمليررراأ وضررر  خررررائط الررررتاث الثقرررايف وتررردرج تقييمررراأ ليثرررر  )ج( 

 الثقايف يف ختطيط امااري  اإلمنائيةا ابلتااور م  الس ان امعنيني.

 فظ السالم واجلهات الفاعلة اإلنسانيةالقوات املسلحة وبعثات ح  
 يل : ينبغ  للدول أن تقوم مبا -104

أن تعررررتف حبمايرررة الررررتاث الثقرررايف وا قررروق الثقافيرررة كعن رررر أيايررر  مرررن  )أ( 
 عناصر امساعدة اإلنسانية وح ا السالم وبناء السالم  بل النزا  وخالله وبعد ؛
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قايف ويايتها فضرالا عرن احررتام أن تدمج ب ورة منهجية الوع  ابلرتاث الث )ب( 
وياية ا قوق الثقافيةا يف الو يرة و واعرد ا شرتبا  ذاأ ال رلة اجماصرة ابلقرواأ امسرلاة 

بنراء السرالم ومبرا راأ ام را ة بعرد  وبعثاأ ح ا السالم واجلهراأ ال اعلرة اإلنسرانية ويف
 جلوانب.انتهاء النزا ا وأن ت  ل توفري  در كاٍف من التدريب با ن ه   ا

 تدابري كبح ال ار  ري املشروع ابملمتل ات الثقافية  
 يل : ينبغ  للدول أن تقوم مبا -105

أن تعتمررد الترردابري القانونيررة والقضررائية الالزمررة لتجررر  ايررتريا  اممتل رراأ  )أ( 
ايري الثقافية وت ديرها وهنب اموا   األثرية والثقافية وتنقيبها بطرق غري ماروعةا وفقاا للمع

 الدولية ذاأ ال لة؛
يتسرررق مررر  امعرررايري  أن تعتمرررد تررردابري إ اريرررة وماليرررة وضرررريبية وتربويرررةا مبرررا )ب( 

 الدوليةا إلحباط أيواق ا رار ابممتل اأ الثقافية.

 التوصياأ اموجهة إىل اجملتم  الدويل  
 يل : ينبغ  للمجتم  الدويل أن يقوم مبا -106

الوطنيررة والدوليرررة يف  طررا  الرررتاث الثقررايف  عمررراا أن يقرردم إىل ام يسرراأ  )أ( 
 تقنياا ومالياا يامل هنجاا  ائماا عل  حقوق اإلنسان؛

أن يعبئ اموار  لدعحل العاملني عل  ياية الرتاث الثقايف مرن ير ان حمليرني  )ب( 
 ومدافعني عن الرتاث وشعوب أصلية؛

ليررررل وتوزيرررر  أن تنظررررر يف إنارررراء آليررررة للقيررررام بارررر ل منهجرررر   مرررر  وحت )ج( 
 امعلوماأ امتعلقة ابمدافعني عن الرتاث الثقايف امعرة للخطر يف حي  أحناء العامل؛

أن تنظرا عند ا  تضاءا يف معاجلة  ضااي ا قوق الثقافيرة والررتاث الثقرايف  )د( 
يف ذلرك ا يرتعراة الردورأل الاراملا مر  الرتكيرز علر   يف عمل جملس حقوق اإلنسانا مبرا

التاليرررة: ا مايرررة واماررراركة والتعررراون الررردويل والوصرررول وا ريرررة وأمرررن األشرررخا  امسرررائل 
 العاملني يف جمال الرتاث والت ديق عل  ال  و  ذاأ ال لة؛

يف ذلرك اجملموعرة األيايرية الريت  أن تاج  عل  مواصلة  عرحل الردولا مبرا (ه) 
التقريرا بسبل منها  ا لاليتنتاجاأ والتوصياأ الوار ة يف ه ا33/20 دمم  رار اجمللس 

 اعتما   راراأ جديدة ذاأ منا  عمل ؛
أن تنظررر يف إنارراء فريررق ات ررال مررن الرردول امهتمررة ابألمررر وآليرراأ األمررحل  )و( 

 امتادة امعنية وممثل  اجملتم  امد  للمض   دماا.
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 التوصياأ اموجهة إىل األمحل امتادة  
 يل : ينبغ  ليمحل امتادة أن تقوم مبا -107

أن تعرررزز تعررراون اليونسررر و وام وضرررية السرررامية  قررروق اإلنسررران وامقرررررة  )أ( 
اجماصررة يف جمررال ا قرروق الثقافيررة ل  الررة إ مرراج هنررج  ررائحل علرر  حقرروق اإلنسرران يف يايررة 
الرررتاث الثقررايف يف عملهررا وعمررل آليرراأ حقرروق اإلنسرران األخررر  ذاأ ال ررلةا فضررالا عررن 

 عملياأ اإلنسانية واألمنية وعملياأ بناء السالم؛تعزيز مراعاة ا قوق الثقافية يف ال
أن ترررردمج صررررراحة يايررررة اممتل رررراأ الثقافيررررة وا قرررروق الثقافيررررة ضررررمن  )ب( 
مررررررن  رررررررار جملررررررس  19عمليرررررراأ األمررررررحل امتارررررردة   ررررررا السرررررالما وفقرررررراا لل قرررررررة  و يرررررة
 (؛2017 2347 األمن

الاعوب األصرلية أن تيسر إشرا  الس ان احملليني وامدافعني عن الرتاث و  )ج( 
 يف أعمال األمحل امتادة ومنا اا ا امتعلقة بتعزيز وياية الرتاث الثقايف.

وينبغررر  لليونسررر و وام وضرررية السرررامية  قررروق اإلنسررران وامقرررررة اجماصرررة يف جمرررال  -108
ا قوق الثقافية وض   ليل لتطبيق هنج  رائحل علر  ا قروق الثقافيرة إزاء العمليراأ اإلنسرانية 

ية وعملياأ بناء السالما فضالا عن هنج  ائحل علر  حقروق اإلنسران إزاء ا  راظ علر  واألمن
 الرتاث.
ود ررررن للم وضررررية أن تترررروخ  ترررروفري اجمرررردماأ ا يتاررررارية إىل الرررردول يف تن يرررر   -109

 ال  و  الدولية ذاأ ال لة.

 التوصياأ اموجهة إىل اجملتم  امد   
 يل : تقوم مبا ينبغ  منظماأ اجملتم  امد  أن -110

 15أن تقدم مزيداا من التقارير اموازية والار او  ال ر يرة امتعلقرة ابمرا ة  )أ( 
مررن العهررد الرردويل اجمررا  اب قرروق ا  ت ررا ية وا جتماعيررة والثقافيررة ومبوجررب الربوتوكررول 

 يتعلرق اب رق يف ا ختيارأل املاق به للمساعدة يف تويي  ا جتها اأ السابقة للجنرة فيمرا
 امااركة يف ا ياة الثقافية وا ق يف الوصول إىل الرتاث الثقايف والتمت  به؛

أن تقدم مزيداا من امساتاأ يف عملية ا يتعراة الدورأل الاامل با ن  )ب( 
 ه   امسائل.

    


