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                جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال٣البند 

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
 والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية 

 ، سري النكا،*، اجلزائر*، تونس*، بيالروس*، أرمينيا*إثيوبيا
 مشروع قرار: ، مصر*كازاخستان

                              ً     ً                محايـة الـتراث الـثقايف بوصفه مكوناً هاماً من           -     /...  ٦
                             تعزيز احلقوق الثقافية ومحايتها        مكونات

                    إن جملس حقوق اإلنسان،

                                                                        مم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق                        مبيـثاق األ               إذ يسترشـد   
                                                                           االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

  ة                                                                                 الصكوك القانونية العاملية واإلقليمية ذات الصلة بتعزيز ومحاية احلقوق الثقافية وحبماي                 وإذ يضع يف اعتباره 
                                                                                                                 الـتراث الـثقايف، مبا يف ذلك املبادئ اليت تنص عليها االتفاقيات والتوصيات واإلعالنات واملواثيق اليت اعتمدهتا                 

                                                                        منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة واملتعلقة حبماية التراث الثقايف،

                        ً    مترابطة ويعزز بعضها بعضاً                                                                 أن مجيع حقوق اإلنسان حقوق عاملية وغري قابلية للتجزئة و                       ً   وإذ يؤكد جمدداً   
                                                                            ويتوجب التعامل معها بإنصاف ومساواة، يف مرتبة واحدة وبالدرجة ذاهتا من التأكيد،

                                                      

  .                              دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان *
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                                                                                    إىل أن الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تتعهد        وإذ يشري 
                                                          والثقافة ولتنميتهما وإشاعتهما بغية ضمان املمارسة الكاملة                                                  باختاذ تدابري، من بينها التدابري الضرورية لصون العلم

            من العهد،  ١٥                            للحقوق املنصوص عليها يف املادة 

                                                                              ما للتنوع الثقايف من أمهية من أجل املمارسة الكاملة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية              ً وإذ يؤكد جمدداً 
                   ً   وك املعترف هبا عاملياً،                                                الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريه من الصك

                                                                                                  إىل أن التـنوع الثقايف، الذي يزدهر يف إطار من الدميقراطية والتسامح والعدالة االجتماعية                         وإذ يشـري   
                                                                                                              واالحـترام املتـبادل بني الشعوب والثقافات، هو عنصر ال غىن عنه من أجل السلم واألمن على الصعيد احمللي                   

                والوطين والدويل، 

                                                                                      أن التراث الثقايف هو مكون هام من مكونات اهلوية الثقافية للمجتمعات والفئات                                   وإذ يضـع يف اعتباره     
                                                       ً                                                      واألفراد، ومن مكونات التماسك االجتماعي، حبيث إن تدمريه عمداً قد تترتب عليه آثار ضارة بكرامة اإلنسان                

        وحقوقه،

                             بادئ اإلنسانية وما ميليه الضمري                                                           أن التدمري املتعمد للتراث الثقايف خيل مببادئ القانون الدويل ومب        وإذ يؤكد 
       العام،

                                                          وااللتزام مبكافحة تدمريه املتعمد بأي شكل من األشكال من                                       ما حلماية التراث الثقايف                 ً     وإذ يؤكـد جمدداً    
    ٍ                                           أمهيٍة من أجل نقل هذا التراث إىل األجيال القادمة،

                             ثة ومبا ميكن أن يقدمه احلوار بني                                   َ ِّ                  مبا قدمته الديانات كافة من مسامهات قَيِّمة يف احلضارة احلدي          وإذ يعترف  
                                                         ً                احلضارات من إسهام يف حتسني إدراك القيم املشتركة بني البشر كافةً وزيادة تفهمها،

                                                                                                  بأن تعزيز احلقوق الثقافية ومحايتها واحترام اهلويات الثقافية املختلفة هي عناصر حيوية من                 يقر - ١ 
                                                       التشجيع على التسامح واالحترام والتحاور والتعاون                                                               أجل تعزيز احلرية والتقدم يف كل مكان، وكذلك من أجل         

                                        فيما بني خمتلف الثقافات واحلضارات والشعوب؛

                                                                                     أن لكل ثقافة كرامة وقيمة جيب احترامهما وصوهنما، وأن احترام تنوع املعتقدات                        يكرر تأكيد  - ٢ 
     افة؛                                                                       والثقافات واللغات يشجع على إجياد ثقافة من السلم واحلوار فيما بني احلضارات ك

                                                                                                  بـأن التدمري املتعمد للتراث الثقايف قد يشكل دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو                     يقـر  - ٣ 
              ً                                                                                                الدينـية وحتريضـاً علـيها، وخيل بالتايل باملبادئ األساسية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، ومن بينها األحكام               

                    املدنية والسياسية؛                            من العهد الدويل اخلاص باحلقوق  ٢٠                     املنصوص عليها يف املادة 

ٍ                                    إزاء ما حيدث يف أحناء شىت من العامل من استمراٍر ألفعال التدمري املتعمد                                    يعـرب عن بالغ قلقه     - ٤                                           
               للتراث الثقايف؛



A/HRC/6/L.33 
Page 3 

                                                                                     أن الدول تتحمل املسؤولية عن التدمري املتعمد للتراث الثقايف ذي األمهية البالغة بالنسبة إىل     يؤكد - ٥ 
                                                                        مد عن اختاذ التدابري املناسبة حلظر ما قد حيدث من تدمري متعمد هلذا التراث ولوقف                             البشرية، أو عن التقاعس املتع 

                                                  ً                                  هذا التدمري واحليلولة دون حدوثه واملعاقبة عليه، وفقاً ملا تنص عليه أحكام القانون الدويل؛

   ال                                                                                            إىل الدول إعادة تنشيط جهودها الرامية إىل اختاذ ما هو مناسب من التدابري ملنع أفع                     يطلـب  - ٦ 
                                                                                                   ً   التدمري املتعمد للتراث الثقايف، أينما وجد هذا التراث، وللحيلولة دون حدوث هذه األفعال ووقفها وقمعها، سواًء 
                                                                                                         يف أوقـات السـلم أو يف حاالت النـزاع املسلح، ولزيادة تعزيز تشريعاهتا الوطنية وتدابريها اإلدارية والتعليمية      

      امات؛             ً                  ً          والتقنية وفقاً ملا تعهدت به دولياً من التز

           ً                                                                   الدول كافةً، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة، ووسائط     يشجع - ٧ 
                                                                                                                    اإلعالم، على إشاعة ثقافة قوامها التسامح واحترام لتنوع الثقافات واحلضارات واألديان، واحترام املواقع الثقافية              

              ماعي للبشرية؛                       ً     ً                     والدينية، اليت متثل جانباً هاماً من جوانب التراث اجل

                                                                                       على ما ملواصلة التعاون على الصعيدين الدويل واإلقليمي من أمهية من أجل التشجيع على             يشدد - ٨ 
                                                                                                                      احلوار فيما بني الثقافات مبا يكفل توسيع نطاق التواصل الثقايف يف العامل وتوازنه ومبا حيبذ االحترام املشترك فيما                  

           مها السلم؛                                        بني الثقافات وما يعمل على تعزيز ثقافة قوا

                                                                                      من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تشجع مجيع هيئات حقوق اإلنسان                  يرجو - ٩ 
                                                                                                   ً                 وآلـياهتا ذات الصلة على إيالء االهتمام الواجب ملسألة تعزيز التنوع الثقايف ومحاية التراث الثقايف بوصفه مكوناً               

                                      يف ذلك اإلعمال التام للحقوق الثقافية؛    ً                                            هاماً من مكونات تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان كافة، مبا

                                                                                        مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على زيادة املشاورات مع اجمللس والتعاون                 يشجع -  ١٠ 
                                                                                                              مع املنظمات واهليئات الدولية واإلقليمية املعنية مبسألة محاية التراث الثقايف بغية معاجلة ما هلذه املسألة من جوانب        

       إلنسان؛            متصلة حبقوق ا

                                                                                  من مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن توجه أنظار مجيع احلكومات،                      ً  يرجو أيضاً  -  ١١ 
                                                       ً                                          وأجهزة األمم املتحدة وبراجمها املختصة، ووكاالهتا املتخصصة، فضالً عن املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية، إىل 

        يرجو من  [                                                ما اختذته من خطوات لترويج هذا القرار وتنفيذه، و                                              هذا القرار، وأن تطلب إليها اإلدالء بتعليقاهتا على
  .              ً                                    أن تقدم تقريراً إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته التاسعة  ]       املفوضة

----- 


