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 السبعون و الخامسة الدورة 
 من جدول األعمال 15البند 

 ثقافة السالم
   

األردن، واإلماارا  العبيياة المدةادة، وياانساااااااااداان، والبةبوج، وييةالدفر، واماورواة  فبو ياا الو ااااااااا  ،   
وايبوتي، ودولاة فسسااااااااا يج، والساااااااااودان، والعباس، وئماان، وفييياا اف ااااااااادوا ياة، وال سبيج، وفي ووال 

ومالي وا، ومصب، والمةبب، والممسكة العبيية السعودفة، ومورودانيا، البولي اروة(، والكووت،   - )اماوروة
 : مشبوع قبارونيجيبوا، واليمج

  
 تع و  ثقافة السالم والدسامح مج  ال حمافة المواقع الدييية  

 
 ،إن الجمعية العامة 
حقوا  في ميثــاا األمم المتحــدة وا علع اليــالمي ل المكرســـــــــــــــ  المقــا ـــــــــــــــد والم ــا    إذ تعياد تاينياد  
واليهـد الـدولي الصـاا حـالحقوا المـدنيــ    والـدنن، والضــــــــــــــمير ســــــــــــــيمـا الح  في  ر ـ  ال  ر  ، ول ( 1) ع ا نســــــــــــــا 
 ، ( 2) والسياسي  

القضــــــــاي علش جميا تعــــــــكال التي ــــــــ  والتمييز  المتيل  حعلع ا اللتزام ح تعيد  فضااااااا تينيد وإذ 
تشـر ن  25المؤرخ   36/55الذي تعلنت عنه الجمعي  اليام  في قرارها القائمين علش تسـا  الدنن تو الميتقد، 

تو إثني  وإلش تقلياي  نني   ، وكذلك إعلع  قوا األعـــــصاا المنتمين إلش تقلياي قومي 1981الثاني/نوفمبر 
 ،1992كانوع األول/ يسمبر  18المؤرخ  47/135الجمعي  اليام  في قرارها  ولغو  ، الذي تعلنت عنه

اللذنن يمثلع ت لي ًا من اليالم  ،(3)حأهمي  ا علع وبرنامج اليمل المتيلقين بثقاف  الســلم وإذ تسااس  
للمجتما الدولي، وبصا ـــــ  مناوم  األمم المتحدة، حالترو ج لثقاف  قوامها الســـــلم واللعنن تيو  حالن ا علش  

 ال شر  ، وبصا   األجيال المقبل ،

__________ 

 (.3-تلن )  217القرار  (1) 
 (، المرف .21-)  تلن 2200تنار القرار  (2) 

 تلن وباي. 53/243القراراع  (3) 

https://undocs.org/ar/A/RES/36/55
https://undocs.org/ar/A/RES/36/55
https://undocs.org/ar/A/RES/47/135
https://undocs.org/ar/A/RES/47/135
https://undocs.org/ar/A/RES/53/243
https://undocs.org/ar/A/RES/53/243
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 72/130و ، 2017كانوع األول/ يســمبر  1المؤرخ   72/17ام  إلش قراراي الجمعي  اليشايب تإذ و 
، 2019تموز/نوليــــــه  25المؤرخين  73/329و  73/328و  2017كــــــانوع األول/ يســــــــــــــمبر  8المؤرخ 

 16/18وقرار مجلس  قوا ا نســــــاع ،  2019 كانوع األول/ يســــــمبر 18المؤرخين   74/164و   74/145 و
حـ  جميا الـدول األعضـــــــــــــــاي علش اتصـاذ جميا التـدابير المنـاســــــــــــــ ـ  تي تال، 2011آذار/مـار   24المؤرخ 

لألعــــــصاا علش     الســــــلبيقول   وال ،والتحر ض علش الينن ،موالوـ ـــــ  ،وخطاب ال را ي  ،مناهضــــــ  ال را ي ل
ــام  وال ترام  ،تســـــا   ننهم تو ميتقدهم والتي ـــــ  وتعمال الينن األخر ، من خلل تشـــــجيا الت اهم والتســـ

   المتيلق  ححر   الدنن تو الميتقد،مسائل المت ا ل في ال

 ماي  األماكن  ”، والمينوع 2001تيار/مانو   31المؤرخ   55/254إلش قرارها  فضاااااااااا  وإذ تشااااااااايب 
ــاع في “الدنني   ز راع/نونيه  25، وإعلع وبرنامج عمل فيينا اللذنن اعتمدهما المؤتمر اليالمي لحقوا ا نســــــــ
ــد اع علش ةــــرورة مواجه  التي ــــ  و (4)1993 ــل حه من عنن قائم علش تســــا  الدنن ، واللذنن يشــ ما نت ــ

 الميتقد، حما في ذلك تدنيس األماكن الدنني ، تو

ـحا علع المتيل  ححـماـي  الممتلـ اي اـلدننـي  في إـفار اتـ ااـي  الترا، الـيالمي،    وإذ تةيط ئسماا مع الدقاديب  
 ، الدنني  إ ارة الترا، حشأع  توجيهاي عام   وةا  الدول األعضاي في  ، والذي ندعم  2010الميتمد في عام  

ــيجالنا  ار خ تحأع المواقا الدنني  تمثل  وإذ تقب  في كل بلد ومجتما   همالجتماعي وتقاليد همونســــــــــ
 ح  تها هذه،ا ترامها ن غي في جميا تنحاي اليالم و 

دة والتضـــامن من  حصط  عمل األمم المتحدة لحماي  المواقا الدنني : الو  وإذ تةيط ئسما مع الدقديب 
 تجل األماع والسلم في تماكن الع ا ة، التي وةيها تحالن األمم المتحدة للحضاراي،

من  وا ، التي ــــــــــــــ  والتمييز وتعمـال الينن التي يشــــــــــــــهـدهـا اليـالم،   وإذ تعبب ئج القسق الباال  
إةـــاف  إلش ال ـــورة الســـلبي  ذلك ما يقا منها بدافا من التمييز ةـــد تعـــصاا ننتموع إلش تقلياي  نني ،   في  حما 

   الميتقد،  تو  عن تت اع الدياناي وإن اذ تدابير تنطوي علش التمييز تحدندًا ةد األعصاا علش تسا  الدنن 

   المسؤولي  الرئيسي  للدول عن  ماي  السكاع في تراةيها، وإذ تؤكد مج اديد 

حما في  تيز ز  قوا ا نسـاع و مانتها،إلش تع الدول تقا عليها المسـؤولي  األسـاسـي  عن وإذ تشايب  
ذلك  قوا ا نســــــاع الواج   لألعــــــصاا المنتمين إلش األقلياي الدنني ، حما يشــــــمل  قهم في ممارســــــ   ننهم 

  ميتقدهم ححر  ، تو

إزاي تزاند اســــتهدام هجماي ا رهابيين والميليشــــياي الصارج  عن القانوع  وإذ تعبب ئج بال  القسق  
ي ، حما فيها المواقا الدنني  والقطا الشــــيائر  ، مما يســــ ر في كثير من األ ياع عن تشــــو هها  للممتل اي الثقاف

   ،تو تدميرها حال امل، تو سرقتها والتجار غير المشروع بها، وإذ تدنن هذه الهجماي

،  عــاملً تع الت ــدي لتدمير الترا، الثقافي الما ي وغير الما ي نن غي تع يكوع   كد مج اديدتؤ وإذ  
ــواي، و ركز علش األفيال التي ترت بها الجهاي   فيغطي جميا المناف ، و توخش المنا والمســــــايل  علش  د ســــ

   غير النزاع، وعلش األعمال ا رهابي ، ال اعل  التاحي  للدول  وغير التاحي  لها، سواي في  الي النزاع تو

__________ 

 (4) A/CONF.157/24 (Part I). ال  ل الثال ، 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/17
https://undocs.org/ar/A/RES/72/17
https://undocs.org/ar/A/RES/72/130
https://undocs.org/ar/A/RES/72/130
https://undocs.org/ar/A/RES/73/328
https://undocs.org/ar/A/RES/73/328
https://undocs.org/ar/A/RES/73/329
https://undocs.org/ar/A/RES/73/329
https://undocs.org/ar/A/RES/74/145
https://undocs.org/ar/A/RES/74/145
https://undocs.org/ar/A/RES/74/164
https://undocs.org/ar/A/RES/74/164
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/16/18
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/16/18
https://undocs.org/ar/A/RES/55/254
https://undocs.org/ar/A/RES/55/254
https://undocs.org/ar/A/CONF.157/24(PartI)
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تل اي المدرج  في قائم  الترا، اليالمي حالمائ  من المم 20تع ما يقرب من  هافي ائدبا تضااع وإذ 
 ،لها  ل   نني  تو رو ي منام  األمم المتحدة للتربي  واليلم والثقاف  ل

من جميا الهجمـاي علش األمـاكن والمواقا والمزاراي الـدننيـ  وإذ تعبب ئج ا ااااااااادياا ااا الشاااااااااادياد  
حقوا ا نســــــــــــــاع والقانوع الدولي  لي لالدو قانوع الو اخلها، التي تشــــــــــــــكل انتهاكًا للقانوع الدولي، ول ســــــــــــــيما 

 ا نساني، حما في ذلك تي تدمير متيمد لآلثار والميالم التار صي ،

حأع مناقشـــــــ  األف ار علش نحو  ـــــــر   وبنداي وفي جو يســـــــو ه ال ترام وتع الحوار بين  وإذ تسااااس  
ولي يمكن تع يكوع لهما  ور  األ ياع واليقائد الدنني  والثقافاي علش ال ــــــــــــــيد المحلي والوفني وا قليمي والد

 إيجابي في مكافح  ال را ي  الدنني  والتحر ض والينن الدننيين،

تي  عوة إلش ال را ي  تشــــكل تحر ضــــا علش التمييز تو اليداي تو الينن، ســــواي تكاع ذلك   تديجوإذ  
وســــائل التوا ــــل الجتماعي   وا ل تروني  ت والوســــائل الســــمعي  ال  ــــر   ت وحاســــتيمال الوســــائل المطبوع  ت

 ،تخر  ائل تي وس وت

هـاب، حجميا تعــــــــــــــكـالهمـا  علش تع ا رهـاب والتطرم اليني  الم ضــــــــــــــي إلش ا ر  وإذ تكبر الداينياد 
 ومااهرها، ل يمكن ول نن غي ربطهما حأي  نن تو جنسي  تو  ضارة تو جماع  عراي ، 

حـالـدور الايــا ي الـذي تنهض حـه منامــ  األمم المتحــدة للتربيــ  واليلم والثقــافـ  واليمــل الـذي  وإذ تقب 
ي وإســـهامهما في النهوا حالحوار  يضـــطلا حه تحالن األمم المتحدة للحضـــاراي في تيز ز الحوار بين الثقافا

ــيخ ثقاف  الســــلم ونبذ الينن وتركيزهما علش اتصاذ  بين األ ياع وكذلك ما يقوماع حه من تنشــــط  تت ــــل بترســ
 إجراياي محد ة في هذا المجال علش ال يد اليالمي وا قليمي و وع ا قليمي،

حشــــــــــأع تيز ز ثقاف  قوامها  إلش ت ثي  الجهو  الدولي  لتشــــــــــجيا إقام   وار عالمي  تدئو - 1 
تيرب و  التسـام  والسـلم علش جميا المسـتو اي، اسـتنا ا إلش ا ترام  قوا ا نسـاع وتنوع األ ياع والميتقداي،

من جميا تعمال الينن الموجه  ةــــــــــد األعــــــــــصاا علش تســــــــــا   ننهم تو ميتقدهم،   عن تســــــــــ ها الشــــــــــدند
ــد األماكن التي نتيبدوع  ومما ه من تلك األعمال ةـــــ جميا العتداياي علش األماكن  فضـــــــل عن فيها، و  نوجَّ

 و اخلها التي تشكل انتهاكا للقانوع الدولي؛الدنني   زارايوالمواقا والم

جميا تعمــال الينن تو التهــدنــد حــه التي ل تزال ترت ــ  في اليــالم ةـــــــــــــــد األمــاكن  تاديج - 2 
ــها للصطر، لمجر   ــرر بها تو تير ضـ   خطواي دنن تيتو ، كونها تماكن  نني الدنني ، تو تدميرها، تو إلحاا ةـ

 ؛تو تحو ل تي مواقا  نني  حالقوةطمس ل

جميا اـلدول األعضــــــــــــــاي ومناومـ  األمم المتحـدة والمنامـاي ا قليميـ  والمنامـاي  تادئو - 3 
األمم المتحدة لحماي   خط  عمل تع تدعم،  ســــــــ  القتضــــــــاي، غير الحكومي  والجهاي الميني  األخر  إلش 

الاـيا اي والجهـاي الـ اعـل  اـلدننـي  لمنا التحر ض علش الينن  نـي  وإلش تع تزـ د فهمهـا لصطـ  عمـل المواقا اـلدن
خطاب  حشــــأع المحتمل تع نؤ ي إلش جرائم و شــــي ، التي تيرم تيضــــا حاســــم خط  عمل فا ، وخط  اليمل 

 ؛ال را ي ، وسائر الم ا راي التي تشجا علش التسام  والت اهم

إلش عقـد مؤتمر عـالمي يضــــــــــــــم كيـانـاي األمم المتحـدة لألمم المتحـدة األمين اليـام  دئوتا  - 4 
والدول األعضـــــاي والشـــــص ـــــياي الســـــياســـــي  والزعماي الدننيين والمناماي الدنني  ووســـــائ  ا علم والمجتما  
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ــياســـــي  ــاهم  في ايا ة الدعم الســـ ــلح  انخر ن المينيين بهدم المســـ ي إجرايالتصاذ المدني وت ـــــحاب الم ـــ
 ؛خط  عمل األمم المتحدة لحماي  المواقا الدنني تن يذ لمضي قدما في من تجل ا محد ة

إزاي التزاند المســــــــــتمر لحوا ، التي ــــــــــ  الين ــــــــــري والدنني، والتمييز  تعبب ئج قسقاا - 5 
نت ــل بذلك من عنن، فضــًل عن القول   الين ــر   والدنني  الســلبي  في عــتش ت ــقاع اليالم، وتدنن في   وما

هذا السـياا تي   عوة إلش ال را ي  القومي  تو الين ـر   تو الدنني  التي تشـكل تحر ضـًا علش التمييز تو اليداي 
تو الينن، وتح  الدول علش تع تتصذ تدابير فيال ، تت   والتزاماتها حموج  القانوع الدولي لحقوا ا نســـــاع،  

 للت دي لهذه الحوا ، ومكافحتها؛

ــ  الح  في  ر ــ  الرتي الــدتؤكاد مج اادياد  - 6  ور ا يجــابي الــذي يمكن تع تؤ يــه ممــارســـــــــــــ
ــ    ــيخ الديمقرافي  ومكافح  التي ــــ والتيبير وال ترام ال امل لحر   التما  الميلوماي وتلقيها ونقلها في ترســــ

ند كذلك تع ممارســـــ  الح  في  ر   التيبير تنطوي علش واج اي ومســـــؤولياي خا ـــــ  ؤكد من جدالدنني، وت
 ؛من اليهد الدولي الصاا حالحقوا المدني  والسياسي  19ا ة للم وفقاً 

علش تع  ر   الدنن تو الميتقد و ر   الرتي والتيبير والح  في التجما الســــــــــلمي  تشاااااادد - 7 
ــًا، وتؤكد الدور  ت و ن الجمعياي هي والح  في  ر    ز حيضــــها حيضــ ــاحك  ييزدع  ر اي و قوا متراحط  ومتشــ

  تلك الحقوا في الت ـدي لجميا تعـكال التي ـ  والتمييز القائمين علش تسـا   الذي يمكن تع تؤ يه ممارسـ 
 الميتقد؛ الدنن تو

والتنمي  الســــــــــــــلبي والو ــــــــــــــم  المهيـن  من الحـالي الصطيرة للقولـ   تعبب ئج باال  القسق - 8 
ــًا من البرامج والمصططاي التي نن  ل التي ــب   ننهم تو ميتقدهم، وتيضـــــ ــتهدم األعـــــــصاا حســـــ ذها  تزال تســـــ

األفرا  المتطرفوع والمنامـاي والجمـاعـاي المتطرفـ  بهـدم وةــــــــــــــا قواـل  نمطـي  ســــــــــــــلبـي  لمجموعـاي  ننـي  
 وإ امتها، وبصا   عندما تتغاةش الحكوماي عن ذلك؛

ــ  إلش تيز ز التياوع الدولي وا قليمي و وع ا قليمي ج اديد تؤّكد م - 9  علش الحاج  الماســــــــ
 الهجماي علش تماكن الع ا ة وقميها ح ورة فيال ؛ القدراي الوفني  للدول علش مناالها م إلش تدعيم 

من الضـــــــــــرر الذي نلح  حالترا، الثقافي للبلداع التي تمر ححالي تعبب ئج ا اااااااديا اا   - 10 
ــت لها مواقا الترا، الثقافي اليا ــيما الهجماي التي تيرةــ لمي  تزم  ونزاع وبحالي ما حيد انتهاي النزاع، ول ســ

حمـاـي   ل  1954عـام في انوـن  األخيرة، وـتدعو إلش وقن تـلك األعمـال فورا، وـتذكر اـلدول األفرام في اتـ ااـي  
حاأل كام الوار ة فيها والقاةـــــــــــــي   (5)البروتوكولين الملحقين بهافي و  مســـــــــــــل   نزاعالثقافي  في  ال   الممتل اي

عـــــــكال الســـــــرق  تو النه  تو الختل  والتصر   ححماي  الممتل اي الثقافي  وا ترامها و ار تي عـــــــكل من ت
 للممتل اي الثقافي ، ومنا هذه األعمال، ووةا  د لها إذا اقتضش األمر ذلك؛

األمم المتحدة إلش موا ـــــــــــل  تطو ر الســـــــــــتراتيجياي والم ا راي التيليمي  و ملي  دئوت - 11 
ــلالوت واي  اليــالمي التي تهــدم إلش تيز ز  مــايــ  المواقا الــدننيــ  والترا، الثقــافي، وتيز ز ال ترام  توا ـــــــــــــ

 ، ومكافح  التي   الدنني وخطاب ال را ي ؛ ا علمي توعي ال ز ا ةوالت اهم المت ا لين، و 

من تجــل الت ـــــــــــــــدي جميا الــدول األعضـــــــــــــــاي إلش تيز ز التثاي  وبنــاي القــدراي  دئوتا  - 12 
رســـــــــــائل الو دة والتضـــــــــــامن والحوار بين األ ياع والثقافاي، وز ا ة الترو ج لالينن من خلل  لتحر ض علشل

__________ 

 (5) United Nations, Treaty Series, vols. 249 and 2253, No. 3511. 
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تيز ز ثـقاـف  الســــــــــــــلم واللعنن وعـدم التمييز وتيز ز التـ اهم بين الـنا  من جميا  لالوعي وال ترام المتـ ا ل 
 ؛تهمي  التيايش السلمي فضل عنالثقافاي واأل ياع والميتقداي، 

ــســـــــاي مناوم  األمم  ا    سب ت  -   13  ــاي ومؤســـــ ألمين اليام لألمم المتحدة إفلع جميا الدول األعضـــــ
المتحدة ومناماي المجتما المدني والجهاي الميني  األخر   ـــــــا    الم ـــــــلح  علش هذا لقرار، وتقرر موا ـــــــل   

 . “ ثقاف  السلم ”   مينوع النار في مسأل  تيز ز ثقاف  السلم والتسام  من تجل  ماي  المواقا الدنني  في إفار البند ال 
 


