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جيّسد الرتاث السمعي البصري، الذي يضم على سبيل املثال ال احلصر األفالم والربامج اإلذاعية 
تارخينا ويُعّد شاهدًا فريدًا على جمتمعاتنا وعلى تنوع والتلفزيونية والتسجيالت الصوتية واملرئية، 

عّز نظريه للمعلومات الالزمة لفهم وقائع القرن  منهالً أيضًا ثقافات العامل وثرائها. ويُعّد هذا الرتاث 
هويات الشعوب، ويُظهر العشرين والقرن احلادي والعشرين. وجيّسد هذا الرتاث، فضًال عن ذلك، 

الرتاث  تقاليدها وعاداتا ولااتا. ويُعتربالذي يدّل عليه اختالف ثراء ثقافات خمتلف البلدان 
ة بالصوت والصورة ، الذي يوصل األفكار ويبّلغ الرسائل عن طريق االستعانالسمعي البصري

 ياً للوثائق واحملفوظات التقليدية.وال عوائق لاوية، مكمِّالً ضرور حدود جارافية  حتول دون إيصاهلا فال

واالنتفاع  وال بّد من العمل على نشر الرتاث السمعي البصري ومتكني الناس كافة من االّطالع عليه
وتضاهي مواطن الضعف واهلشاشة اليت تعاين منها الوثائق السمعية البصرية مع ذلك ما متلكه . به

بالفعل جزء كبري من تراث العامل السمعي  اندثر. وقد ومظاهر احلياةهذه الوثائق من مواطن القوة 
ءات والُبىن املناسبة، فأّدى سوء احلظ أو قلة املوارد والكفاأو التدمري  وأبسبب اإلمهال البصري 
إىل فقدان جزء مهم من ذاكرة البشرية. وتشتد مواطن الضعف واهلشاشة اليت يعاين منها هذا اندثاره 

أحيانًا دون اندثار هذا الرتاث وحيول شتدادًا ال نظري له يف سائر األحوال. الرتاث أثناء النزاعات ا
. ومل نعد منلك من الوقت فهمًا دقيقاً  التمعات والشعوب اليت يندثر تراثهامتكننا من فهم تاريخ 

لنقل التسجيالت السمعية البصرية املوجودة سوى مدة ترتاوح بني عشر سنوات ومخس عشرة سنة 
للحيلولة دون اندثارها. وجيب علينا رّص الصفوف ومجع الكلمة حاليًا وحفظها بوسائل رقمية 

ليغ فهم هذه احلقبة احلديثة من تاريخ البشرية وتب تايري هذا الوضع، إذ يُعدّ والعمل معًا من أجل 
قضايا يف مسائل االنتماء واهلوية، وكذلك يف فهم  وقائعها إىل األجيال القادمة عامًال حامساً 

 فيما بينها فهماً وافياً واستيعابا استيعاباً كامًال.العالقات التمعات املعاصرة و 
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كل عنصر من عناصر  جيّسديف هذه اجلهود، و العامل الذي أنشأته اليونسكو  ذاكرة ويساهم برنامج
 يف راسخةذاكرة مجاعية  العامل اااص بذا الربنامج ذاكرة يف سجلاليت جيري إدراجها الرتاث 

يف  فظ هذا الرتاث غايةها األجيال السابقة. وال ينباي لنا أن جنعل حتتركوالوثائق اليت فوظات احمل
على احملفوظات تمكن من االّطالع أن يمّنا ، بل ينباي لكل فرد حّد ذاتا بدون معرفته وفهمه

جمتمع  كلمازاها لدى  الراهنة وفهم ومراميها ومقاصدها الوقوف على معانيها من أجل والتفّكر فيها 
ويؤدي الرتاث . املشرتكة معاين إنسانيتنامن ، واستخالص ما ميكن أن تُنبئنا به من التمعات

ونبذ ما يفّرقنا لبصري دورًا حامسًا يف هذه املساعي الرامية إىل تعزيز ما جيمعنا ويوحدنا السمعي ا
 وميكن أن يساهم هذا الرتاث بالتايل يف تعزيز الِقيم العاملية ونشر ثقافة التسامح والسالم.ويشتتنا. 

الدول البصري،  السمعي للرتاث العاملي ، يف هذا اليومأدعو، وسعيًا إىل بلوغ هذه الااية السامية
كل املؤسسات املسؤولة عن و ، ملنتفعني بامنتجي املواد املسموعة واملرئية واومجيع  ،األعضاء كافة

ثروتنا السمعية إىل رّص الصفوف ومجع الكلمة وتوحيد القوى من أجل محاية ، صون الرتاث وحفظه
 البصرية املشرتكة وتشاطرها وتبلياها إىل األجيال القادمة.
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