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 V - توطئة

توطئة

التقاليد العريقة التي نجحت في  إن التراث الثقافي ال يعني فقط المباني القديمة واآلثار - بل يشمل أيضاً 

عبور األجيال. هذا التراث الثقافي حامل الهوية والتالحم االجتماعي يحتاج أيضا للحماية والترويج.

اعترافا  اليوم تحقيق  الدول عام 2003، أمكن  التي تبنتها  المادي  الثقافي غير  التراث  اتفاقية صون  بفضل 

الجماعات  عليها  تغار  التي  والمعارف  والمهارات  التعابير  وأشكال  الحية،  ممارسات  صون  بأهمية  واسعا 

وتعترف بها كتراثها الثقافي، الذي يمكن تحقيقه من خالل المشاركة النشطة والكاملة لهذه الجماعات. 

الدولي حيث أصبح مرجعا  القانون  المادي في  الثقافي غير  التراث  االتفاقية بعمق مبدأ صون  أرست  فلقد 

الالزمة.  العامة والقوانين  السياسات  االتفاقية تعتمد عليه في وضع  التي وقعت على  للدول األطراف  حيويا 

ولقد تحقق ذلك على المستوى العالمي تقريباً، إذ بلغ عدد الدول التي صادقت على االتفاقية أكثر من %90 

من الدول األعضاء في اليونسكو.

من  يتحقق  المادي  غير  الثقافي  التراث  صون  أن  أبرزت  قد  الماضية  سنة  عشر  الخمسة  عبر  تجاربها  إن 

والفرص  المناسبة  الوسائل  توضع  وعندما  التغيير.  الدائمة  البيئة  مع  المستمر  والتكيف  البشر  إبداع  خالل 

أيضاً  يروجون  بل  فقط  الحي  تراثهم  يحمون  ال  المادي  غير  الثقافي  التراث  حملة  فإن  اإلبداع  عن  للتعبير 

الوسائل األكثر استدامة للحياة معا في مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة. وبعبارة أخرى، إن االتفاقية تقف 

على مفترق الطرق بين التراث واإلبداع وينبغي أن تلعب دوراً في تحقيق التنمية المستدامة.

اعتمدتها  والتي  الشاملة  االتفاقية  نتائج  إطار  األساسية  للنصوص   2018 طبعة  االتفاقية،  ملحق  ويشمل 

الجمعية العامة للدول األطراف في االتفاقية في شهر حزيران/يونيو 2018. وسوف يساعد هذا اإلطار على 

قياس ومراقبة آثار االتفاقية على شتى المستويات، في روح برنامج 2030 للتنمية المستدامة.

التواقة  العديدة  للدول  الطبعة للنصوص األساسية سوف تصبح شريكا هاما   وإنني على يقين من أن هذه 

لضمان استمرارية التراث الحي وتحقيق التنمية الشاملة لمصلحة األجيال الحالية والمستقبلة.

أودري أزوالي 

 املديرة العامة لليونسكو
ترشين األول/أكتوبر 2018
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 اتفاقية صون 

الرتاث الثقايف غري املادي



 توجد نسخ من اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي 

بلغات مختلفة على العنوان التالي:
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  اتفاقية صون1
الرتاث الثقايف غري املادي

باريس، 17 ترشين األول/أكتوبر 2003

إليها  المشار  والثقافة،  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  العام لمنظمة  المؤتمر  إن 

إلى  سبتمبر/أيلول   29 من  باريس  في  المنعقد  »اليونسكو«،  باسم  يلي  فيما 

17 أكتوبر/تشرين األول 2003، في دورته الثانية والثالثين،

اإلعالن  ال سيما  اإلنسان،  بحقوق  المتعلقة  القائمة  الدولية  الصكوك  إلى  يشير  إذ 

العالمي لحقوق اإلنسان لعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  لعام 1966،  والثقافية  واالجتماعية 

والسياسية لعام 1966،

الثقافي  للتنوع  بوتقة  بوصفه  غير المادي  التراث الثقافي  أهمية  إلى  وبالنظر 

بشأن  اليونسكو  توصية  لما أكدته  وفقا  المستدامة،  التنمية  يضمن  وعامال 

بشأن  العالمي  اليونسكو  وإعالن  لعام 1989،  والفولكلور  التقليدية  صون الثقافة 

اجتماع  في  المعتمد  لعام 2002،  اسطنبول  وإعالن  لعام 2001،  التنوع الثقافي 

مرآة  غير المادي:  الثقافي  »التراث  الثقافة  لوزراء  الثالث  المستديرة  المائدة 

التنوع الثقافي«.

المادي  والتراث  غير المادي  التراث الثقافي  بين  الحميم  الترابط  إلى  وبالنظر 

الثقافي والطبيعي،

من  ما توفرانه  جانب  إلى  االجتماعي،  والتحول  العولمة  عمليتي  أن  يالحظ  وإذ 

ظروف مساعدة على إقامة حوار متجدد فيما بين الجماعات، فإنهما، شأنهما شأن 

والزوال  التدهور  ألخطار  غير المادي  التراث الثقافي  تعرضان  التعصب،  ظواهر 

والتدمير، وال سيما بسبب االفتقار إلى الموارد الالزمة لصون هذا التراث،

بصون  يتعلق  فيما  المشترك  والشاغل  النطاق  العالمية  للرغبة  منه  وإدراكاً 

التراث الثقافي غير المادي للبشرية،
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األفراد،  وأحياناً  والمجموعات،  األصليين،  السكان  جماعات  وخاصة  الجماعات،  بأن  يعترف  وإذ 

من  وإبداعه  وصيانته  عليه  والمحافظة  غير المادي  التراث الثقافي  إنتاج  في  هام  بدور  يضطلعون 

جديد، ومن ثم يسهمون في إثراء التنوع  الثقافي واإلبداع البشري،

حماية  أجل  من  تقنينية  وثائق  إلعداد  اليونسكو  بذلتها  التي  النطاق  الواسعة  الجهود  ويالحظ 

التراث الثقافي، ال سيما اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972،

صون  يستهدف  ملزم  طابع  ذي  األطراف  متعدد  صك  أي  اآلن  إلى  ال يوجد  أنه  أيضاً  ويالحظ 

التراث الثقافي غير المادي،

ينبغي  والطبيعي  التراث الثقافي  بشأن  القائمة  الدولية  والقرارات  والتوصيات  االتفاقات  ألن  ونظراً 

إثراؤها واستكمالها على نحو فعال بأحكام جديدة تتعلق بالتراث الثقافي غير المادي،

غير المادي  التراث الثقافي  بأهمية  الناشئة،  األجيال  بين  وخاصة  الوعي،  تعزيز  لضرورة  ونظراً 

وبأهمية حمايته،

االتفاقية في صون هذا  الدول األطراف في هذه  الدولي أن يسهم مع  للمجتمع  أنه ينبغي  وإذ يرى 

التراث بروح من التعاون والمساعدة المتبادلة،

ويذّكر ببرامج اليونسكو الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي، ال سيما إعالن روائع التراث الشفهي 

وغير المادي للبشرية،

للدور القيّم للغاية الذي يؤديه التراث غير المادي في التقارب والتبادل والتفاهم بين البشر، ونظراً 

يعتمد هذه االتفاقية في يوم السابع عشر من شهر تشرين األول/أكتوبر عام 2003.



االتفاقية - 5 

أحكام عامة أوالً

أهداف االتفاقية املادة 1   

تسعى هذه االتفاقية إلى تحقيق األهداف التالية:

صون التراث الثقافي غير المادي؛ )أ( 

احترام التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجموعات المعنية ولألفراد المعنيين؛ )ب( 

وأهمية  غير المادي  التراث الثقافي  بأهمية  والدولي  والوطني  المحلي  الصعيد  على  التوعية  )جـ( 

التقدير المتبادل لهذا التراث؛

التعاون الدولي والمساعدة الدولية. )د( 

التعاريف املادة 2   

ألغراض هذه االتفاقية،

التعبير  وأشكال  والتصورات  الممارسات  غير المادي«  الثقافي  »التراث  بعبارة  يقصد   - 1

ثقافية -  وأماكن  ومصنوعات  وقطع  آالت  من  بها  يرتبط  - وما  والمهارات  والمعارف 

وهذا  الثقافي.  تراثهم  من  جزءا  األفراد،  وأحيانا  والمجموعات،  الجماعات  تعتبرها  التي 

التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيال عن جيل، تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد 

لديها  ينمي  وهو  وتاريخها،  الطبيعة  مع  وتفاعالتها  بيئتها  مع  بما يتفق  مستمرة  بصورة 

والقدرة  التنوع الثقافي  احترام  ثم  من  ويعزز  باستمراريتها،  والشعور  بهويتها  اإلحساس 

التراث الثقافي  سوى  االتفاقية  هذه  ألغراض  الحسبان  في  وال يؤخذ  البشرية.  اإلبداعية 

غير المادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق اإلنسان، ومع مقتضيات 

االحترام المتبادل بين الجماعات والمجموعات واألفراد والتنمية المستدامة.

وعلى ضوء التعريف الوارد في الفقرة )1( أعاله يتجلى »التراث الثقافي غير المادي« بصفة   - 2

خاصة في المجاالت التالية:

عن  للتعبير  كواسطة  اللغة  ذلك  بما في  الشفهي،  التعبير  وأشكال  التقاليد  )أ( 

التراث الثقافي غير المادي؛

فنون وتقاليد أداء العروض؛ )ب( 

ية
اق
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الممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت؛  )جـ( 

المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون؛ )د( 

المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية. )هـ( 

غير المادي،  التراث الثقافي  استدامة  ضمان  إلى  الرامية  التدابير  »الصون«  بكلمة  ويقصد   - 3

وحمايته  عليه  والمحافظة  بشأنه  البحوث  وإجراء  وتوثيقه  التراث  هذا  تحديد  ذلك  بما في 

النظامي، وإحياء مختلف  النظامي وغير  التعليم  وتعزيزه وإبرازه ونقله، ال سيما عن طريق 

جوانب هذا التراث.

فيما  تسري  والتي  االتفاقية  بهذه  الملتزمة  الدول  األطراف«  »الدول  بعبارة  ويقصد   - 4

بينها أحكامها. 

وتنطبق أحكام هذه االتفاقية مع ما يلزم من تعديل على األقاليم المشار إليها في المادة 33   - 5

الحالة،  هذه  وفي  المذكورة.  المادة  في  المحددة  للشروط  طبقا  فيها،  أطرافاً  تصبح  والتي 

فإن عبارة »الدول األطراف« تنطبق أيضاً على هذه األقاليم.

العالقة مع الصكوك الدولية األخرى املادة 3   

ال يجوز تفسير أي حكم في هذه االتفاقية على أنه:

االتفاقية  إطار  في  ثقافياً  تراثاً  المعلنة  الممتلكات  حماية  مستوى  أو يخّفض  وضع  يعدل  )أ( 

الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، والتي يرتبط بها عنصر من 

التراث الثقافي غير المادي ارتباطاً مباشراً؛ أو 

تكون  دولية  وثيقة  أي  بموجب  األطراف  الدول  على  المترتبة  والواجبات  الحقوق  على  يؤثر  )ب( 

البيولوجية  الموارد  أو باستخدام  الفكرية  الملكية  بحقوق  وتتعلق  فيها  أطرافا  الدول  هذه 

أو اإليكولوجية.
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أجزاء االتفاقيةثانيا

الجمعية العامة للدول األطراف املادة 4   

العامة هي  العامة«. والجمعية  تنشأ جمعية عامة للدول األطراف، تسمى فيما يلي »الجمعية   - 1

الهيئة العليا لهذه االتفاقية.

دورة  في  تجتمع  أن  ويمكنها  سنتين.  كل  مرة  عادية  دورة  في  العامة  الجمعية  تجتمع   - 2

الحكومية  الدولية  اللجنة  من  الغاية  لهذه  طلباً  تلقت  أو إذا  ذلك،  هي  ما قررت  إذا  استثنائية 

لصون التراث الثقافي غير المادي أو من ثلث الدول األطراف على األقل.

تعتمد الجمعية العامة نظامها الداخلي.  - 3

اللجنة الدولية الحكومية لصون الرتاث الثقايف غري املادي املادة 5   

تسمى  غير المادي  التراث الثقافي  لصون  حكومية  دولية  لجنة  اليونسكو  إطار  في  تنشأ   - 1

األطراف،  الدول  تنتخبها  طرفاً  18 دولة  ممثلي  من  اللجنة  هذه  وتتألف  »اللجنة«.  يلي  فيما 

مجتمعة في الجمعية العامة، وذلك حالما تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ طبقاً للمادة 34.

في  األطراف  الدول  عدد  يصبح  عندما  دولة   24 إلى  اللجنة  في  األعضاء  الدول  عدد  يرفع   - 2

االتفاقية 50 دولة.

انتخاب الدول األعضاء يف اللجنة ومدة العضوية املادة 6   

ينبغي أن يفي انتخاب الدول األعضاء في اللجنة بمبدأي التوزيع الجغرافي العادل والتناوب   - 1

المنصف.

تقوم الدول األطراف في االتفاقية، مجتمعة في الجمعية العامة، بانتخاب الدول األعضاء في   - 2

اللجنة لمدة أربع سنوات.

األول،  االنتخاب  حدوث  عند  المنتخبة  اللجنة  في  األعضاء  الدول  نصف  مدة عضوية  أن  غير   - 3

تحدد لسنتين فقط. ويجري تعيين هذه الدول عن طريق سحب أسمائها بالقرعة لدى إجراء 

هذا االنتخاب األول.

وتقوم الجمعية العامة مرة كل سنتين بتجديد نصف الدول األعضاء في اللجنة.  - 4
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المقاعد  لشغل  اللجنة  في  األعضاء  الدول  من  الالزم  العدد  أيضاً  العامة  الجمعية  وتنتخب   - 5

الشاغرة.

وال يجوز انتخاب دولة ما في عضوية اللجنة لفترتين متعاقبتين.  - 6

تختار الدول األعضاء لتمثيلها في اللجنة أشخاصاً مؤهلين في مختلف ميادين التراث الثقافي   - 7

غير المادي.

مهام اللجنة املادة 7   

دون اإلخالل بالمهام األخرى المسندة إلى اللجنة بموجب هذه االتفاقية، تقوم اللجنة بالمهام التالية:

الترويج ألهداف االتفاقية وتشجيع وضمان متابعة تنفيذها؛ )أ( 

إلى صون  الرامية  التدابير  الممارسات وصياغة توصيات بشأن  المشورة بشأن أفضل  إسداء  )ب( 

التراث الثقافي غير المادي؛

وفقاً  إلقراره  العامة  الجمعية  على  وعرضه  الصندوق،  موارد  الستخدام  مشروع  إعداد   )جـ( 

للمادة 25؛

وفقاً  الغرض،  لهذا  الالزمة  التدابير  واتخاذ  الصندوق  موارد  بزيادة  الكفيلة  السبل  تقصي  )د( 

للمادة 25؛

إعداد توجيهات تنفيذية بشأن تطبيق االتفاقية وعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها؛ )هـ( 

القيام، وفقاً للمادة 29، بفحص تقارير الدول األطراف، وإعداد خالصة لها من أجل الجمعية  )و( 

العامة؛

دراسة الطلبات التي تقدمها الدول األطراف، والبت في األمور التالية، طبقاً لمعايير االختيار  )ز( 

الموضوعية التي تضعها اللجنة وتوافق عليها الجمعية العامة:

اإلدراج في القوائم واالقتراحات المشار إليها في المواد 16 و17 و18؛  )1(

منح المساعدة الدولية وفقاً ألحكام المادة 22.  )2(
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أساليب عمل اللجنة املادة 8   

تكون اللجنة مسؤولة أمام الجمعية العامة، وتحيطها علما بكل أنشطتها وقراراتها.  - 1

تعتمد اللجنة نظامها الداخلي بأغلبية ثلثي أعضائها.  - 2

تراها الزمة ألداء  التي  الخاصة  االستشارية  األجهزة  أساس مؤقت  تنشئ على  أن  للجنة  يحق   - 3

مهامها.

يحق للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها أي هيئة عامة أو خاصة، وكذلك أي شخص طبيعي، ممن   - 4

ثبتت كفاءتهم في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي، الستشارتهم في مسائل معينة.

اعتماد املنظمات االستشارية املادة 9   

ميدان  في  كفاءتها  ثبتت  غير حكومية  منظمات  اعتماد  العامة  الجمعية  على  اللجنة  تقترح   - 1

التراث الثقافي غير المادي. وتكلف هذه المنظمات بمهام استشارية لدى اللجنة.

تقترح اللجنة على الجمعية العامة أيضاً معايير وطرائق هذا االعتماد.  - 2

األمانة املادة 10   

تقدم أمانة اليونسكو مساعدتها للجنة.  - 1

أعمال  جدول  مشروع  كما تعد  وباللجنة،  العامة  بالجمعية  الخاصة  الوثائق  األمانة  تعد   - 2

اجتماعاتهما، وتكفل تنفيذ قراراتهما.

ً صون الرتاث الثقايف غري املادي عىل الصعيد الوطنيثالثا

دور الدول األطراف  املادة 11   

تقوم كل دولة طرف بما يلي:

اتخاذ التدابير الالزمة لضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها؛ )أ( 

وتعريف  بتحديد   ،2 المادة  من   3 الفقرة  في  المذكورة  الصون  تدابير  إطار  في  القيام،  )ب( 

الجماعات  بمشاركة  أراضيها،  في  الموجود  غير المادي  التراث الثقافي  عناصر  مختلف 

والمجموعات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
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قوائم الحرص املادة 12   

من أجل ضمان تحديد التراث الثقافي غير المادي بقصد صونه، تقوم كل دولة طرف بوضع   - 1

قائمة أو أكثر لحصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها. ويجري استيفاء هذه 

القوائم بانتظام.

 ،29 المادة  ألحكام  وفقا  اللجنة  إلى  الدوري  تقريرها  تقديم  لدى  طرف،  دولة  كل  وتقوم   - 2

بتوفير المعلومات المناسبة بشأن هذه القوائم.

تدابري الصون األخرى املادة 13   

من أجل ضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها وتنميته وإحيائه، تسعى كل 

دولة طرف إلى القيام بما يلي:

في  غير المادي  التراث الثقافي  يؤديه  الذي  الدور  إبراز  تستهدف  عامة  سياسة  اعتماد  )أ( 

المجتمع وإدماج صون هذا التراث في البرامج التخطيطية؛

تعيين أو إنشاء جهاز أو أكثر مختص بصون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها؛ )ب( 

تشجيع إجراء دراسات علمية وتقنية وفنية، وكذلك منهجيات البحث من أجل الصون الفعال  )جـ( 

للتراث الثقافي غير المادي، وال سيما التراث الثقافي غير المادي المعرض للخطر؛

اعتماد التدابير القانونية والتقنية واإلدارية والمالية المناسبة من أجل ما يلي: )د( 

غير المادي،  التراث الثقافي  إدارة  على  التدريب  مؤسسات  أو تعزيز  إنشاء  تيسير   )1(

وتيسير نقل هذا التراث من خالل المنتديات واألماكن المعدة لعرضه أو للتعبير عنه؛

التي  العرفية  الممارسات  احترام  مع  غير المادي  الثقافي  بالتراث  االنتفاع  ضمان   )2(

تحكم االنتفاع بجوانب محددة من هذا التراث؛

إنشاء مؤسسات مختصة بتوثيق التراث الثقافي غير المادي وتسهيل االستفادة منها.  )3(
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التثقيف والتوعية وتعزيز القدرات املادة 14   

تسعى الدول األطراف بكافة الوسائل المالئمة إلى ما يلي:

في  به  النهوض  و  احترامه  و  المادي  غير  الثقافي  بالتراث  االعتراف  أجل ضمان  من  العمل  )أ( 

المجتمع، و خاصة عن طريق:

برامج تثقيفية للتوعية ونشر المعلومات موجهة للجمهور، وخاصة للشباب؛  )1(

برامج تعليمية وتدريبية محددة في إطار الجماعات والمجموعات المعنية؛  )2(

في  ال سيما  غير المادي،  التراث الثقافي  صون  مجال  في  القدرات  لتعزيز  أنشطة   )3(

مجال اإلدارة والبحث العلمي؛

استخدام وسائل غير نظامية لنقل المعارف.  )4(

تطبيقاً  تنفذ  التي  وباألنشطة  التراث  هذا  تتهدد  التي  باألخطار  باستمرار  الجمهور  إعالم  )ب( 

لهذه االتفاقية؛

تعزيز أنشطة التثقيف من أجل حماية األماكن الطبيعية وأماكن الذاكرة التي يعتبر وجودها  )جـ( 

ضرورياً للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي.

مشاركة الجماعات واملجموعات واألفراد املادة 15   

إلى  غير المادي،  التراث الثقافي  حماية  إلى  الرامية  أنشطتها  إطار  في  طرف،  دولة  كل  تسعى 

التراث  هذا  يبدعون  الذين  لألفراد،  وأحيانا  والمجموعات،  للجماعات،  ممكنة  مشاركة  أوسع  ضمان 

ويحافظون عليه وينقلونه، وضمان إشراكهم بنشاط في إدارته.

ً صون الرتاث الثقايف غري املادي عىل الصعيد الدويلرابعا

القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبرشية املادة 16   

من أجل إبراز التراث الثقافي غير المادي على نحو أفضل للعيان، والتوعية بأهميته، وتشجيع   - 1

الحوار في ظل احترام التنوع الثقافي، تقوم اللجنة، بناء على اقتراح الدول األطراف، بإعداد 

واستيفاء ونشر قائمة تمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. 

تضع اللجنة المعايير التي تحكم إعداد واستيفاء ونشر هذه القائمة التمثيلية، وتعرضها على   - 2

الجمعية العامة إلقرارها.
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قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي يحتاج إىل صون عاجل املادة 17   

»قائمة  ونشر  واستيفاء  بوضع  اللجنة  تقوم  المناسبة  الصون  تدابير  اتخاذ  أجل  من   - 1

هذه  في  المعني  التراث  وتدرج  عاجل«،  إلى صون  يحتاج  الذي  غير المادي  التراث الثقافي 

القائمة بناء على طلب الدولة الطرف المعنية.

تقوم اللجنة بصياغة المعايير التي تحكم إعداد واستيفاء ونشر هذه القائمة، وتعرضها على   - 2

الجمعية العامة إلقرارها.

تقّرها  موضوعية  لمعايير  وفقا  تحدد  التي   - القصوى  الضرورة  حاالت  في  للجنة  ويجوز   - 3

 ،1 الفقرة  في  المذكورة  القائمة  في  تدرج  أن   - اللجنة  اقتراح  على  بناء  العامة  الجمعية 

بالتشاور مع الدولة المعنية، عنصراً من التراث المعني.

الربامج واملرشوعات واألنشطة الخاصة بصون الرتاث الثقايف غري املادي املادة 18   

اللجنة  تحددها  التي  للمعايير  ووفقاً  األطراف،  الدول  تقدمها  التي  االقتراحات  على  بناء   - 1

والمشروعات  البرامج  وتعزيز  باختيار  دورية  بصفة  اللجنة  تقوم  العامة،  الجمعية  وتقّرها 

ترى  والتي  التراث  بصون  المعنية  واإلقليمي  اإلقليمي  ودون  الوطني  الطابع  ذات  واألنشطة 

االحتياجات  ذلك  في  مراعية  االتفاقية،  هذه  وأهداف  مبادئ  األفضل  الوجه  على  تعكس  أنها 

الخاصة للبلدان النامية.

أجل  من  األطراف  الدول  تقدمها  التي  الدولية  المساعدة  طلبات  اللجنة  تتلقى  الغاية  ولهذه   - 2

إعداد هذه االقتراحات، وتفحص هذه الطلبات وتوافق عليها.

وفقاً  الممارسات  أفضل  بنشر  واألنشطة  والمشروعات  البرامج  هذه  تنفيذ  اللجنة  وتواكب   - 3

للطرائق والوسائل التي تحددها.

ً التعاون الدويل واملساعدة الدوليةخامسا

التعاون املادة 19   

والخبرات  المعلومات  تبادل  خاصة  بصفة  الدولي  التعاون  يشمل  االتفاقية  هذه  ألغراض   - 1

إلى  الرامية  جهودها  في  األطراف  الدول  لمساعدة  آلية  وإنشاء  مشتركة،  بمبادرات  والقيام 

صون التراث الثقافي غير المادي.



االتفاقية - 13 

وممارساتها  وقانونها  الوطنية  تشريعاتها  بأحكام  اإلخالل  دون  األطراف،  الدول  تعترف   - 2

العرفية، بأن صون التراث الثقافي غير المادي يخدم المصلحة العامة للبشرية، وتتعهد لهذه 

الغاية بأن تتعاون على المستوى الثنائي ودون اإلقليمي واإلقليمي والدولي.

أهداف املساعدة الدولية املادة 20   

يجوز منح المساعدة الدولية لألهداف التالية:

صون التراث المدرج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل؛ )أ( 

إعداد قوائم حصر في السياق المقصود في المادتين 11 و 12؛ )ب( 

دعم البرامج والمشروعات واألنشطة التي تنفذ على الصعيد الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي  )جـ( 

وترمي إلى صون التراث الثقافي غير المادي؛

أي هدف آخر تراه اللجنة ضرورياً. )د( 

أشكال املساعدة الدولية املادة 21   

إن المساعدة التي تمنحها اللجنة للدولة الطرف، والتي تنظم وفقاً للتوجيهات التنفيذية المذكورة في 

المادة 7 ولالتفاق المشار إليه في المادة 24، يمكن أن تتخذ األشكال التالية:

إجراء دراسات بشأن مختلف جوانب الصون؛ )أ( 

توفير الخبراء والممارسين؛ )ب( 

تدريب العاملين الالزمين؛ )جـ( 

وضع تدابير تقنينية أو تدابير أخرى؛ )د( 

إنشاء وتشغيل البنى األساسية؛ )هـ( 

توفير المعدات والدرايات الفنية؛ )و( 

منح قروض  االقتضاء،  عند  ذلك،  بما في  والتقنية  المالية  المساعدة  من  أخرى  أشكال  تقديم  )ز( 

بفوائد منخفضة وتقديم هبات.
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رشوط تقديم املساعدة الدولية املادة 22   

المعلومات  عناصر  مختلف  وتحدد  الدولية  المساعدة  طلبات  فحص  إجراءات  اللجنة  تحدد   - 1

التي ينبغي أن يتضمنها الطلب مثل التدابير المعتزمة واألعمال الالزمة وتقدير التكاليف.

في الحاالت العاجلة، تدرس اللجنة طلب المساعدة على سبيل األولوية.  - 2

تجري اللجنة الدراسات والمشاورات التي تراها الزمة قبل اتخاذ قراراتها.  - 3

طلب املساعدة الدولية املادة 23   

صون  أجل  من  دولية  مساعدة  على  للحصول  طلباً  اللجنة  إلى  تقدم  أن  طرف  دولة  لكل  يجوز   - 1

التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها.

ويمكن أن يقدم مثل هذا الطلب أيضاً باالشتراك بين دولتين أو عدة دول أطراف.  - 2

 22 المادة  من   1 الفقرة  في  إليها  المشار  المعلومات  عناصر  على  الطلب  يشتمل  أن  وينبغي   - 3

وما يلزم من الوثائق.

دور الدول األطراف املستفيدة املادة 24   

الدولة  بين  يبرم  التفاق  الممنوحة  الدولية  المساعدة  تخضع  االتفاقية،  هذه  ألحكام  طبقاً   - 1

الطرف المستفيدة واللجنة.

وينبغي كقاعدة عامة أن تسهم الدولة الطرف المستفيدة، في حدود إمكانياتها، في تكاليف   - 2

تدابير الصون التي منحت من أجلها المساعدة الدولية.

الممنوحة لصالح  المساعدة  استعمال  عن  تقريراً  اللجنة  إلى  المستفيدة  الطرف  الدولة  تقدم   - 3

صون التراث الثقافي غير المادي.
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ً صندوق الرتاث الثقايف غري املاديسادسا

طبيعة الصندوق وموارده املادة 25   

ينشأ »صندوق لصون التراث الثقافي غير المادي« يسمى فيما يلي »الصندوق«.  - 1

يتأسس الصندوق كصندوق ألموال الودائع، وفقاً ألحكام النظام المالي لليونسكو.  - 2

تتألف موارد الصندوق من:  - 3

مساهمات الدول األطراف؛  )أ( 

االعتمادات التي يخصصها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض؛ )ب( 

المساهمات والهبات والوصايا التي يمكن أن تقدمها: )ج( 

دول أخرى؛  )1(

المتحدة  األمم  برنامج  ال سيما  المتحدة،  األمم  منظومة  وبرامج  منظمات   )2(

اإلنمائي، ومنظمات دولية أخرى؛

الهيئات العامة والخاصة واألفراد؛  )3(

أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق؛ )د( 

حصيلة جمع التبرعات وإيرادات الحفالت التي تنظم لصالح الصندوق؛ )ه( 

كل موارد أخرى يجيزها نظام الصندوق الذي تضعه اللجنة. )و( 

تتقرر أوجه استعمال اللجنة ألموال الصندوق بناء على توجيهات الجمعية العامة.  - 4

عامة  ألغراض  تقدم  التي  المساعدة  أشكال  من  وغيرها  المساهمات  تقبل  أن  للجنة  يجوز   - 5

أو خاصة تتعلق بمشروعات محددة، شريطة موافقة اللجنة على هذه المشروعات.

شروط  أو بأي  أو اقتصادي  سياسي  شرط  بأي  الصندوق  في  المساهمات  ربط  يجوز  ال   - 6

أخرى تتعارض مع األهداف المنشودة في هذه االتفاقية.

ية
اق

تف
اال

 - 
1



16 - االتفاقية

اتفاقية
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النظام المالي للحساب الخاص
المرفقات

مساهمات الدول األطراف يف الصندوق املادة 26   

بأن  إضافية،  طوعية  مساهمة  بأية  المساس  دون  االتفاقية،  هذه  في  األطراف  الدول  تتعهد   - 1

على شكل  مقدارها  العامة  الجمعية  تقرر  مساهمات  األقل،  على  عامين  كل  للصندوق،  تدفع 

بأكثرية  القرار  هذا  العامة  الجمعية  وتتخذ  الدول.  كل  على  تطبق  متساوية  مئوية  نسبة 

من   2 الفقرة  في  إليه  المشار  التصريح  لم تقدم  التي  والمصوتة  الحاضرة  األطراف  الدول 

االتفاقية  في  األطراف  للدول  الطوعية  المساهمة  تتجاوز  أن  بأي حال  وال يمكن  المادة.  هذه 

نسبة 1% من مساهمتها في الميزانية العادية لليونسكو. 

بيد أنه يجوز لكل من الدول المشار إليها في المادة 32 أو المادة 33 من هذه االتفاقية، أن   - 2

تصرح في وقت إيداعها وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام بأنها غير مرتبطة 

بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.

هذه  من   2 الفقرة  في  إليه  المشار  التصريح  قدمت  االتفاقية  في  طرف  دولة  كل  تسعى   - 3

غير أن  العام لليونسكو.  للمدير  تقدمه  إخطار  بموجب  التصريح،  هذا  سحب  إلى  المادة، 

تاريخ  من  اعتباراً  إال  الدولة،  هذه  على  المستحقة  المساهمة  على  ال يؤثر  التصريح  سحب 

افتتاح دورة الجمعية العامة التالية.

األطراف  الدول  تدفع  أن  ينبغي  فعالة،  بصورة  لعملياتها  التخطيط  من  اللجنة  تتمكن  لكي   - 4

أساس  على  مساهماتها  المادة،  هذه  من   2 الفقرة  في  إليه  المشار  التصريح  قدمت  التي 

مقدار  إلى  ما يمكن  أقرب  المساهمات  هذه  تكون  أن  على  األقل،  على  سنتين  وكل  منتظم، 

من   1 الفقرة  بأحكام  مرتبطة  كانت  لو  دفعها،  عليها  يتوجب  كان  التي  المساهمات 

هذه المادة.

دفع  عن  تخلفت  إذا  اللجنة  في  عضواً  االتفاقية  هذه  في  طرف  دولة  أية  انتخاب  يجوز  ال   - 5

مباشرة،  تسبقها  التي  التقويمية  والسنة  الجارية  للسنة  أو الطوعية  اإلجبارية  مساهمتها 

باللجنة، فإن  غير أن هذا الحكم ال يسري لدى أول انتخاب. وإذا كانت الدولة المعنية عضواً 

مدة عضويتها تنتهي عند إجراء أي انتخاب منصوص عليه في المادة 6 من هذه االتفاقية.

املساهمات الطوعية اإلضافية يف الصندوق املادة 27   

عليها  المنصوص  المساهمات  فوق  إضافية  مساهمات طوعية  دفع  في  الراغبة  األطراف  الدول  تقوم 

بناء  أنشطتها  بتخطيط  لها  تسمح  لكي  ممكن  وقت  أقرب  في  بذلك  اللجنة  بإخطار   ،26 المادة  في 

على ذلك.
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الحمالت الدولية لجمع األموال املادة 28   

لصالح  تنظم  التي  األموال  لجمع  الدولية  للحمالت  مساعدتها  اإلمكان،  قدر  األطراف،  الدول  تقدم 

الصندوق تحت رعاية اليونسكو.

ً التقاريرسابعا

تقارير الدول األطراف املادة 29   

تقدم الدول األطراف إلى اللجنة، وفقاً للشكل واإليقاع اللذين تحددهما اللجنة، تقارير بشأن األحكام 

التشريعية والتنظيمية واألحكام األخرى المتخذة لتنفيذ االتفاقية.

تقارير اللجنة املادة 30   

أنشطتها  إلى  باالستناد  تعده  تقريرا  العامة  الجمعية  دورات  من  دورة  كل  إلى  اللجنة  ترفع   - 1

وإلى تقارير الدول األطراف المشار إليها في المادة 29.

ويعرض هذا التقرير على المؤتمر العام لليونسكو ليأخذ علماً به.  - 2

ً حكم انتقايلثامنا

العالقة مع إعالن روائع الرتاث الشفهي وغري املادي للبرشية املادة 31   

المعلنة  العناصر  للبشرية  غير المادي  الثقافي  للتراث  التمثيلية  القائمة  في  اللجنة  تدمج   - 1

»روائع للتراث الشفهي وغير المادي للبشرية« قبل دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ.

ال يمس  للبشرية  غير المادي  الثقافي  للتراث  التمثيلية  القائمة  في  العناصر  هذه  إدراج  وإن   - 2

المقبلة  اإلدراج  عمليات  أجل  من  المادة 16  من   2 للفقرة  وفقا  المحددة  بالمعايير  بأي حال 

في القائمة.

ال تعلن أي روائع أخرى بعد تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ.  - 3
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ً أحكام ختاميةتاسعا

التصديق أو القبول أو املوافقة املادة 32   

وفقاً  اليونسكو،  في  األعضاء  الدول  أو موافقة  أو قبول  لتصديق  االتفاقية  هذه  تخضع   - 1

لإلجراءات الدستورية النافذة في كل منها.

تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى المدير العام لليونسكو.  - 2

االنضمام املادة 33   

يدعوها  التي  باليونسكو  غير األعضاء  الدول  لجميع  االتفاقية  هذه  إلى  االنضمام  باب  يُفتح   - 1

المؤتمر العام للمنظمة إلى االنضمام إليها.

كامل  داخلي  ذاتي  بحكم  المتمتعة  لألراضي  أيضاً  االتفاقية  هذه  إلى  االنضمام  باب  يُفتح   - 2

والتي تعترف لها منظمة األمم المتحدة بهذه الصفة ولكنها لم تحصل على استقاللها الكامل 

التي  المجاالت  في  باألهلية  تتمتع  والتي  العامة،  للجمعية   )15(  1514 القرار  ألحكام  وفقاً 

تتناولها االتفاقية، بما في ذلك أهلية معترف بها إلبرام المعاهدات في هذه المجاالت. 

تودع وثيقة االنضمام لدى المدير العام لليونسكو.  - 3

النفاذ املادة 34   

للتصديق  الثالثين  الوثيقة  إيداع  تاريخ  على  أشهر  ثالثة  مضي  بعد  نافذة  االتفاقية  هذه  تصبح 

وثائق  أودعت  التي  الدول  على  النفاذ  هذا  يقتصر  أن  على  أو االنضمام،  أو الموافقة  أو القبول 

ألي  بالنسبة  نافذة  وتصبح  أو قبله.  التاريخ  ذلك  في  أو انضمامها  أو موافقتها  أو قبولها  تصديقها 

أو قبولها  تصديقها  وثيقة  الدولة  هذه  إيداع  تاريخ  على  أشهر  ثالثة  مضي  بعد  أخرى  طرف  دولة 

أو موافقتها أو انضمامها.

النظم الدستورية االتحادية أو غري املركزية املادة 35   

االتحادي  الدستوري  النظام  ذات  االتفاقية  هذه  في  األطراف  الدول  على  التالية  األحكام  تنطبق 

أو غير المركزي:
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للسلطة  القانونية  الوالية  نطاق  في  تنفيذها  يقع  التي  االتفاقية  هذه  بأحكام  يتعلق  فيما  )أ( 

نفس  أو المركزية  االتحادية  الحكومة  التزامات  تكون  أو المركزية،  االتحادية  التشريعية 

التزامات الدول األطراف التي ليست دوالً اتحادية؛

يما يتعلق بأحكام هذه االتفاقية التي يقع تنفيذها في اختصاص كل من الواليات أو األقطار  )ب( 

ملزمة  ال تكون  والتي  االتحادية،  الدولة  منها  تتألف  التي  أو المقاطعات  أو المحافظات 

بإطالع  االتحادية  الحكومة  تقوم  تشريعية،  تدابير  باتخاذ  لالتحاد  الدستوري  للنظام  وفقاً 

األحكام،  هذه  على  والمقاطعات  والمحافظات  واألقطار  الواليات  تلك  في  المختصة  السلطات 

مع توصيتها باعتمادها.

االنسحاب املادة 36   

يجوز لكل دولة طرف أن تنسحب من االتفاقية.  - 1

يتم اإلخطار باالنسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لليونسكو.  - 2

االنسحاب.  وثيقة  استالم  تاريخ  على  شهراً   12 انقضاء  بعد  نافذاً  االنسحاب  يصبح   - 3

تاريخ  حتى  المنسحبة  الدولة  على  المترتبة  المالية  االلتزامات  على  االنسحاب  هذا  وال يؤثر 

نفاذ االنسحاب.

مهام جهة اإليداع املادة 37   

المنظمة،  في  األعضاء  الدول  بتبليغ  الوثيقة،  هذه  إيداع  جهة  بوصفه  العام لليونسكو،  المدير  يقوم 

جميع  بإيداع  المتحدة،  األمم  منظمة  وكذلك   ،33 المادة  في  إليها  المشار  فيها  غير األعضاء  والدول 

وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام المنصوص عليها في المادتين 32 و 33، وبوثائق 

االنسحاب المنصوص عليها في المادة 36.

تعديل االتفاقية املادة 38   

يجوز لكل دولة طرف أن تقترح تعديالت على هذه االتفاقية عن طريق تبليغ كتابي توجهه   - 1

قدم  وإذا  األطراف.  الدول  جميع  إلى  البالغات  العام هذه  المدير  ويحيل  العام.  المدير  إلى 

إيجابياً على الطلب المذكور في غضون ستة أشهر من  نصف الدول األطراف على األقل رداً 

العامة  للجمعية  التالية  الدورة  على  االقتراح  العام يعرض  المدير  فإن  البالغ،  إحالة  تاريخ 

لمناقشته والعتماده عند االقتضاء.  

ية
اق

تف
اال

 - 
1
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النظام الداخلي للجمعية العامة
لنظام الداخلي للجنة الدولية

النظام المالي للحساب الخاص
المرفقات

تعتمد التعديالت بأغلبية ثلثي الدول األطراف الحاضرة والمصوتة.  - 2

أو قبولها  تصديقها  على  للحصول  األطراف  الدول  على  اعتمادها  حال  التعديالت  تعرض   - 3

أو موافقتها أو انضمامها.

عليها  صدقت  التي  األطراف  للدول  بالنسبة  نافذة  االتفاقية  هذه  على  التعديالت  وتصبح   - 4

ثلث  إيداع  تاريخ  على  أشهر  ثالثة  انقضاء  بعد  إليها،  أو انضمت  عليها  أو وافقت  أو قبلتها 

التاريخ  هذا  وبعد  المادة.  هذه  من   3 الفقرة  في  عليها  المنصوص  الوثائق  األطراف  الدول 

أو تنضم  أو توافق عليه  أو تقبله  لكل دولة طرف تصدق عليه  بالنسبة  نافذاً  التعديل  يصبح 

التصديق  لوثيقة  المعنية  الطرف  الدولة  إيداع  تاريخ  على  أشهر  ثالثة  انقضاء  بعد  إليه 

أو القبول أو الموافقة أو االنضمام.

المادة 5  تدخل على  التي  التعديالت  الفقرتين 3 و 4 على  المحددة في  اإلجراءات  تنطبق  ال   - 5

المتعلقة بعدد الدول األعضاء في اللجنة. فهذه التعديالت تصبح نافذة بتاريخ اعتمادها.

إن الدولة التي تصبح طرفا في هذه االتفاقية بعد نفاذ التعديالت وفقا ألحكام الفقرة 4 من   - 6

هذه المادة تعتبر، ما لم تعرب عن نية مخالفة:

طرفاً في االتفاقية المعدلة، و )أ( 

طرفاً في االتفاقية غير المعدلة بالنسبة لكل دولة طرف لم ترتبط بهذه التعديالت. )ب( 

النصوص ذات الحجية املادة 39   

حررت هذه االتفاقية باللغات االسبانية واالنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، ويعتبر 

كل من هذه النصوص الستة نصاً أصلياً.

التسجيل املادة 40   

المتحدة  األمم  منظمة  أمانة  لدى  االتفاقية  هذه  تسجل  المتحدة،  األمم  ميثاق  من   102 للمادة  طبقا 

بناء على طلب المدير العام لليونسكو.
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 توجيهات تنفيذية لتطبيق اتفاقية

صون الرتاث الثقايف غري املادي



يجري تنقيح التوجيهات التنفيذية لتطبيق اتفاقية صون التراث الثقافي 

غير المادي بصورة دورية لمراعاة قرارات الجمعية العامة للدول األطراف 

في االتفاقية.

تاريخ  من  التأكد  طريق  عن  نسخة  أحدث  استخدام  من  التحقق  ويُرجى 

باليونسكو،  الخاص  اإلنترنت  موقع  على  المتاحة  التنفيذية  التوجيهات 

على العنوان الوارد أدناه:

https://ich.unesco.org/ar/directives
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  توجيهات تنفيذية لتطبيق اتفاقية2
صون الرتاث الثقايف غري املادي

اليونسكو،  )مقر  الثانية  العادية  دورتها  في  االتفاقية  في  األطراف  للدول  العامة  الجمعية  اعتمدتها 

باريس، من 16 إلى 19 حزيران/يونيو 2008(، وعدلتها في دورتها الثالثة )مقر اليونسكو، باريس، 

 8 إلى   4 من  باريس،  اليونسكو،  )مقر  الرابعة  دورتها  في   ،)2010 حزيران/يونيو   24 إلى   22 من 

حزيران/  4 إلى   2 من  باريس،  اليونسكو،  )مقر  الخامسة  دورتها  في     ،  )2012 حزيران/يونيو 

حزيران/  1  - أيار/مايو   30 من  باريس،  اليونسكو،  )مقر  السادسة  دورتها  في   ،)2014 يونيو 

يونيو 2016( وفي دورتها السابعة )مقر اليونسكو، باريس، من 4 إلى 6 حزيران/يونيو 2018(

الفقرات

 الفصل األول  صون التراث الثقافي غير المادي على المستوى الدولي

65-1 وأنشطة التعاون والمساعدة الدولية 

معايري اإلدراج يف قائمة الرتاث الثقايف غري املادي  1.1 

1 الذي يحتاج إىل صون عاجل 

معايري اإلدراج يف القائمة التمثيلية للرتاث   1.2 

2 الثقايف غري املادي للبرشية 

معايري اختيار الربامج واملرشوعات واألنشطة التي تجسد  1.3 

7-3 عىل أفضل نحو مبادئ االتفاقية وأهدافها 

12-8 معايري األهلية واالختيار الخاصة بطلبات املساعدة الدولية   1.4

15-13 امللفات املتعددة الجنسيات   1.5

19-16 اإلدراج عىل أساس موسع أو مقلص   1.6

25-20 تقديم امللفات   1.7

 31-26 تقييم امللفات   1.8

معالجة الرتشيحات لإلدراج يف قائمة الرتاث الثقايف غري املادي   1.9 

32 الذي يحتاج إىل صون عاجل، بوصفها حاالت استعجال قصوى 

37-33 اضطالع اللجنة بفحص امللفات   1.10



الفقرات

نقل عنرص من إحدى القائمتني إىل األخرى أو حذف عنرص   1.11 

40-38 من إحدى القائمتني 

41 تعديل اسم عنرص مدرج   1.12

اختيار الربامج واملرشوعات واألنشطة التي تجسد  1.13 

46-42 عىل أفضل نحو مبادئ االتفاقية وأهدافها 

53-47 املساعدة الدولية   1.14

56-54 الجدول الزمني - عرض عام لإلجراءات   1.15

إدراج العنارص املعلنة »روائع للرتاث الشفهي وغري املادي للبرشية«  1.16 

65-57 يف القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبرشية 

78-66 صندوق التراث الثقافي غير المادي  الفصل الثاني 

67-66 مبادئ توجيهية بشأن استخدام موارد الصندوق   2.1

78-68 وسائل زيادة موارد صندوق الرتاث الثقايف غري املادي   2.2

71-68 الجهات املانحة   2.2.1

75-72 الرشوط   2.2.2

78-76 الفوائد التي تعود عىل الجهات املانحة   2.2.3

99-79 المشاركة في تطبيق االتفاقية  الفصل الثالث 

مشاركة الجماعات واملجموعات، و بحسب الحالة األفراد  3.1 

89-79  والخرباء ومراكز الخربة ومعاهد البحث، بحسب الحالة 

99-90 املنظمات غري الحكومية واالتفاقية   3.2

90 مشاركة املنظمات غري الحكومية عىل املستوى الوطني   3.2.1

99-91 مشاركة املنظمات غري الحكومية املعتمدة   3.2.2

 الفصل الرابع  التوعية بمسألة التراث الثقافي غير المادي واستعمال 

150-100 شعار اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي 

123-100 التوعية بمسألة الرتاث الثقايف غري املادي   4.1

102-100 أحكام عامة   4.1.1
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الفقرات

117-103 العمل عىل الصعيدين املحيل والوطني   4.1.2

123-118 العمل عىل الصعيد الدويل   4.1.3

150-124 استعمال شعار اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي   4.2

125-124 التعريف   4.2.1

القواعد التي تنطبق على استعمال رمز اليونسكو  4.2.2 

128-126  وشعار االتفاقية على التوالي 

129 حقوق االستعمال   4.2.3

136-130 الرتخيص   4.2.4

139-137 معايري ورشوط استعمال الشعار لغرض رعاية أنشطة    4.2.5

143-140 االستعمال التجاري والرتتيبات التعاقدية   4.2.6

144 معايري التصميم الشكيل   4.2.7

150-145 الحماية   4.2.8

169-151 تقديم التقارير إلى اللجنة  الفصل الخامس 

159-151 تقارير الدول األطراف عن تطبيق االتفاقية   5.1

تقارير الدول األطراف عن العنارص املدرجة يف قائمة  5.2 

164-160 الرتاث الثقايف غري املادي الذي يحتاج إىل صون عاجل 

167-165 تسلم التقارير ومعالجتها   5.3

تقارير الدول غري األطراف يف االتفاقية عن العنارص املدرجة   5.4 

169-168 يف القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبرشية 

197-170 صون التراث الثقافي غير المادي والتنمية المستدامة  على الصعيد الوطني  الفصل السادس 

182-177 التنمية االجتماعية الشاملة   6.1

178  األمن الغذائي   6.1.1

179 الرعاية الصحية    6.1.2

180 التثقيف الجيّد     6.1.3
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اتفاقية
توجيهات تنفيذية

النظام الداخلي للجمعية العامة
لنظام الداخلي للجنة الدولية

النظام المالي للحساب الخاص
المرفقات

الفقرات

181  املساواة بني الجنسية    6.1.4

182 الحصول عىل مياه نظيفة وآمنة واالستخدام املستدام للماء    6.1.5

187-183 التنمية االقتصادية الشاملة   6.2

185 إدرار الدخل وسبل املعيشة املستدامة    6.2.1

186 العمالة املنتجة والعمل الالئق    6.2.2

187 أثر السياحة عىل صون الرتاث الثقايف غري املادي والعكس بالعكس    6.2.3

191-188 االستدامة البيئية   6.3

189 املعارف واملمارسات املتعّلقة بالطبيعة والكون    6.3.1

190 التأثريات البيئية يف صون الرتاث الثقايف غري املادي    6.3.2

191 املقاومة املجتمعية للكوارث الطبيعية ولتغرّي املناخ    6,3.3

197-192 الرتاث الثقايف غري املادي و السالم   6.4

194 التماسك االجتماعي واملساواة    6.4.1

195 منع النزاعات وحّلها    6.4.2

196  إعادة السالم واألمن    6.4.3

197  تحقيق السالم الدائم    6.4.4

املخترصات

اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي   اللجنة 

اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي االتفاقية  

المدير العام/المديرة العامة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المدير العام/المديرة العامة 

صندوق صون التراث الثقافي غير المادي   الصندوق 

الجمعية العامة للدول األطراف في االتفاقية الجمعية العامة 

روائع التراث الشفهي وغير المادي للبشرية الروائع  

الدولة الطرف في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي الدولة الطرف 

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو  
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صون الرتاث الثقايف غري املادي عىل املستوى الدويل وأنشطة التعاون واملساعدة الدوليةالفصل األول

معايري اإلدراج يف قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي يحتاج إىل صون عاجل   1.1  

أن  بالترشيح  المتقدمة  األطراف(  )الدول  الطرف  الدولة  من  الترشيح  ملفات  في  يطلب   -1

إلى  يحتاج  الذي  غير المادي  التراث الثقافي  قائمة  في  إدراجه  المقترح  العنصر  أن  تثبت 

صون عاجل يفي بجميع المعايير التالية:

أن يشكل العنصر تراثاً ثقافياً غير مادي وفقاً لتعريفه في المادة 2 من االتفاقية. ع-1  

بالمخاطر محفوف  بقاءه  ألن  الصون  إلى  ماسة  حاجة  في  العنصر  يكون  أن   ع-2  )أ( 

والدولة  األفراد  الحالة  بحسب  أو  المجموعة  أو  الجماعة  جهود  من  الرغم  على    

الطرف )الدول األطراف( المعنيين؛ أو   

تهديدات  يواجه  ألنه  الصون  إلى  قصوى  ماسة  حاجة  في  العنصر  يكون   أن  )ب(   

جسيمة تجعل بقاءه مستحيال بدون صون عاجل.

أن تكون قد وضعت خطة للصون من شأنها تمكين الجماعة أو المجموعة أو بحسب    ع-3 

الحالة األفراد المعنيين، من مواصلة حفظ العنصر ونقله.

 أن يكون العنصر قد ُرّشح عقب مشاركة على أوسع نطاق ممكن من جانب الجماعة    ع-4 

والمسبقة  الحرة  وبموافقتهم  المعنيين،  األفراد  الحالة  بحسب  أو  المجموعة،  أو 

والمستنيرة.

الموجود  غير المادي  التراث الثقافي  حصر  قائمة  في  أدرج  قد  العنصر  يكون  ع-5   أن 

للمادتين  وفقاً  الترشيح،  قدمت  التي  األطراف(  )الدول  الطرف  الدولة  أراضي  في 

11  و12 من االتفاقية.

القصوى،  االستعجال  حاالت  في  الواجب  النحو  على  جرت  قد  مشاورات  تكون  ع-6   أن 

للمادة 17.3  المعنية بشأن إدراج العنصر وفقاً  مع  الدولة الطرف )الدول األطراف( 

من االتفاقية.
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معايري اإلدراج يف القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبرشية  1.2  

تبين  أن  بالترشيح  المتقدمة  األطراف(  )الدول  الطرف  الدولة  الترشيح من  ملفات  في  يطلب   -2

يفي  للبشرية  غير المادي  الثقافي  للتراث  التمثيلية  القائمة  في  إدراجه  المقترح  العنصر  أن 

بجميع المعايير التالية:

 أن يشكل العنصر تراثاً ثقافياً غير مادي وفقاً لتعريفه في المادة 2 من االتفاقية.   ت-1 

الوعي  وزيادة  غير المادي  التراث الثقافي  إبراز  تأمين  في  العنصر  إدراج  يسهم   أن    ت-2 

وينهض  كله  العالم  في  التنوع الثقافي  عن  يعبّر  وبذلك  الحوار،  وتشجيع  بأهميته، 

دليالً على اإلبداع البشري.

  أن تكون قد وضعت تدابير للصون من شأنها أن تحمي العنصر وتكفل الترويج له.    ت-3 

من  ممكن  نطاق  أوسع  على  مشاركة  عقب  للصون  رّشح  قد  العنصر  يكون  أن    ت-4 

الحرة  وبموافقتهم  المعنيين،  األفراد  الحالة  بحسب  أو  المجموعة  أو  الجماعة  جانب 

والمسبقة والمستنيرة.

الموجود في  التراث الثقافي غير المادي  أدرج في قائمة حصر  العنصر قد   أن يكون    ت-5 

 11 للمادتين  وفقاً  الترشيح،  قدمت  التي  األطراف(  )الدول  الطرف  الدولة  أراضي 

و12 من االتفاقية.

1.3  معايري اختيار الربامج واملرشوعات واألنشطة التي تجسد عىل أفضل نحو مبادئ االتفاقية   

وأهدافها.

الصعيد  على  وأنشطة  ومشروعات  برامج  اللجنة  على  تقترح  أن  على  األطراف  الدول  تُشجع   -3

تختار  لكي  غير المادي،  التراث الثقافي  أجل صون  أو اإلقليمي من  اإلقليمي  أو دون  الوطني 

اللجنة من بينها األفضل تعبيراً عن مبادئ االتفاقية وأهدافها وتعمل على تعزيزه.

الدولي  بالتعاون  تتعلق  مقترحات  تقديم  إلى  صراحة  تدعو  أن  دورة  كل  في  للجنة  يجوز   -4

جديرة  الصون  من  معينة  جوانب  على  ترّكز  و/أو  االتفاقية،  من   19 للمادة  وفقاً  خاصة، 

باألولوية.

يجوز أن تُقترح هذه البرامج والمشروعات واألنشطة على اللجنة بعد اكتمالها أو أثناء تنفيذها   -5

أو تخطيطها، لكي تختار اللجنة وتعزز ما تراه منها.
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في  خاصة  عناية  العادل  الجغرافي  التوزيع  ومبدأ  النامية  البلدان  احتياجات  اللجنة  تولي   -6

على  نفسه  الوقت  في  وتحرص  الصون،  وأنشطة  ومشروعات  لبرامج  وتعزيزها  اختيارها 

تدعيم التعاون بين بلدان الجنوب، والتعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب .

على  يفي  أنه  ما ترى  عليها  المقترحة  واألنشطة  والمشروعات  البرامج  بين  من  اللجنة  تختار   -7

أفضل نحو بالمعايير التالية:

المادة  في  لتعريفه  وفقاً  الصون،  على  أو النشاط  أو المشروع  البرنامج  يشتمل   أن  ب-1 

2.3 من االتفاقية.

صون  إلى  الرامية  الجهود  تنسيق  أو النشاط  أو المشروع  البرنامج  يعزز   أن  ب-2 

الصعيد  و/أو  اإلقليمي  ودون  اإلقليمي  الصعيدين  على  غير المادي  التراث الثقافي 

الدولي.

  أن يعبّر البرنامج أو المشروع أو النشاط عن مبادئ االتفاقية وأهدافها. ب-3 

على  الحفاظ  في  فّعاالً  إسهاماً  أسهم  قد  أو النشاط  أو المشروع  البرنامج  يكون  ب-4  أن 

التراث الثقافي غير المادي وضمان بقائه.

بمشاركة  نُفذ  قد  أو  التنفيذ  مرحلة  في  النشاط  أو  المشروع  أو  البرنامج  يكون   أن  ب-5 

الحرة  وبموافقتهم  المعنيين،  األفراد  الحالة  بحسب  أو  المجموعة  أو  الجماعة 

والمسبقة و المستنيرة.

اإلقليمي  دون  الصعيد  على  نموذجاً  أو النشاط  أو المشروع  البرنامج  يقدم   أن  ب-6 

أو اإلقليمي أو الدولي، بحسب الحالة، ألنشطة الصون.

المنفذة،  )الهيئات(  والهيئة  المقترحة،  األطراف(  )الدول  الطرف  الدولة  تكون   أن  ب-7 

في  للتعاون  استعداد  على  المعنيين،  األفراد  الحالة  وبحسب  المجموعة  أو  والجماعة 

نشر أفضل الممارسات إذا وقع االختيار على برنامجهم أو مشروعهم أو نشاطهم.

 أن ينطوي البرنامج أو المشروع أو النشاط على خبرات تكون نتائجها قابلة للتقييم. ب-8 

االحتياجات  على  األول،  المقام  في  أو النشاط  أو المشروع  البرنامج  ينطبق  ب-9  أن 

الخاصة للبلدان النامية.
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معايري األهلية واالختيار الخاصة بطلبات املساعدة الدولية  1.4  

تقدمها  التي  الدولية  المساعدة  تعتبر  الدولية.  المساعدة  لطلب  مؤهلة  األطراف  الدول  جميع   -8

المبذولة  الوطنية  للجهود  مكملة  غير المادي  التراث الثقافي  صون  أجل  من  األطراف  الدول 

في سبيل الصون.

يجوز للجنة أن تتلقى طلبات وأن تفحصها وتوافق عليها فيما يتعلق بأي هدف أو شكل من   -9

تبعاً  التوالي،  على  االتفاقية  من  و21   20 المادتين  في  المذكورة  الدولية  المساعدة  أشكال 

للموارد المتاحة. وتعطى األولوية لطلبات المساعدة الدولية المتعلقة بما يلي:

صون  إلى  يحتاج  الذي  غير المادي  التراث الثقافي  قائمة  في  المدرج  التراث  صون  )أ( 

عاجل؛

إعداد قوائم الحصر بالمعنى المبين في المادتين 11 و12 من االتفاقية؛ )ب( 

اإلقليمي  ودون  الوطني  الصعيد  على  المنفذة  واألنشطة  والمشروعات  البرامج  دعم  )ج( 

واإلقليمي والرامية إلى صون التراث الثقافي غير المادي؛

المساعدة التمهيدية. )د( 

العادل،  الجغرافي  التوزيع  مبدأ  الدولية،  المساعدة  لطلبات  فحصها  عند  اللجنة  تراعي   -10

واالحتياجات الخاصة للبلدان النامية. ويجوز للجنة أيضاًً أن تأخذ في الحسبان: 

أو الدولي؛  أو اإلقليمي  الثنائي  المستوى  على  التعاون  يقتضي  الطلب  كان  إذا  ما   )أ( 

و/أو

ما إذا كان هناك احتمال في أن تكون المساعدة ذات تأثير مضاعف وأن تحفز على  )ب( 

تقديم مساهمات مالية وتقنية من مصادر أخرى.

يجوز منح المساعدة الدولية المذكورة في المادتين 20 و21 من االتفاقية على أساس طارئ   -11

وفقاً لما جاء في المادة 22 من االتفاقية )المساعدة في الحاالت العاجلة(.

سترتكز قرارات اللجنة بشأن منح المساعدة على المعايير التالية:  -12

الطلب  إعداد  في  شاركوا  قد  المعنيون  األفراد  و/أو  والمجموعة  الجماعة  تكون  أن  أ-1 

أوسع  على  ومتابعتها  وتقييمها  المقترحة  األنشطة  تنفيذ  في  وسيشاركون 

نطاق ممكن.
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أن يكون مقدار المساعدة المطلوبة مالئماً. أ-2 

أن تكون األنشطة المقترحة حسنة اإلعداد وقابلة للتنفيذ. أ-3 

أن يكون للمشروع نتائج محتملة قابلة للبقاء. أ-4 

لها مساعدة دولية،  التي قدمت  األنشطة  تكلفة  المستفيدة  الطرف  الدولة  تتقاسم  أن  أ-5 

وذلك في حدود الموارد المتاحة.

التراث الثقافي  صون  مجال  في  القدرات  أو تعزيز  بناء  إلى  المساعدة  ترمي  أن  أ-6 

غير المادي.

المستفيدة قد نفذت أنشطة ممولة سلفاً، في حال وجودها،  الطرف  الدولة  أن تكون  أ-7 

وفقاً لجميع اللوائح وأي شروط أخرى تنطبق عليها.

امللفات املتعددة الجنسيات   1.5  

ع الدول األطراف على أن تقّدم بصفة مشتركة ترشيحات متعددة الجنسيات إلدراجها في  تشجَّ  -13

للتراث  التمثيلية  القائمة  وفي  عاجل  إلى صون  يحتاج  الذي  غير المادي  التراث الثقافي  قائمة 

الثقافي غير المادي للبشرية، عندما يوجد العنصر في أراضي أكثر من دولة طرف واحدة.

كذلك  وتُشجع  أو إقليمية،  إقليمية  دون  وأنشطة  ومشروعات  برامج  تقديم  اللجنة  تُشجع   -14

البرامج والمشروعات واألنشطة التي تضطلع بها الدول األطراف بصورة مشتركة في مناطق 

بصفة  المقترحات  هذه  تقدم  أن  األطراف  للدول  ويجوز  بينها.  فيما  جغرافياً  غير متصلة 

فردية أو جماعية.

أو أكثر  دولتان  وأن تشترك  الدولية  للمساعدة  طلبات  اللجنة  إلى  تقدم  أن  األطراف  للدول  يجوز   -15

من الدول األطراف في تقديم هذه الطلبات.

اإلدراج عىل أساس موسع أو مقلص   1.6  

أو في  عاجل  صون  إلى  يحتاج  الذي  غير المادي  التراث  قائمة  في  عنصر  إدراج  يجوز   -16

جماعات  يشمل  موسع  أساس  على  للبشرية  غير المادي  الثقافي  للتراث  التمثيلية  القائمة 

بناء  الدولي  و/أو  الوطني  الصعيد  على  أفراد  االقتضاء،  عند  وكذلك،  أخرى  أو مجموعات 

بموافقة  وذلك  أراضيها،  في  العنصر  يوجد  التي  األطراف(  )الدول  الطرف  الدولة  طلب  على 

الجماعات والمجموعات وبحسب الحالة األفراد المعنيين.
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يجوز إدراج عنصر في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل أو في   -17

القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية على أساس ضيق أو نطاق محدود بناء 

بموافقة  وذلك  أراضيها،  في  العنصر  يوجد  التي  )الدول األطراف(  الطرف  الدولة  طلب  على 

الجماعات والمجموعات وبحسب الحالة األفراد المعنيين.

عة  تقدم الدولة الطرف )الدول األطراف( المعنية ترشيحاً جديداً يبين أن العنصر، بصفته الموسَّ  -18

لإلجراءات  وفقاً  الترشيح  هذا  ويُقدَّم  لإلدراج.  المطلوبة  المعايير  بجميع  يفي  أو المحدودة، 

والمواعيد النهائية الموضوعة للترشيحات.

هذا  يحل  الجديد،  الترشيح  ملف  على  بناء  العنصر  هذا  بإدراج  قرار  اللجنة  اتخاذ  حالة  وفي   -19

اإلدراج الجديد محل اإلدراج األصلي. وإذا حدث أن قررت اللجنة، بناء على ملف الترشيح الجديد، 

عدم إدراج العنصر المعني، يبقى اإلدراج األصلي سليماً.

تقديم امللفات   1.7  

يستخدم النموذج Form ICH-01 إلعداد ترشيحات اإلدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي   -20

الذي يحتاج إلى صون عاجل والنموذج Form ICH-02 لترشيحات اإلدراج في القائمة التمثيلية 

البرامج والمشروعات  Form ICH-03 القتراحات  الثقافي غير المادي للبشرية والنموذج  للتراث 

واألنشطة التي تجسد على أفضل نحو مبادئ االتفاقية وأهدافها.

في  اإلدراج  بشأن  الترشيح  ملفات  إلعداد  تمهيدية  مساعدة  تطلب  أن  األطراف  للدول  يجوز   -21

البرامج  اقتراحات  وإلعداد  عاجل  صون  إلى  يحتاج  الذي  غير المادي  التراث الثقافي  قائمة 

والمشروعات واألنشطة التي تجسد مبادئ االتفاقية وأهدافها على أفضل نحو.

المساعدة  طلبات  لتقديم   Form ICH-05 النموذج  يستخدم  التمهيدية،  المساعدة  يخص  فيما   -22

التمهيدية بغية إعداد ترشيح لغرض اإلدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج 

إلى صون عاجل والنموذج Form ICH-06 لتقديم طلبات المساعدة التمهيدية بغية إعداد اقتراح 

طلبات  سائر  وتقدَّم  وترويجه.  باختياره  اللجنة  تقوم  لكي  أو نشاط  أو مشروع  ببرنامج 

.Form ICH-04 المساعدة الدولية، أيا كان مقدارها، باستخدام النموذج

األمانة.  من  طلبها  ويمكن   https://ich.unesco.org الشبكي  الموقع  على  متاحة  النماذج  كل   -23

وتحتوي الملفات على المعلومات المطلوبة في النماذج فقط.

الجماعات والمجموعات  المتقدمة بالترشيح أن تشرك في إعداد ملفاتها  الدول األطراف  على   -24

وبحسب الحالة األفراد المعنيين.

32 - التوجيهات التنفيذية



اللجنة  فحص  قبل  شاءت  وقت  أي  في  قدمته  الذي  الملف  تسحب  أن  طرف  لدولة  يجوز   -25

للطلب، بدون أي مساس بحقها في االنتفاع بالمساعدة الدولية بموجب االتفاقية.

تقييم امللفات  1.8  

تشمل عمليات التقييم التحقق من توافق الترشيح أو االقتراح أو طلب المساعدة الدولية طبقاً   -26

للمعايير المطلوبة.

من   8.3 المادة  بموجب  ومنشأة  للجنة  تابعة  استشارية  هيئة  تقوم  تجريبي،  أساس  وعلى   -27

التراث  قائمة  في  اإلدراج  بشأن  الترشيحات  بتقييم  التقييم«،  »هيئة  باسم  وتعرف  االتفاقية 

غير  الثقافي  للتراث  التمثيلية  القائمة  وفي  عاجل  صون  إلى  يحتاج  الذي  المادي  غير  الثقافي 

أفضل  على  تجسد  وأنشطة  ومشروعات  برامج  بتنفيذ  الخاصة  واالقتراحات  للبشرية،  المادي 

دوالر   100 مبلغ 000  تتجاوز  التي  الدولية  المساعدة  وطلبات  وأهدافها،  االتفاقية  مبادئ  نحو 

أمريكي. وتقدم هيئة التقييم توصيات إلى اللجنة للبت فيها. وتتألف هيئة التقييم من اثني عشر 

غير المادي  الثقافي  التراث  ميادين  اللجنة وهم: ستة خبراء مؤهلين في مختلف  تعيّنهم  عضواً 

مع  معتمدة،  حكومية  غير  منظمات  وست  اللجنة  في  األعضاء  غير  األطراف  للدول  وممثلين 

مراعاة التمثيل الجغرافي العادل ومختلف مجاالت التراث الثقافي غير المادي.

اللجنة  وتجدد  أربع سنوات.  أقصاها  لمدة  منصبه  التقييم  هيئة  أعضاء  من  كل عضو  ويشغل   -28

على  أشهر  بثالثة  اللجنة  دورة  افتتاح  قبل  األمانة،  وتبلغ  التقييم.  هيئة  أعضاء  ربع  عام  كل 

األقل، الدول األطراف في إطار كل مجموعة انتخابية بشأن المقعد الشاغر الذي ينبغي شغله. 

إلى  أقصى  كحد  ترشيحات  ثالثة  المعنية  االنتخابية  المجموعة  رئيس/رئيسة  ويرسل/ترسل 

األمانة قبل افتتاح الدورة بستة أسابيع على األقل. وسيعمل أعضاء هيئة التقييم، بعد تعيينهم 

من قبل اللجنة، بنزاهة وفي صالح جميع الدول األطراف واالتفاقية.

عملية  تشمل  صون عاجل،  إلى  يحتاج  الذي  غير المادي  التراث الثقافي  قائمة  إلى  بالنسبة   -29

التقييم  هذا  أيضاًً  ويشمل  وكفايتها.  الصون  خطة  وجدوى  العنصر  مقومات  فحص  التقييم 

العولمة  عمليات  بسبب  وإما  وحمايته،  صونه  وسائل  نقص  بسبب  إما  اختفائه،  مخاطر 

والتحول االجتماعي أو البيئي أو عوامل أخرى.

تقدم هيئة التقييم إلى اللجنة تقريراً عن عملية التقييم يشمل توصية بما يلي:  -30

الذي يحتاج 	  المادي  الثقافي غير  التراث  ح في قائمة  المرشَّ العنصر  إدراج  أو عدم  إدراج 

إحالة  أو  للبشرية،  المادي  غير  الثقافي  للتراث  التمثيلية  القائمة  في  أو  عاجل  إلى صون 

الترشيح إلى الدولة أو الدول التي قدمته لطلب معلومات إضافية؛
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النظام الداخلي للجمعية العامة
لنظام الداخلي للجنة الدولية

النظام المالي للحساب الخاص
المرفقات

إحالة 	  أو  نشاط  أو  مشروع  أو  برنامج  بتنفيذ  الخاص  االقتراح  اختيار  عدم  أو  اختيار 

االقتراح إلى الدولة أو الدول التي قدمته لطلب معلومات إضافية؛ أو

أو 	  الدولة  إلى  الطلب  إحالة  أو  الدولية  المساعدة  طلب  على  الموافقة  عدم  أو  الموافقة 

الدول التي قدمته لطلب معلومات إضافية.

تقدم األمانة إلى اللجنة عرضاً شامالً لجميع الترشيحات واالقتراحات الخاصة بتنفيذ برامج   -31

التقييم.  وتقارير  الملخصات  ذلك  بما في  الدولية،  المساعدة  وطلبات  وأنشطة،  ومشروعات 

كما تعرض الملفات وتقارير التقييم على الدول األطراف لالستنارة بآرائها.

1.9  معالجة الرتشيحات لإلدراج يف قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي يحتاج إىل صون عاجل،   

بوصفها حاالت استعجال قصوى

الدولة  يدعو  أن  اللجنة  لمكتب  يجوز  ع-6،  للمعيار  وطبقاً  القصوى  االستعجال  حاالت  في   -32

التراث الثقافي  قائمة  في  لإلدراج  ترشيح  تقديم  إلى  المعنية  األطراف(  )الدول  الطرف 

غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل وفقاً لجدول زمني سريع. وتقوم اللجنة، بالتشاور 

مع الدولة الطرف )الدول األطراف( المعنية، بفحص الترشيح بأسرع ما يمكن بعد تقديمه، 

الطرف  للدولة  يجوز  حدة.  على  حالة  كل  أساس  على  اللجنة  مكتب  يضعها  إلجراءات  وفقاً 

المعنية  أو الجماعة  أخرى،  طرف  دولة  أو أي  العنصر  فيها  يوجد  التي  األطراف(  )الدول 

القصوى.  االستعجال  إلى حاالت  اللجنة  مكتب  انتباه  تسترعي  أن  استشارية،  منظمة  أو أي 

وتحاط الدولة الطرف )الدول األطراف( المعنية بالمعلومات الالزمة في الوقت المناسب.

اضطالع اللجنة بفحص امللفات  1.10  

يمكن  التي  الملفات  عدد  ولقدرتها،  المتاحة  للموارد  وفقاً  األوان  قبل  سنتين  اللجنة  تحدد   -33

معالجتها خالل الدورتين القادمتين. وينطبق هذا الحد األقصى على جميع ملفات الترشيح 

القائمة  وفي  عاجل  صون  إلى  يحتاج  الذي  المادي  غير  الثقافي  التراث  قائمة  في  لإلدراج 

والمشروعات  بالبرامج  الخاصة  واالقتراحات  للبشرية،  المادي  غير  الثقافي  للتراث  التمثيلية 

واألنشطة التي تجسد على أفضل نحو مبادئ االتفاقية وأهدافها، وطلبات المساعدة الدولية 

التي تتجاوز مبلغ 000 100 دوالر أمريكي.
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تسعى اللجنة، قدر اإلمكان، إلى فحص ملف واحد على األقل لكل دولة من الدول المتقدمة   -34

بملفات ضمن هذا الحد األقصى العام، مع إعطاء األولوية:

ممارسات  وال  مدرجة،  عناصر  لديها  ليس  التي  البلدان  من  الواردة  الملفات  إلى   )1(

المساعدة  إطار  في  عليها  موافق  طلبات  وال  الممارسات،  أفضل  إطار  في  مختارة 

التراث  قائمة  على  الترشيحات  وإلى  أمريكي  دوالر  تتجاوز 100 000  التي  الدولية 

الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل؛

إلى الملفات المتعددة الجنسيات؛ و  )2(

أقل  أو  المدرجة  العناصر  من  عدد  أقل  لديها  التي  دول  من  الواردة  الملفات  إلى   )3(

عدد من الممارسات المختارة في إطار أفضل الممارسات، أو أقل عدد من الطلبات 

أمريكي،  دوالر   100 000 تتجاوز  التي  الدولية  المساعدة  إطار  في  عليها  الموافق 

مقارنة بالدول األخرى المتقدمة بملفات خالل دورة التسجيل ذاتها.

وفي حال قدمت الدول األطراف عدة ملفات خالل دورة تسجيل واحدة، فإنها تحدد ترتيب   

األولوية  تعطي  أن  منها  ويُطلب  أساسه،  على  ملفاتها  تُفحص  أن  في  ترغب  الذي  األولويات 

إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل.

تقرر اللجنة عقب الفحص:  -35

الثقافي غير المادي 	  التراث  ما إذا كان ينبغي إدراج أو عدم إدراج عنصر في قائمة 

المادي  غير  الثقافي  للتراث  التمثيلية  القائمة  في  أو  عاجل،  إلى صون  يحتاج  الذي 

لمعلومات  التي قدمته  الدول  او  الدولة  إلى  الترشيح  ينبغي رد  إذا كان  أو  للبشرية، 

إضافية؛

ممارسات 	  أفضل  إطار  في  نشاط  أو  مشروع  أو  برنامج  اختيار  يتعين  كان  إذا  ما 

الصون أو إحالة االقتراح إلى الدولة او الدول التي قدمته لطلب معلومات إضافية؛ 

 	 100  000 مبلغ  يتجاوز  الدولية  للمساعدة  طلب  على  ال  أم  ستوافق  كانت  إذا  ما  أو 

دوالر أمريكي أو إحالة الطلب إلى الدولة او الدول التي قدمته لطلب معلومات إضافية.

ادراجها  عدم  اللجنة  تقرر  التي  والطلبات  واالقتراحات  الترشيحات  حالة  في  يجوز،   -36

الستكمال  المقدمة  الدول  او  الدولة  إلى  إحالتها  أو  عليها  الموافقة  عدم  أو  اختيارها  أو 

أن  بعد  تالية،  تسجيل  دورة  فحصها خالل  أجل  من  اللجنة  إلى  تقديمها  إعادة  المعلومات، 

يتم تحديثها واستكمالها.
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قدمته  التي  الدول  او  الدولة  إلى  الطلب  أو  االقتراح  أو  الترشيح  بإحالة  اللجنة  قرار  يعني  ال   -37

الطلب  الموافقة على  أو  االقتراح  اختيار  أو  العنصر  إدراج  أنه سيتّم  لطلب معلومات إضافية 

الموافقة  أو  االختيار  أو  اإلدراج  شروط  تلبية  آخر  طلب  أي  يبرهن  أن  يجب  المستقبل.  في 

بشكل كامل.

1.11  نقل عنرص من إحدى القائمتني إىل األخرى أو حذف عنرص  من إحدى القائمتني  

عاجل  صون  إلى  يحتاج  الذي  غير المادي  التراث الثقافي  قائمة  في  عنصر  إدراج  يجوز  ال   -38

للبشرية في آن واحد. ويجوز لدولة طرف أن  الثقافي غير المادي  للتراث  التمثيلية  والقائمة 

العنصر  أن  يثبت  أن  الطلب  لهذا  وال بد  األخرى.  إلى  القائمتين  إحدى  من  عنصر  نقل  تطلب 

السارية  لإلجراءات  ُقدم وفقاً  إليها، وأنه  النقل  ُطلب  التي  القائمة  بكافة معايير  المعني يفي 

والمهل الزمنية المحددة للترشيحات.

عاجل  صون  إلى  يحتاج  الذي  غير المادي  التراث الثقافي  قائمة  من  عنصراً  اللجنة  تحذف   -39

إذا تبين لها بعد تقييم تنفيذ خطة الصون أن العنصر لم يعد يلبي معياراً واحداً أو أكثر من 

المعايير الخاصة باإلدراج في القائمة.

لها  تبين  إذا  للبشرية  الثقافي غير المادي  للتراث  التمثيلية  القائمة  من  اللجنة عنصراً  تحذف   -40

أن العنصر لم يعد يلبي معياراً واحداً أو أكثر من المعايير الخاصة باإلدراج في القائمة.

تعديل اسم عنرص مدرج   1.12  

به عنصر من  المدرج  االسم  تغيير  أن تطلب  األطراف  الدول  أو أكثر من  لدولة واحدة  يجوز   -41

العناصر في القائمة. ويُقدَّم هذا الطلب قبل دورة اللجنة بثالثة أشهر على األقل.

1.13  اختيار الربامج واملرشوعات واألنشطة التي تجسد عىل أفضل نحو مبادئ االتفاقية وأهدافها   

التعاون  في  الجيدة  والنماذج  الممارسات  وتوزيع  ونشر  وتوثيق  بحث  اللجنة  تشّجع   -42

التي  التدابير  لهذه  مؤاتية  ظروف  وتهيئة  للصون  تدابير  استحداث  طريق  عن  الدولي، 

المختارة، سواء بمساعدة  البرامج والمشروعات واألنشطة  تنفيذ  األطراف في  الدول  تطورها 

أو بدون مساعدة.

البرامج  هذه  لتنفيذ  المالئمة  الظروف  تهيئة  على  األطــراف  الــدول  اللجنة  تشجع   -43

والمشروعات واألنشطة.
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معلومات  اللجنة  تجمع  المختارة،  واألنشطة  والمشروعات  للبرامج  إعداد سّجل  إلى  باإلضافة   -44

وتنشرها عن التدابير والمنهجيات المستخدمة، وعن الخبرات المكتسبة في حال توافرها.

تشّجع اللجنة البحث والتقييم بشأن فّعالية تدابير الصون المدرجة في البرامج والمشروعات   -45

واألنشطة التي اختارتها، وتعزز التعاون الدولي في أنشطة البحث والتقييم هذه.

ومشروعات  برامج  من  المستخلصة  والدروس  المكتسبة  الخبرات  إلى  استناداً  اللجنة،  تقدم   -46

بصدد  توصيات  وتقدم  الممارسات،  أفضل  بشأن  اإلرشادات  وغيرها،  هذه  الصون  وأنشطة 

تدابير صون التراث الثقافي غير المادي )المادة 7 )ب( من االتفاقية(.

املساعدة الدولية   1.14  

 100 التي تكون في حدود 000  يمكن أن تقدم، في أي وقت كان، طلبات المساعدة الدولية   -47

دوالر أمريكي )باستثناء طلبات المساعدة التمهيدية( والطلبات العاجلة أياً كانت قيمتها.

وتبّلغ  معلومات،  من  ما ينقص  تطلب  أن  لها  ويجوز  الطلب،  الكتمال  تقييماً  األمانة  تجري   -48

الدولة الطرف )الدول األطراف( الطالبة بالتواريخ الممكنة لفحص الطلب.

بما  أمريكي،  دوالر   100  000 مبلغها  يتجاوز  ال  التي  الطلبات  جميع  اللجنة  مكتب  يفحص   -49

في ذلك طلبات المساعدة التمهيدية ويوافق عليها.

عليها.  ويوافق  قيمتها  كانت  أياً  العاجلة  الحاالت  في  المساعدة  طلبات  اللجنة  مكتب  يفحص   -50

ولغرض تحديد ما إذا كان طلب الحصول على مساعدة دولية يمثل طلباً عاجالً مؤهالً لينظر 

غير  نفسها  طرف  دولة  تجد  عندما  قائمة  عاجلة  حالة  تعتبر  األولوية،  باب  من  المكتب  فيه 

مسلح  نزاع  أو  طبيعية  كارثة  أو  فاجعة  عن  ناجم  أي ظرف  على  بذاتها  التغلب  على  قادرة 

أو وباء خطير أو أي حدث طبيعي أو بشري آخر له عواقب وخيمة على التراث الثقافي غير 

المادي وكذلك على الجماعات والمجموعات وبحسب الحالة، األفراد حاملي هذا التراث.

تقوم هيئة التقييم المبينة في الفقرة 27 الواردة أعاله بتقييم الطلبات التي يزيد مبلغها عن   -51

000 100 دوالر أمريكي، وتفحصها اللجنة وتوافق عليها.

خالل  في  المساعدة  بمنح  الخاص  بالقرار  بالطلب  المتقدمة  )الجهات(  الجهة  األمانة  تبّلغ   -52

أسبوعين من صدور القرار، وتتوصل األمانة إلى اتفاق مع الجهة )الجهات( المتقدمة بالطلب 

بشأن تفاصيل المساعدة.

ستخضع المساعدة للمراقبة واإلبالغ والتقييم على النحو المالئم.  -53
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الجدول الزمني - عرض عام لإلجراءات   1.15  

اإلعداد والتقديم  المرحلة األولى:   -54

 31 آذار/مارس

من العام صفر

الترشيحات  إلعداد  التمهيدية  المساعدة  طلبات  لتقديم  النهائي  الموعد 

إلى  يحتاج  الذي  غير المادي  التراث الثقافي  قائمة  في  لــإلدراج 

التي  واألنشطة  والمشروعات  البرامج  اقتراحات  وإلعداد  صون عاجل 

تجسد أهداف االتفاقية على أفضل نحو )المادة 18(.

 31 آذار/مارس

من العام األول

الموعد النهائي الذي ال بد أن تتسلم فيه األمانة الترشيحات لإلدراج في 

قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل والقائمة 

البرامج  واقتراحات  للبشرية  المادي  غير  الثقافي  للتراث  التمثيلية 

عن  تزيد  التي  الدولية  المساعدة  وطلبات  واألنشطة  والمشروعات 

التاريخ  هذا  بعد  ترد  التي  الملفات  وتفحص  أمريكي  دوالر   100 000

في الدورة التالية. وتنشر األمانة على الموقع الشبكي لالتفاقية الملفات 

التي تتلقاها بلغاتها األصلية.

 30 حزيران/يونيو

من العام األول

الموعد النهائي الضطالع األمانة بمعالجة الملفات، بما في ذلك تسجيلها 

من  يطلب  غير كامل،  الملفات  أحد  أن  تبين  وإذا  بتسلمها.  واإلقرار 

الدولة الطرف استكماله.

 30 أيلول/سبتمبر

من العام األول

المطلوبة  الناقصة  المعلومات  الطرف  الدولة  لتقديم  النهائي  الموعد 

تبقى  التي  الملفات  أما  األمانة.  إلى  االقتضاء،  عند  الملفات،  الستكمال 

توطئة  استكمالها  لها  يجوز  التي  األطراف  الدول  إلى  فتعاد  غير كاملة 

تقدمها  التي  المنقحة،  الملفات  تصل  وعندما  الحقة.  دورة  في  لفحصها 

الدول إلى األمانة تلبية لطلبها تقديم معلومات إضافية، فإنها تُنشر على 

هذه  ترجمة  كذلك  وتُنشر  األصلية.  الملفات  محل  وتحل  الشبكي  الموقع 

الملفات إلى اإلنجليزية أو الفرنسية على الموقع الشبكي لدى توافرها.
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التقييم  المرحلة الثانية:   -55

 كانون األول/ ديسمبر 

من العام األول إلى أيار/مايو 

من العام الثاني

تقوم هيئة التقييم بتقييم الملفات.

نيسان/أبريل - حزيران/ يونيو 

من العام الثاني

تعقد هيئة التقييم اجتماعات للتقييم النهائي.

 قبل عقد دورة اللجنة 

بأربعة أسابيع

الموقع  على  وتنشرها  اللجنة  أعضاء  إلى  التقييم  تقارير  األمانة  تنقل 

الشبكي أيضاًً لكي يتسنى الرجوع إليها.

الفحص  املرحلة الثالثة:   -56

 تشرين الثاني/ نوفمبر 

من العام الثاني

تفحص اللجنة الترشيحات واالقتراحات والطلبات وتتخذ القرارات.

1.16  إدراج العنارص املعلنة« روائع للرتاث الشفهي وغري املادي للبرشية« يف القائمة التمثيلية   

للرتاث الثقايف غري املادي للبرشية

في  عليها  المنصوص  القائمة  في  تلقائياً  اللجنة  تدرج  االتفاقية،  من   31.1 للمادة  طبقاً   -57

المادي  وغير  الشفهي  للتراث  »روائع  المعلنة  العناصر  جميع  االتفاقية  من  المادة 16 

التوجيهات  لهذه  العامة  الجمعية  اعتماد  عقب  النفاذ،  حيز  االتفاقية  دخول  قبل  للبشرية« 

التنفيذية.

الروائع،  من  أُعلنت  عناصر  أو عدة  عنصر  أراضيها  في  يوجد  التي  الدول  جميع  على  يتعين   -58

أن تقوم بهذا اإلجراء سواء أكانت طرفاً في االتفاقية أم ال. وفيما يتعلق بالدول غير األطراف 

التي أُدرجت في القائمة عناصر في حوزتها أُعلنت من الروائع، فإنها تتمتع بجميع الحقوق 

في  الموجودة  العناصر  هذه  يخص  فيما  االتفاقية،  بموجب  االلتزامات  جميع  وتتحمل 

أراضيها، شريطة الحصول على موافقة خطية منها، علماً بأنه ال يجوز االحتجاج بأي عنصر 

من هذه الحقوق وااللتزامات أو تطبيقها بمعزل عن العناصر األخرى.

التوجيهات التنفيذية - 39 

ية
فيذ

لتن
ت ا

ها
جي

تو
 ال

-2



اتفاقية
توجيهات تنفيذية

النظام الداخلي للجمعية العامة
لنظام الداخلي للجنة الدولية

النظام المالي للحساب الخاص
المرفقات

التي توجد في أراضيها  الدول غير األطراف  العامة جميع  العام /المديرة  المدير  يخطر/تخطر   -59

هذه  تعامل  بأن  تقضي  التي  التنفيذية  التوجيهات  هذه  باعتماد  الروائع  من  أُعلنت  عناصر 

من   16.2 للمادة  طبقاً  مستقبال،  تُدرج  قد  التي  العناصر  مع  المساواة  قدم  على  العناصر 

االتفاقية، وأن يحكمها نفس النظام القانوني المطبق على المراقبة أو النقل من إحدى القائمتين 

إلى األخرى أو السحب، طبقاً للطرائق المنصوص عليها في هذه التوجيهات التنفيذية.

سيدعو/ستدعو المدير العام/المديرة العامة في الوقت نفسه، وعن طريق اإلخطار المذكور   -60

موافقته  عن  عام،  غضون  في  تعرب  أن  إلى  اللجنة،  من  بتكليف  غير األطراف،  الدول  آنفاً، 

للطرائق  االتفاقية طبقاً  في  المبينة  المسؤوليات  الحقوق وتحمل  قبول  على  الصريحة خطياً 

المذكورة في الفقرتين 58 و59 أعاله.

العامة  العام/المديرة  المدير  إلى  بالقبول  الخطي  اإلخطار  غير الطرف  الدولة  توجه   -61

أنها  أعلن  التي  المعنية  العناصر  إخضاع  يعني  مما  لالتفاقية،  اإليداع  جهة  بصفته/ بصفتها 

من الروائع للنظام القانوني الكامل لالتفاقية.

عام على  غضون  في  خطية  موافقة  تقدم  أن  االتفاقية  في  غير طرف  دولة  رفض  حال  في   -62

في  الموجودة  بالعناصر  يتعلق  فيما  االتفاقية،  بموجب  المسؤوليات  وتحمل  الحقوق  قبول 

أراضيها والمدرجة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية ، يحق للجنة أن 

تسحب هذه العناصر من القائمة.

أو عدم اإلفصاح عن مقاصدها،  في حال عدم رد دولة غير طرف في االتفاقية على اإلخطار   -63

الصمت  هذا  اللجنة  ستعتبر  عام،  غضون  في  موافقتها  على  صريح  دليل  غيبة  حال  أو في 

أو االمتناع عن الرد بمثابة رفض يبرر تطبيق الفقرة 62 أعاله، إالّ إذا منعتها ظروف خارجة 

عن إرادتها من اإلبالغ عن قبولها أو رفضها.

أراضي دولة غير طرف  القائمة في  المدرجة في  الروائع  أنه من  أعلن  إذا تبين وجود عنصر   -64

في  المحدد  الكامل  القانوني  النظام  من  العنصر  هذا  سيستفيد  االتفاقية،  في  طرف  ودولة 

االتفاقية، علماً بأن المدير العام/المديرة العامة سيدعو/ستدعو الدولة غير الطرف، بتكليف 

من اللجنة، إلى أن توافق على االلتزامات المنصوص عليها في االتفاقية. وفي حال عدم وجود 

إشارة صريحة على موافقة الدولة غير الطرف، يحق للجنة أن توصي الدولة غير الطرف بأن 

تمتنع عن اتخاذ أي إجراء قد يلحق الضرر بالعنصر المعني الذي أعلن أنه من الروائع.

للطرائق  طبقاً  الشأن  بهذا  المتخذة  التدابير  عن  العامة  الجمعية  إلى  تقريراً  اللجنة  تقدم   -65

واإلجراءات المنصوص عليها في هذه التوجيهات التنفيذية.
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صندوق الرتاث الثقايف غري املاديالفصل الثاني

مبادئ توجيهية بشأن استخدام موارد الصندوق  2.1  

تستخدم موارد الصندوق، الذي يدار بوصفه حساباً خاصاً، طبقاً للمادة 1.1 من النظام المالي،   -66

لتقديم المساعدة الدولية في المقام األول على النحو المبين في الفصل الخامس من االتفاقية.

يجوز أن تستخدم الموارد أيضاًً في األغراض التالية:  -67

سد النق ص في حساب االحتياطي المذكور في المادة 6 من النظام المالي؛  )أ( 

بما في ذلك،  االتفاقية،  المادة 7 من  المبين في  النحو  األخرى على  اللجنة  دعم مهام  )ب( 

ضمن جملة أمور، المقترحات الواردة في المادة 18 من االتفاقية؛

ولكن  اللجنة،  دورات  في  اللجنة  في  األعضاء  النامية  الدول  ممثلي  مشاركة  تكاليف  )ج( 

تقتصر هذه التغطية على الخبراء منهم في التراث الثقافي غير المادي؛ وتشمل هذه 

في  الخبراء  الممثلين  مشاركة  تكاليف  تغطية  بذلك،  الميزانية  سمحت  إذا  التغطية، 

غير األعضاء  االتفاقية،  في  األطراف  النامية  البلدان  من  غير المادي،  التراث الثقافي 

في اللجنة، وذلك على أساس دراسة كل حالة على حدة؛

غير حكومية  منظمات  من  اللجنة  تطلبها  قد  التي  االستشارية  الخدمات  تكاليف  )د( 

ومنظمات ال تستهدف الربح، وهيئات عامة أو خاصة، وأفراد؛

الجماعات  أعضاء  ال سيما  واألفراد،  أو الخاصة،  العامة  الهيئات  مشاركة  تكاليف  )ه( 

برأيهم  لالستنارة  اجتماعاتها  في  المشاركة  إلى  اللجنة  دعتهم  الذين  والمجموعات، 

بشأن مسائل معينة.

وسائل زيادة موارد صندوق الرتاث الثقايف غري املادي  2.2  

الجهات المانحة  2.2.1

]»الصندوق«[  غير المادي  التراث الثقافي  صندوق  إلى  المقدمة  بالمساهمات  اللجنة  ترحب   -68

والهادفة إلى تعزيز قدرات اللجنة على تنفيذ مهامها.

المتخصصة  ووكاالتها  المتحدة  األمم  من  المقدمة  المساهمات  هذه  بمثل  اللجنة  ترحب   -69

وتشجع  األخرى.  الدولية  المنظمات  ومن  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  وبرامجها، وخاصة 

طوعية  مساهمات  تقديم  على  الدول  من  وغيرها  االتفاقية  في  األطراف  الدول  أيضاًً  اللجنة 

التوجيهات التنفيذية - 41 

ية
فيذ

لتن
ت ا

ها
جي

تو
 ال

-2



اتفاقية
توجيهات تنفيذية

النظام الداخلي للجمعية العامة
لنظام الداخلي للجنة الدولية

النظام المالي للحساب الخاص
المرفقات

العامة  الهيئات  الصندوق من  إلى  المقدمة  بالمساهمات  اللجنة كذلك  الصندوق. وترحب  إلى 

والخاصة ومن األفراد.

تشجع اللجنة على إنشاء مؤسسات أو رابطات وطنية عامة وخاصة تهدف إلى تعزيز بأهداف   -70

االتفاقية وترحب بمساهمات هذه المؤسسات أو الرابطات في صندوق التراث غير المادي.

التي  األموال  لجمع  الدولية  الحمالت  إلى  دعمها  تقدم  أن  األطراف  الدول  إلى  اللجنة  تطلب   -71

تنظَّم لصالح الصندوق تحت رعاية اليونسكو.

الشروط  2.2.2

أخرى  أو شروط  أو اقتصادية  بأي شروط سياسية  الصندوق  في  المساهمات  ربط  يجوز  ال   -72

تتعارض مع أهداف االتفاقية.

أو مع  االتفاقية  ومبادئ  أهداف  مع  أنشطتها  تتعارض  كيانات  من  قبول مساهمات  يجوز  ال   -73

الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق اإلنسان أو مع مقتضيات التنمية المستدامة أو مع 

أن  لألمانة  ويجوز  واألفراد.  والمجموعات  الجماعات  بين  فيما  المتبادل  االحترام  مقتضيات 

تقرر عرض حاالت محددة من المساهمات على اللجنة.

المالي  للنظام  وفقاً  غير المادي  التراث الثقافي  صندوق  في  الطوعية  المساهمات  تنظَّم   -74

للصندوق والمبادئ التوجيهية الستعمال الصندوق، اللذين تضعهما الجمعية العامة، وخطط 

األحكام  اللجنة بشكل دوري. وتنطبق بصورة خاصة  التي تعدها  الصندوق  استعمال موارد 

التالية على المساهمات الطوعية المقدمة إلى الصندوق:

اللجنة لمساهمات هذه  المانحة تأثير مباشر على استعمال  أال يكون للجهات  ينبغي  )أ( 

الجهات في الصندوق؛

ينبغي أال يقدَّم إلى الجهة المانحة أي تقرير فردي أو إبالغ مالي؛ )ب( 

األمانة  بين  للرسائل  بسيط  تبادل  عن طريق  اتفاقات  إلى  التوصل  يجري  أن  ينبغي  )ج( 

والجهة المانحة.

التوجيهات  بهذه  المرفقة  النموذجية  الرسالة  باتباع  طوعية  مساهمات  تقديم  يجوز   -75

توجد  الطوعية  المساهمات  لتقديم  اتباعها  ينبغي  التي  اإلجراءات  عن  معلومات  التنفيذية. 

إلى بالكتابة  عليها  الحصول  أو يمكن   https://ich.unesco.org الشبكي  الموقع  على   أيضاًً 

. ich@unesco.org
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الفوائد التي تعود على الجهات المانحة  2.2.3

وتقدم  الصندوق.  إلى  المقدمة  الطوعية  بالمساهمات  سنوياً  اللجنة  تبلغ  أن  األمانة  على   -76

اللجنة صورة واضحة عن هذه المساهمات، إذا رغبت الجهات المانحة في ذلك. ويُعلن أيضاًً 

عن المساهمات الطوعية على الموقع الشبكي لالتفاقية.

االعتراف على المساهمين تقدم على النحو التالي:  -77

ثة  المساهمات الطوعية اإلضافية المقدمة من الدول األطراف: تنشر األمانة قائمًة محدَّ )أ( 

الصندوق،  إلى  إضافية  طوعية  مساهمات  قدمت  قد  تكون  التي  األطراف  بالدول 

المقام األول عن طريق  الهجائي وتُنشر في  الترتيب  الدول حسب  وتُرتَّب قائمة هذه 

دورة  بمناسبة  عامين،  كل  منها  مطبوعة  نسخة  وتُنشر  لالتفاقية.  الشبكي  الموقع 

الجمعية العامة.

المساهمات المقدمة من الدول األخرى، واألمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة وبرامجها،  )ب( 

ثة بالدول األخرى  العامة: تنشر األمانة قائمًة محدَّ الدولية األخرى، والهيئات  والمنظمات 

والمنظمات  وبرامجها،  المتخصصة  ووكاالتها  المتحدة  واألمم  األطراف،  غير الدول 

الصندوق، وتُرتَّب  إلى  التي تكون قد قدمت مساهمات  العامة  الدولية األخرى، والهيئات 

المقام األول عن طريق الموقع الشبكي  الترتيب الهجائي وتُنشر في  القائمة حسب  هذه 

لالتفاقية. وتُنشر نسخة مطبوعة منها كل عامين، بمناسبة دورة الجمعية العامة.

ثة، مرتبة  المساهمات المقدمة من الهيئات الخاصة واألفراد: تنشر األمانة قائمًة محدَّ )ج( 

تنازلياً حسب مبلغ المساهمات، بمن قدم مساهمات إلى الصندوق من هيئات  ترتيباً 

لالتفاقية.  الشبكي  الموقع  طريق  عن  األول  المقام  في  وتنشرها  وأفراد،  خاصة 

ويجوز  العامة.  الجمعية  دورة  بمناسبة  عامين،  كل  منها  مطبوعة  نسخة  وتُنشر 

التالية  شهراً  وعشرين  األربعة  فترة  خالل  لمساهمات،  المقدمة  الخاصة  للجهات 

اإلعالم،  وسائل  أشكال  جميع  في  اللجنة  مع  لتعاونها  تروج  أن  مساهمتها،  إليداع 

والموافقة  المعنية  المادة  األخرى. ويجب مراجعة  النشرات والمطبوعات  ذلك  بما في 

عليها مسبقاً من جانب األمانة، وال يجوز اإلعالن صراحًة عن منتجات أو خدمات هذه 

الجهات المقدمة لمساهمات.

إلى  المقدمة  الخاصة  بالمساهمات  االعتراف  إمكانية  في  النظر  على  األطراف  الدول  ع  تُشجَّ  -78

الصندوق على أنها مؤهلة لالستفادة من مزايا اآلليات الضريبية التي تحفز هذه المساهمات 

التي  العامة  السياسة  أدوات  من  األخرى  أو األشكال  الضريبية  المزايا  مثل  الطوعية،  المالية 

يحددها القانون الوطني.
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املشاركة يف تطبيق االتفاقيةالفصل الثالث

3.1  مشاركة الجماعات واملجموعات، و بحسب الحالة األفراد والخرباء ومراكز الخربة ومعاهد   

البحث

االتفاقية،  من   15 المادة  لروح  وطبقاً  االتفاقية،  من  )ب(   11 بالمادة  تذّكر  إذ  اللجنة،  إن   -79

و  والمجموعات  الجماعات  بين  وتكاملي  وظيفي  تعاون  إقامة  على  األطراف  الدول  تشجع 

وينقلونه،  عليه  ويحافظون  المادي  غير  الثقافي  التراث  يبدعون  الذين  األفراد  الحالة  بحسب 

وكذلك بين الخبراء ومراكز الخبرة ومعاهد البحث.

مشاركة  لتسهيل  تنسيقية  آلية  أو  استشارية  هيئة  إنشاء  على  األطراف  الدول  تُشجع   -80

البحث، في  الخبرة ومعاهد  األفراد والخبراء ومراكز  الحالة  الجماعات والمجموعات وبحسب 

الشؤون التالية بوجه خاص:

تحديد وتعريف العناصر المختلفة للتراث الثقافي غير المادي الموجودة في أراضيها؛ )أ( 

إعداد قوائم الحصر؛ )ب( 

إعداد وتنفيذ البرامج والمشروعات واألنشطة؛ )ج( 

الفصل  في  الصلة  ذات  للفقرات  طبقاً  القوائم،  في  لإلدراج  الترشيح  ملفات  إعداد  )د( 

األول من هذه التوجيهات التنفيذية؛

حذف أحد عناصر التراث الثقافي غير المادي من قائمة أو نقله من إحدى القائمتين  )ه( 

إلى األخرى، حسبما جاء في الفقرات 38 و39 و40 من هذه التوجيهات التنفيذية.

تتخذ الدول األطراف التدابير الالزمة لتوعية الجماعات والمجموعات و بحسب الحالة األفراد،   -81

يتمكن  لكي  أيضاً،  وقيمتها  االتفاقية  وبأهمية  وقيمته،  المادي  غير  الثقافي  تراثهم  بأهمية 

حملة هذا التراث وحماته من االنتفاع بهذه الوثيقة التقنينية على أكمل وجه.

المالئمة  التدابير  األطراف  الدول  تتخذ  االتفاقية،  من   15 إلى   11 من  المواد  ألحكام  طبقاً   -82

لتأمين بناء قدرات الجماعات والمجموعات و بحسب الحالة األفراد.

نحو  على  واستيفائه  الخاصة،  وظروفها  يتالءم  دليل  وضع  على  األطراف  الدول  تُشجع   -83

اإلقليمية  والمراكز  البحث  ومعاهد  الخبرة  ومراكز  الخبراء  أسماء  الدليل  هذا  ويضم  منتظم، 

في  المذكورة  الدراسات  إجراء  يمكنها  والتي  االتفاقية  تشملها  التي  المجاالت  في  العاملة 

المادة 13 )جـ( من االتفاقية.
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التنفيذية،  التوجيهات  هذه  من   89 الفقرة  في  المذكورة  والعامة  الخاصة  الهيئات  بين  من   -84

يجوز للجنة أن تشرك الخبراء ومراكز الخبرة ومعاهد البحث، والمراكز اإلقليمية العاملة في 

المجاالت التي تشملها االتفاقية، لكي تتشاور معها في مسائل معينة.

األفراد،  الحالة  بحسب  و  والمجموعات،  الجماعات  انتفاع  لتسهيل  األطراف  الدول  تسعى   -85

االنتفاع  تحكم  التي  الممارسات  احترام  وتعزيز  بينهم،  فيما  أجروها  التي  البحوث  بنتائج 

بجوانب معينة من التراث الثقافي غير المادي وفقاً للمادة 13 )د( من االتفاقية.

واإلقليمي، شبكات  اإلقليمي  الصعيدين دون  معاً، على  تنشئ  أن  األطراف على  الدول  تُشجع   -86

تتعلق  مشتركة  نهوج  الستحداث  البحث  ومعاهد  الخبرة  ومراكز  والخبراء  للجماعات 

نهوج  إلى  باإلضافة  امتالكها،  في  تشترك  التي  غير المادي  التراث الثقافي  بعناصر  خاصة 

جامعة  للتخصصات.

المادي  غير  الثقافي  التراث  من  بعنصر  تتعلق  وثائق  تمتلك  التي  األطراف  الدول  تُشجع   -87

الطرف  الدولة  الوثائق مع هذه  تتبادل هذه  أن  أراضي دولة طرف أخرى، على  الموجود في 

األخرى. لكي تتيح هذه المعلومات للجماعات والمجموعات و بحسب الحالة لألفراد المعنيين، 

وللخبراء ومراكز الخبرة ومعاهد البحث أيضاً.

ذلك  بما في  اإلقليمي  بالتعاون  المتعلقة  األنشطة  في  المشاركة  على  األطراف  الدول  تُشجع   -88

اليونسكو، لكي  التي أنشئت أو ستنشأ تحت رعاية  الثقافي غير المادي،  للتراث  الفئة 2  مراكز 

تتمكن من التعاون على أفضل نحو ممكن، طبقاً لروح المادة 19 من االتفاقية، وبمشاركة من 

الجماعات والمجموعات ومن األفراد والخبراء ومراكز الخبرة ومعاهد البحث بحسب الحالة.

)بما في ذلك مراكز  أو خاصة  أي هيئة عامة  تدعو  أن  المتاحة،  الموارد  للجنة في حدود  يجوز   -89

الخبرة ومعاهد البحث( واألشخاص المشهود لهم بالكفاءة في ميدان التراث الثقافي غير المادي 

أجل  من  اجتماعاتها  في  للمشاركة  اآلخرون(  والخبراء  والمجموعات  الجماعات  ذلك  في  )بما 

إجراء حوار تفاعلي، واالستنارة بآرائهم بشأن مسائل معينة وفقاً للمادة 8.4 من االتفاقية.

املنظمات غري الحكومية واالتفاقية  3.2  

مشاركة المنظمات غير الحكومية على المستوى الوطني  3.2.1

المعنية  غير الحكومية  المنظمات  األطراف  الدول  تشرك  االتفاقية،  من  )ب(   11 للمادة  طبقاً   -90

غير المادي  التراث الثقافي  تحديد  منها  أمور،  بجملة  يتعلق  فيما  وذلك  االتفاقية،  تطبيق  في 

الفاعلة  األطراف  سائر  مع  والتنسيق  بالتعاون  األخرى،  المالئمة  الصون  وتدابير  وتعريفه، 

المشاركة في تطبيق االتفاقية.
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مشاركة المنظمات غير الحكومية المعتمدة  3.2.2

معايير اعتماد المنظمات غير الحكومية  

ينبغي للمنظمات غير الحكومية:  -91

التراث الثقافي  صون  ميدان  في  بها  مشهود  وخبرة  ودراية  كفاءة  لديها  تكون  أن  )أ( 

غير المادي )حسب تعريف الصون في المادة 2.3 من االتفاقية( الذي ينتمي، ضمن 

جملة أمور، إلى مجال معين واحد أو أكثر؛

أن تكون ذات طابع محلي أو وطني أو إقليمي أو دولي، بحسب الحالة؛ )ب( 

أو لوائحها  األساسية  نظمها  تكون  وأن  االتفاقية،  روح  مع  أهدافها  تتماشى  أن  )ج( 

متماشية مع هذه األهداف؛

األفراد،  ومع  والمجموعات،  الجماعات  مع  المتبادل  االحترام  منطلق  من  تتعاون  أن  )د( 

الذين يبدعون التراث الثقافي غير المادي ويعملون في مجاله وينقلونه إلى اآلخرين؛

أن تتوافر لديها قدرات تنفيذية، بما في ذلك ما يلي: )ه( 

تحدوها  مترابطة  جماعة  يشكلون  نشطون  عاملون  أعضاء  لديها  يكون  أن   )1(

رغبة مشتركة في تحقيق األهداف التي أنشئت المنظمة من أجلها؛ 

مع  بما يتماشى  بها،  معترف  قانونية  وشخصية  دائم  مقر  لديها  يكون  أن   )2(

القانون المحلي؛

على  سنوات  أربع  اعتمادها،  في  النظر  عند  وجودها،  على  مضى  قد  يكون  أن   )3(

األقل، وأن تكون قد نفذت أنشطة مالئمة خالل هذه الفترة.

طرائق االعتماد واستعراضه  

تقدم  وأن  غير الحكومية،  المنظمات  من  الطلبات  تتسلم  أن  األمانة  من  اللجنة  تطلب   -92

أو إنهاء  معها  العالقات  على  الحفاظ  وبشأن  المنظمات،  هذه  اعتماد  بشأن  إليها  توصيات 

هذه العالقات.
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من   9 المادة  ألحكام  طبقاً  القرار،  التخاذ  العامة  الجمعية  إلى  توصياتها  اللجنة  تقدم   -93

الواجبة  األهمية  تولي  فإنها  وتفحصها،  الطلبات  هذه  اللجنة  تتسلم  وعندما  االتفاقية. 

للمنظمات  وينبغي  إليها.  األمانة  قدمتها  التي  المعلومات  على  بناء  العادل  الجغرافي  للتمثيل 

غير الحكومية المعتمدة أن تلتزم المعايير القانونية واألخالقية السارية محلياً ودولياً.

بعد  أربع سنوات  بها، كل  والتزامها، وعالقتها  االستشارية  المنظمة  اللجنة مساهمة  تستعرض   -94

االعتماد، مع مراعاة منظور المنظمة غير الحكومية المعنية.

يجوز اتخاذ قرار بإنهاء العالقات أثناء االستعراض إذا رأت اللجنة ضرورة ذلك. ويجوز في   -95

ظروف معينة تعليق العالقات مع المنظمة المعنية ريثما يُتخذ قرار بإنهاء هذه العالقات.

المهام االستشارية  

يجوز للجنة أن تدعو المنظمات غير الحكومية المعتمدة، التي تضطلع بمهام استشارية لدى   -96

التقييم  بتقارير  أمور،  جملة  ضمن  تزويدها،  إلى  االتفاقية،  من   9.1 المادة  بموجب  اللجنة 

لكي ترجع إليها اللجنة في تفحصها لما يلي: 

ملفات الترشيح لقائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل؛ )أ( 

البرامج والمشروعات واألنشطة المذكورة في المادة 18 من االتفاقية؛ )ب( 

طلبات المساعدة الدولية؛ )ج( 

آثار خطط الصون على العناصر المدرجة في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي  )د( 

يحتاج إلى صون عاجل.

إجراءات االعتماد  

لدى  استشارية  بمهام  تقوم  لكي  اعتمادها  تطلب  التي  غير الحكومية  المنظمة  على  يتعين   -97

اللجنة أن تقدم المعلومات التالية إلى األمانة:

وصف المنظمة، بما في ذلك اسمها الرسمي الكامل؛ )أ( 

أهدافها الرئيسية؛  )ب( 

عنوانها الكامل؛ )ج( 

تاريخ تأسيسها أو الفترة التقريبية التي مضت على وجودها؛  )د( 

اسم البلد أو البلدان التي تمارس فيها المنظمة نشاطها؛  )ه( 
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على  أدلة  ذلك  بما في  تنفيذية،  قدرات  من  المنظمة  ما تمتلكه  تثبت  التي  الوثائق  )و( 

ما يلي:

رغبة  تحدوها  مترابطة  جماعة  يشكلون  نشطين  عاملين  أعضاء  لديها  أن   )1(

مشتركة في تحقيق األهداف التي أنشئت المنظمة من أجلها؛

مع  بما يتماشى  بها،  معترفاً  قانونية  وشخصية  دائماً  مقراً  لديها  أن   )2(

القانون المحلي؛

النظر في اعتمادها،  أنه قد مضى على وجودها أربع سنوات على األقل، عند   )3(

وأنها قد نفذت أنشطة مالئمة خالل هذه الفترة.

األنشطة التي تضطلع بها المنظمة في مجال صون التراث الثقافي غير المادي؛ )ز( 

في  والممارسين  والمجموعات  الجماعات  مع  التعاون  في  المنظمة  خبرات  وصف  )ح( 

مجال التراث الثقافي غير المادي.

الشبكي:  الموقع  على  )المتاح   Form ICH-09 النموذج  باستخدام  االعتماد  طلبات  إعداد  يتم   -98

جميع  الطلبات  في  وتُدرج  األمانة(،  من  طلبه  يمكن  الذي  أو   https://ich.unesco.org

الطلبات  األمانة  وتتلقى  المعلومات.  هذه  غير  شيء  وال  النموذج،  في  المطلوبة  المعلومات 

العادية  دورتها  خالل  اللجنة  لتدرسها  الفردية  السنوات  في  نيسان/ابريل   30 بحلول 

المنعقدة في العام ذاته.

المعتمدة  غير الحكومية  بالمنظمات  مستوفاة  بقائمة  وتحتفظ  المقترحات،  األمانة  تسّجل   -99

لدى اللجنة.

  التوعية بمسألة الرتاث الثقايف غري املادي واستعمال شعار اتفاقيةالفصل الرابع

صون الرتاث الثقايف غري املادي

التوعية بمسألة الرتاث الثقايف غري املادي   4.1  

أحكام عامة   4.1.1

المالئمة،  الوسائل  بجميع  األطراف،  الدول  تسعى  فعالة،  بصورة  االتفاقية  تنفيذ  إلى  سعياً   -100

المعنيين،  واألفراد  والمجموعات  للجماعات  المادي  غير  الثقافي  التراث  احترام  ضمان  إلى 

ُعد المحلية والوطنية والدولية بأهمية التراث الثقافي غير المادي  فضالً عن التوعية على الصُّ

وضمان تقديره تقديراً متبادالً.
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األطراف  جميع  ع  تُشجَّ غير المادي،  الثقافي  للتراث  المحددة  العناصر  بأهمية  التوعية  عند   -101

على التقيد بالمبادئ التالية:

أن يلبي التراث الثقافي غير المادي المعني متطلبات التعريف الوارد في المادة 2.1  )أ( 

من االتفاقية؛

أن تكون الجماعات والمجموعات وبحسب الحالة األفراد المعنيين، قد أبدوا موافقتهم  )ب( 

يجري  وأن  المادي،  غير  الثقافي  بتراثهم  التوعية  على  والمستنيرة  والمسبقة  الحرة 

ضمان مشاركتهم على أوسع نطاق ممكن في أعمال التوعية؛

أن تتسم أعمال التوعية باالحترام الكامل للممارسات العرفية التي تنظم الوصول إلى  )ج( 

جوانب معينة من هذا التراث، وبخاصة الجوانب السرية والمقدسة؛

بها  المضطلع  األعمال  من  المعنيين،  األفراد  و  والمجموعات  الجماعات  تستفيد  أن  )د( 

للتوعية بتراثهم الثقافي غير المادي.

ع جميع األطراف على الحرص بشكل خاص على ضمان أال تؤدي أعمال التوعية إلى ما يلي: تُشجَّ  -102

النيل من سياق أو من طبيعة أوجه االحتفال بالتراث الثقافي غير المادي أو من أوجه  )أ( 

التعبير عنه؛

الحياة  في  ال يشاركون  بأنهم  المعنيين  أو األفراد  والمجموعات  الجماعات  وصف  )ب( 

العصرية أو اإلضرار بصورتهم على أي نحو كان؛

أو العرقي  أو االجتماعي  السياسي  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  تبرير  في  اإلسهام  )جـ( 

أو الديني أو اللغوي أو التمييز القائم على نوع الجنس؛

والمجموعات  الجماعات  ومهارات  معارف  استعمال  أو إساءة  اختالس  تيسير  )د( 

أو األفراد المعنيين؛

أن  يمكن  التي  غير المستدامة  السياحة  أو ممارسة  التجاري  التسويق  في  اإلفراط  )هـ( 

تعرِّض التراث الثقافي غير المادي المعني للخطر.

العمل على الصعيدين المحلي والوطني  4.1.2

االتفاقية  أحكام  ترتكز على  قواعد سلوك  واعتماد مدونات  األطراف على وضع  الدول  ع  تُشجَّ  -103

الثقافي  بالتراث  للتوعية  اتباع طرق مالئمة  التنفيذية، من أجل ضمان  التوجيهات  وعلى هذه 

غير المادي الموجود على أراضي كل منها.

التوجيهات التنفيذية - 49 

ية
فيذ

لتن
ت ا

ها
جي

تو
 ال

-2



اتفاقية
توجيهات تنفيذية

النظام الداخلي للجمعية العامة
لنظام الداخلي للجنة الدولية

النظام المالي للحساب الخاص
المرفقات

في  والحق  الفكرية  الملكية  حقوق  إعمال  طريق  عن  وخاصة  األطراف،  الدول  تسعى   -104

تكون  أن  ضمان  إلى  القانونية،  الحماية  أشكال  من  آخر  مالئم  شكل  وأي  الخصوصية 

الثقافي  تراثهم  أو ينقلون  أو يحملون  يُبِدعون  الذين  واألفراد  والمجموعات  الجماعات  حقوق 

غير المادي موضع حماية كاملة عند التوعية بتراثهم أو عند مزاولة أنشطة تجارية.

بأهمية  علم  على  الجمهور  إبقاء  إلى  المالئمة،  الوسائل  بجميع  األطراف،  الدول  تسعى   -105

عمالً  بها  المضطلع  باألنشطة  وكذلك  تتهدده،  التي  وباألخطار  غير المادي  التراث الثقافي 

ع الدول األطراف على القيام بما يلي: باالتفاقية. وتحقيقاً لذلك، تُشجَّ

جميع  على  غير المادي  التراث الثقافي  عن  البث  وحمالت  اإلعالمية  الحمالت  دعم  )أ( 

أشكال وسائل اإلعالم؛

بشأن  التدارس  وحلقات  العامة  والمنتديات  العمل  وحلقات  الندوات  تنظيم  دعم  )ب( 

واأليام  والمهرجانات  المعارض  دعم  عن  فضالً  غير المادي،  التراث الثقافي 

والمسابقات المخصصة لهذا التراث؛

دعم دراسات الحاالت اإلفرادية ودراسات المسح الميداني ونشر هذه المعلومات؛ )ج( 

أنشطة  وممارسي  العام بحملة  االعتراف  إلى  الرامية  بالسياسات  النهوض  )د( 

التراث الثقافي غير المادي؛

بينها؛ فيما  المعلومات  تبادل  المجتمعية، ورعاية  الرابطات  إنشاء  تعزيز ودعم  )ه( 

غير المادي  التراث الثقافي  مظاهر  بإسهام  االعتراف  إلى  ترمي  سياسات  وضع  )و( 

الموجودة على أراضيها في تحقيق التنوع والثراء الثقافيين للدول؛ 

الثقافي  بالتراث  بالوعي  تعزيز  إلى  تهدف  محلية  سياسات  وتنفيذ  وضع  دعم  )ز( 

غير المادي.

البرامج  ونشر  ترويج  لدعم  تدابير  اعتماد  إلى  خاصة  بصورة  األطراف  الدول  تسعى   -106

تعبر  باعتبارها  االتفاقية،  من  للمادة 18  اللجنة، طبقاً  تختارها  التي  واألنشطة  والمشروعات 

على أفضل نحو عن مبادئ وأهداف االتفاقية.
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تدابير التعليم الرسمية وغير الرسمية  

الثقافي  بالتراث  االعتراف  ضمان  إلى  المالئمة،  الوسائل  بجميع  األطراف،  الدول  تسعى   -107

طريق  عن  وكذلك  واإلعالمية،  التعليمية  البرامج  طريق  عن  وتعزيزه  واحترامه  غير المادي 

االتفاقية(.  من  )أ(   14 )المادة  المعرفة  لنقل  غير الرسمية  والوسائل  القدرات  بناء  أنشطة 

ع الدول األطراف، بصورة خاصة، على تنفيذ تدابير وسياسات تهدف إلى ما يلي: وتُشجَّ

بين  فيما  والحوار  لالندماج  أداًة  باعتباره  غير المادي  التراث الثقافي  بدور  النهوض  )أ( 

الثقافات، والنهوض بالتعليم المتعدد اللغات لكي يشمل اللغات الدارجة؛

تبعاً  المكيَّفة  المدرسية  المناهج  في  غير المادي  التراث الثقافي  موضوع  تدريس  )ب( 

الكتب  مثل  مالئمة  وتدريبية  تعليمية  مواد  ووضع  المحلية،  المحددة  للخصائص 

واألقراص المدمجة وأشرطة الفيديو واألفالم الوثائقية واألدلة والكراسات؛

ووضع  غير المادي  التراث الثقافي  موضوع  تدريس  على  المدرسين  قدرات  تحسين  )ج( 

أدلة وكتب تعليمية تحقيقاً لهذه الغاية؛

موضوع  لتدريس  ووحدات  مواضيع  اقتراح  في  اآلباء  ومجالس  الوالدين  إشراك  )د( 

التراث الثقافي غير المادي في المدارس؛

التعليمية  البرامج  إعداد  في  التراث  وحَملة  التراث  هذا  مجال  في  الممارسين  إشراك  )ه( 

ودعوتهم إلى شرح تراثهم في المدارس والمؤسسات التعليمية؛

الخاص  غير المادي  التراث الثقافي  عن  المعلومات  ونشر  جمع  في  الشباب  إشراك  )و( 

بمجتمعاتهم المحلية؛

عليها  ينطوي  التي  والمهارات  للمعارف  غير الرسمي  النقل  بقيمة  االعتراف  )ز( 

التراث الثقافي غير المادي؛ 

فيها  تُستخدم  عملية  بأساليب  غير المادي  التراث الثقافي  تعليم  تجربة  تفضيل  )ح( 

منزلي،  وتعليم  ألعاب،  شكل  في  وكذلك  المشاركة،  على  قائمة  تعليمية  منهجيات 

ونظم التلمذة؛

ومسابقات  والزيارات،  المفتوحة،  واأليام  الصيفي،  التدريب  مثل  أنشطة  استحداث  )ط( 

المدرسية  والرحالت  التراث الثقافي،  ومسارات  والفيديو،  الفوتوغرافية  الصور 

عن  للتعبير  ضرورياً  وجودها  يلزم  التي  الذاكرة  وأماكن  الطبيعي  الفضاء  إلى 

التراث الثقافي غير المادي؛
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االستفادة الكاملة من تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، حيثما كان ذلك مناسباً؛ )ي( 

العلمية  الدراسات  تنمية  ودعم  الجامعات  في  غير المادي  التراث الثقافي  تدريس  )ك( 

والتقنية والفنية المشتركة بين التخصصات، فضالً عن منهجيات البحث؛

التراث الثقافي غير المادي  بقيمة  إعالمهم  للشباب عن طريق  المهني  التوجيه  توفير  )ل( 

بالنسبة إلى التطور الشخصي والمهني؛

التي  الصغيرة  األعمال  مشاريع  إدارة  على  أو األفراد  والمجموعات  الجماعات  تدريب  )م( 

تتعامل مع التراث الثقافي غير المادي.

مراكز المجتمع المحلي ورابطاته، والمتاحف، ودور المحفوظات، والكيانات المماثلة األخرى  

تؤدي  أن  نفسها  الجماعات  وتديرها  تنشئها  التي  ورابطاته  المحلي  المجتمع  لمراكز  يمكن   -108

المادي وإطالع عامة الجمهور على أهمية هذا  الثقافي غير  التراث  دوراً حيوياً في دعم نقل 

التراث بالنسبة إلى هذه الجماعات. ولكي تسهم هذه المراكز والرابطات في التوعية بالتراث 

ع على ما يلي: الثقافي غير المادي وبأهميته، فإنها تُشجَّ

غير  الثقافي  تراثها  إطاره صون  في  يمكن  ثقافي  كفضاء  الجماعات  تستخدمها  أن  )أ( 

المادي باستخدام وسائل غير رسمية؛

أن تُستخدم كأماكن لنقل المعرفة والمهارات التقليدية فتسهم بذلك في الحوار فيما  )ب( 

بين األجيال؛

أن تعمل كمراكز معلومات بشأن التراث الثقافي غير المادي للجماعة. )جـ( 

الوثائق  ومراكز  والمكتبات  المحفوظات  ودور  المتاحف  الخبرة،  مراكز  البحث،  معاهد  تقوم   -109

والكيانات المماثلة بدور هام فيما يتعلق بجمع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي 

الوعي  وإثارة  المعلومات  بتقديم  يتعلق  فيما  وكذلك  عليها،  والمحافظة  وحفظها  وتوثيقها 

التراث الثقافي غير المادي  التوعية بموضوع  التراث. ومن أجل زيادة مهام  بشأن أهمية هذا 

ع هذه األخيرة على القيام بما يلي: التي تقوم بها هذه الكيانات، تُشجَّ

بتنظيم  المتعلقة  الجهود  في  غير المادي  التراث الثقافي  وحملة  الممارسين  إشراك  )أ( 

المعارض والمحاضرات وحلقات التدارس والمناقشات والتدريب بشأن تراثهم هذا؛

التراث الثقافي  بعرض  يتعلق  فيما  المشاركة  على  قائمة  نُُهج  وتطوير  تطبيق  )ب( 

غير المادي على أنه تراث حي يجتاز تطوراً مستمراً؛
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لصون  الضرورية  والمهارات  للمعارف  المستمرين  والنقل  اإلحياء  على  التركيز  )ج( 

التراث الثقافي غير المادي، بدالً من التركيز على األشياء المرتبطة بهذا التراث؛

المعلومات واالتصاالت في  باستخدام تكنولوجيات  القيام، عندما يكون ذلك مناسباً،  )د( 

نقل معنى وقيمة التراث الثقافي غير المادي؛

وإقامة  التراث  هذا  إدارة  في  غير المادي  التراث الثقافي  وحملة  الممارسين  إشراك  )ه( 

نظم قائمة على المشاركة من أجل تنميته محلياً.

االتصاالت ووسائل اإلعالم  

التراث الثقافي  بأهمية  التوعية  في  فعال  نحو  على  تُسهم  أن  اإلعالم  لوسائل  يمكن   -110

غير المادي.

باعتباره  التراث الثقافي غير المادي  التوعية بأهمية  ع وسائل اإلعالم على اإلسهام في  وتُشجَّ  -111

على  ذلك  مفضلًة  المنازعات،  ومنع  المستدامة  والتنمية  االجتماعي  التماسك  لدعم  وسيلًة 

التركيز فقط على جوانبه الجمالية والترويحية.

التراث الثقافي  مظاهر  بتنوع  ككل  الجمهور  لدى  الوعي  إثارة  على  اإلعالم  وسائل  ع  وتُشجَّ  -112

برامج ومنتجات متخصصة  إعداد  التعبير عنه، وخاصة عن طريق  أوجه  غير المادي وتنوع 

تخاطب مجموعات مستهدفة مختلفة.

عن  وإذاعية جيدة فضالً  متلفزة  برامج  إنتاج  البصرية على  السمعية  اإلعالم  ع وسائل  وتُشجَّ  -113

المجتمعات  في  ودوره  المادي  غير  الثقافي  التراث  بروز  تعزيز  بغية  جيدة  تسجيلية  أفالم 

دوراً  تؤدي  أن  بالجماعات  الخاصة  ولإلذاعات  المحلية  البث  لشبكات  ويمكن  المعاصرة. 

عن  المعلومات  نشر  في  وكذلك  المحلية،  والثقافة  باللغات  المعرفة  تحسين  في  رئيسياً 

ممارسات الصون الجيدة.

طريق  عن  الجماعات  داخل  المعلومات  تبادل  في  اإلسهام  على  اإلعالم  وسائل  ع  وتُشجَّ  -114

استخدام شبكاتها القائمة لدعم هذه الجماعات في جهودها المتعلقة بالصون أو عن طريق 

إتاحة منابر للمناقشة على الصعيدين المحلي والوطني.

ودعم  للمعلومات  التفاعلي  التبادل  تيسير  على  المعلومات  تكنولوجيا  مؤسسات  ع  وتُشجَّ  -115

التراث الثقافي غير المادي، وخاصًة عن طريق استحداث برامج  لنقل  الوسائل غير الرسمية 

وألعاب حاسوبية تفاعلية تستهدف الشباب.
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األنشطة التجارية املتصلة بالرتاث غري املادي  

يمكن لألنشطة التجارية التي قد تنتج عن بعض أشكال التراث الثقافي غير المادي وللتجارة   -116

في السلع والخدمات الثقافية المتصلة بالتراث الثقافي غير المادي أن تثير الوعي بأهمية هذا 

أن يُسهما في تحسين  للممارسين في هذا المجال. ويمكن لهما أيضاً  التراث وأن تولد دخالً 

المحلي،  االقتصاد  يدعما  وأن  التراث وتمارسه،  هذا  التي تحمل  الجماعات  مستويات معيشة 

أن  والتجارة  األنشطة  لهذه  ينبغي  ال  أنه  غير  االجتماعي.  التماسك  تحقيق  في  يُسهما  وأن 

تهدد استمرارية التراث الثقافي غير المادي، وينبغي اتخاذ كل التدابير المناسبة لضمان أن 

خاص  اعتبار  إيالء  ينبغي  كما  منها.  األولى  المستفيدة  الجهة  هي  المعنية  الجماعات  تكون 

للطريقة التي قد تؤثر بها هذه األنشطة على طبيعة واستمرارية التراث الثقافي غير المادي، 

أو  االجتماعية  الممارسات  أو  الطقوس  الذي يظهر في  المادي  الثقافي غير  التراث  وال سيما 

المعارف المتعلقة بالطبيعة والكون.

مستدام،  نحو  على  السياحة  وإدارة  التجاري،  االختالس  لتجنب  اهتمام خاص  إيالء  وينبغي   -117

وإيجاد توازن سليم بين مصالح الطرف التجاري واإلدارة العامة وممارسي النشاط الثقافي، 

المادي  غير  الثقافي  التراث  إلى تشويه معنى وغرض  التجاري  االستعمال  يؤدي  أال  وضمان 

بالنسبة إلى الجماعة المعنية.

العمل على الصعيد الدولي  4.1.3

إلى  يحتاج  الذي  غير المادي  التراث الثقافي  قائمة  ونشر  بتحديث  سنوياً  اللجنة  تقوم   -118

البرامج  وسجل  للبشرية  غير المادي  الثقافي  للتراث  التمثيلية  والقائمة  صون عاجل 

أجل  ومن  وأهدافها.  االتفاقية  مبادئ  نحو  أفضل  على  تجسد  التي  واألنشطة  والمشروعات 

ُعد  ضمان تسليط األضواء على موضوع التراث الثقافي غير المادي والوعي بأهميته على الصُّ

ع اللجنة وتدعم نشر القائمتين على أوسع نطاق ممكن عن  المحلية والوطنية والدولية، تشجِّ

طريق الوسائل الرسمية وغير الرسمية، وبخاصة عن طريق ما يلي:

المدارس، بما فيها المدارس المنتمية إلى شبكة المدارس المنتسبة التابعة لليونسكو؛ )أ( 

المراكز المجتمعية والمتاحف ودور المحفوظات والمكتبات والكيانات المماثلة؛ )ب( 

الجامعات ومراكز الخبرة ومعاهد البحوث؛ )ج( 

جميع أشكال وسائل اإلعالم، بما في ذلك الموقع الشبكي لليونسكو. )د( 
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إنتاج مواد سمعية بصرية ورقمية، فضالً عن منشورات ومواد ترويجية  اللجنة على  ع  تشجِّ  -119

أخرى مثل الخرائط وطوابع البريد واإلعالنات والملصقات بشأن التراث الثقافي غير المادي، 

بما في ذلك العناصر المدرجة في القائمتين.

القائمتين، ينبغي الحرص على عرض  المدرجة في  العناصر  إذاعة ونشر معلومات عن  عند   -120

هذه العناصر في سياقها والتركيز على قيمتها ومعناها بالنسبة إلى الجماعات المعنية، بدالً 

من التركيز فقط على جاذبيتها الجمالية أو قيمتها الترويحية.

مبادئ  تعبر عن  أنها  ترى  التي  واألنشطة  والمشروعات  البرامج  تنفيذ  بجعل  اللجنة  ستقوم   -121

باستخدام  وذلك  الممارسات  أفضل  بنشر  مصحوباً  وجه  أفضل  على  االتفاقية  وأهداف 

هذه  من  أعاله   118 الفقرة  في  إليها  المشار  الوسائل  ذلك  بما في  الممكنة،  الوسائل  جميع 

التوجيهات التنفيذية.

وإثارة  ممكن  وجه  أتم  على  غير المادي  التراث الثقافي  على  األضواء  تسليط  في  إسهاماً   -122

لهذا  الموضوعة  واألنظمة  للمبادئ  وفقاً  االتفاقية  شعار  استخدام  يجوز  بشأنه،  الوعي 

الغرض، على النحو المبين في الفقرات 126-150 من هذه التوجيهات التنفيذية.

من أجل مساعدة اللجنة في التوعية بالتراث الثقافي غير المادي، تقوم أمانة اليونسكو بما يلي:  -123

العمل كمركز تنسيق لجمع وتبادل ونشر المعلومات عن التراث الثقافي غير المادي،  )أ( 

وبخاصة عن طريق الحفاظ على قواعد بيانات ونظام إدارة معلومات وموقع شبكي 

وتحديثها جميعاً؛

المدني  والمجتمع  والمجموعات  الجماعات  بين  فيما  المعلومات  تبادل  تيسير  )ب( 

ذات  األخرى  والكيانات  البحوث  ومعاهد  الخبرة  ومراكز  غير الحكومية  والمنظمات 

الخبرة أو المصلحة في ميدان التراث الثقافي غير المادي؛

دعم  بغية  الجمهور  من  مختلفة  فئات  إلى  موجهة  وإعالمية  تدريبية  مواد  إنتاج  )جـ( 

على  بسهولة  وترجمتها  المواد  هذه  استنساخ  وينبغي  والتوعية؛  الصون  جهود 

الصعيد المحلي؛

أجل  من  فيها  والمشاركة  دولية  ومؤتمرات  تدارس  وحلقات  عمل  حلقات  تنظيم  )د( 

تقديم معلومات عن االتفاقية؛ 

أمانات  مع  غير المادي  التراث الثقافي  بأهمية  التوعية  مجال  في  الجهود  تنسيق  )هـ( 

وكاالت  مع  كذلك  وتنسيقها  لليونسكو،  التابعة  األخرى  والبرامج  المعيارية  الصكوك 

وبرامج األمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية األخرى؛
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الدولي  اليوم  مثل  الدولية  االحتفاالت  في  غير المادي  التراث الثقافي  أهمية  ترويج  )و( 

والتنمية، وإطالق حمالت  الحوار  أجل  الثقافي من  للتنوع  العالمي  أو اليوم  األم  للغة 

المساهمات  وزيادة  غير المادي  الثقافي  بالتراث  الوعي  إثارة  إلى  تهدف  دولية 

الطوعية في صندوق التراث الثقافي غير المادي؛

إدراج التدريب بشأن التراث الثقافي غير المادي في نظم المنح الدراسية والتدريبية  )ز( 

لدى اليونسكو.

استعمال شعار اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي  4.2  

التعريف  4.2.1

يُعرض أدناه شعار أو رمز االتفاقية، الذي يُستخدم بوصفه الخاتم الرسمي لالتفاقية:  -124

عنه،  بمعزل  استخدامه  وال يجوز  اليونسكو  برمز  مصحوباً  االتفاقية  شعار  يكون  أن  يجب   -125

أن  يجب  وأنه  القواعد  من  منفصلة  مجموعة  تحكمه  منهما  كالً  أن  مفهوماً  يكون  أن  على 

ص به وفقاً لكل مجموعة من مجموعتي القواعد. يكون أي استخدام له قد ُرخِّ

القواعد التي تنطبق على استعمال رمز اليونسكو وشعار االتفاقية على التوالي  4.2.2

ال تنطبق أحكام هذه التوجيهات إال على استعمال شعار االتفاقية.  -126

المتعلقة  التوجيهات  ألحكام  االتفاقية  لشعار  المصاحب  اليونسكو  رمز  استعمال  يخضع   -127

اإلنترنت  نطاقات  وأسماء  وشعارها  المختصر  ورمزها  الكامل  اليونسكو  اسم  باستخدام 

الخاصة بها، كما اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو1.

1-  يمكن االطالع على أحدث نص التوجيهات المتعلقة باستخدام اسم اليونسكو الكامل واسمها المختصر و رمزها وأسماء نطاقات 

اإلنترنت الخاصة بها في ملحق القرار 86 الصادر عن الدورة الرابعة والثالثين للمؤتمر العام لليونسكو )القرار 34م/86( 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001560/156046a.pdf :أو على الموقع الشبكي التالي
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به  ص  ُرخِّ قد  اليونسكو  برمز  اقترانه  عند  االتفاقية  شعار  استعمال  يكون  أن  يجب  ولذلك   -128

التوجيهات  االتفاقية( وبموجب  الخاص بشعار  بالجزء  يتعلق  التوجيهات )فيما  بموجب هذه 

نطاقات وأسماء  ورمزها  المختصر  واسمها  الكامل  اليونسكو  اسم  باستخدام   المتعلقة 

لإلجراءات  وفقاً  اليونسكو(  برمز  الخاص  بالجزء  يتعلق  )فيما  بها  الخاصة  اإلنترنت 

المنصوص عليها في كل مجموعة من هذه التوجيهات.

حقوق االستعمال  4.2.3

يكون للجهازين النظاميين لالتفاقية وحدهما، أي الجمعية العامة واللجنة فضالً عن األمانة،   -129

المنصوص  القواعد  بمراعاة  رهناً  مسبق،  ترخيص  دون  االتفاقية  شعار  استعمال  في  الحق 

عليها في هذه التوجيهات.

الترخيص  4.2.4

لالتفاقية،  النظاميين  الجهازين  حقوق  من  حقاً  االتفاقية  شعار  باستعمال  الترخيص  يكون   -130

أي الجمعية العامة واللجنة. ويقوم الجهازان النظاميان، في حاالت محددة تنص عليها هذه 

الترخيص  التفويض، صالحية  العامة، عن طريق  العام/المديرة  المدير  بتخويل  التوجيهات، 

باستعمال  الترخيص  سلطة  أخرى  هيئات  منح  يجوز  وال  االستعمال.  بهذا  أخرى  لهيئات 

شعار االتفاقية.

قرارات  طريق  عن  االتفاقية  شعار  باستعمال  واللجنة  العامة  الجمعية  ترخيص  يصدر   -131

ومقررات تتخذانها، وال سيما في حالة األنشطة التي يضطلع بها شركاء رسميون، والجوائز 

العامة واللجنة  الدول األطراف. ويجوز للجمعية  الخاصة في  أو اإلقليمية، واألحداث  العالمية 

طلب  على  بناء  األصول،  مسماة حسب  أخرى  أو لسلطة  لليونسكو،  الوطنية  للجان  يأذنا  أن 

الشعار على  باستعمال  المتعلقة  األسئلة  الشعار ومعالجة  باستعمال  المعنية،  الطرف  الدولة 

الصعيد الوطني.

قراراتهما ومقرراتهما على شروط  النص في  لالتفاقية  النظاميان  الجهازان  أن يكفل  ينبغي   -132

الترخيص الممنوح، وفقاً لهذه التوجيهات.

ل المدير العام/المديرة العامة سلطة الترخيص باستعمال شعار االتفاقية فيما يتصل  يُخوَّل/تخوَّ  -133

بترتيبات الرعاية والترتيبات التعاقدية والشراكات، وفيما يتصل كذلك بأنشطة ترويجية معينة.

التاليين:  المعيارين  على  االتفاقية  شعار  باستعمال  ص  يرخِّ قرار  أي  يرتكز  أن  يجب   -134 

)1( مدى صلة الرابطة المقتَرحة بمقاصد وأهداف االتفاقية، و)2( االمتثال لمبادئ االتفاقية.
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يجوز للجهازين النظاميين أن يطلبا من المدير العام/المديرة العامة عرض حاالت ترخيص   -135

ترخيص  و/أو  استعمال  حاالت  عن  منتظم  أو  عارض  تقرير  تقديم  و/أو  عليهما  محددة 

محددة، وخاصة فيما يتعلق بمنْح الرعاية أو الشراكات أو االستعمال التجاري.

على  محددة  ترخيص  حاالت  عرض  يقرر/تقرر  أن  العامة  للمديرة  العام/  للمدير  يجوز   -136

الجهازين النظاميين لالتفاقية.

معايير وشروط استعمال الشعار لغرض رعاية أنشطة  4.2.5

العروض  مثل  األنشطة  من  شتى  أنواع  رعاية  لغرض  الشعار  باستعمال  الترخيص  يجوز   -137

والمنشورات،  األخرى،  البصري  السمعي  اإلنتاج  وأنواع  السينمائية،  واألعمال  الفنية، 

األخرى،  أو الدولية  الوطنية  واألحداث  الجوائز،  ومنْح  واللقاءات،  واالجتماعات  والمؤتمرات، 

فضالً عن األعمال التي تجّسد التراث الثقافي غير المادي.

األنشطة،  رعاية  لغرض  االتفاقية  شعار  استعمال  بطلب  المتعلقة  اإلجراءات  األمانة  تضع   -138

بما يتمشى مع المعايير والشروط التالية:

المعايير: )أ( 

التأثير: يجوز منْح االستعمال من أجل أنشطة استثنائية يحتمل أن يكون لها   )1(

تأثير حقيقي على صون التراث الثقافي غير المادي وأن تزيد على نحو هام 

من شهرة االتفاقية.

األشخاص  بخصوص  كافية  ضمانات  على  الحصول  ينبغي  الموثوقية:   )2(

وضمانات  والتوصيات،  والمراجع  والسمعة،  المهنية  )الخبرة  المسؤولين 

مالية وتقنية( وبخصوص األنشطة المقصودة )إمكانية تنفيذها من النواحي 

السياسية والقانونية والمالية والتقنية(.

الشروط: )ب( 

األنشطة  رعاية  لغرض  االتفاقية  شعار  استعمال  األمانة  من  يُطلب  أن  يجب   )1(

خطياً  ويصدر  األقل؛  على  أشهر  بثالثة  المقصودة  للفترة  األول  اليوم  قبل 

ويصدره/وتصدره  الرعاية،  لغرض  االتفاقية  شعار  باستعمال  الترخيص 

المدير العام/المديرة العامة على وجه الحصر.

بالترخيص  المتعلق  القرار  اتخاذ  يكون  وطنية،  أنشطة  تنظيم  حالة  في   )2(

مشاورات  على  مرتكزاً  األنشطة  رعاية  لغرض  االتفاقية  شعار  باستعمال 

إلزامية تُجرى مع الدولة الطرف التي يُنظَّم النشاط المعني على أراضيها.
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استعمال  طريق  عن  وال سيما  البروز،  من  مالئمًة  درجًة  االتفاقية  منْح  يجب   )3(

شعارها.

فردية  أنشطة  رعاية  لغرض  االتفاقية  شعار  باستعمال  الترخيص  يجوز   )4(

مدة  تحديد  يجب  األخيرة،  الحالة  وفي  منتظم.  نحو  على  تجري  أو أنشطة 

الترخيص كما يجب تجديد الترخيص دورياً.

يتعلق  االتفاقية فيما  المعنيين على استعمال شعار  األفراد  الجماعات والمجموعات و  ع  تُشجَّ  -139

باألنشطة واألحداث الخاصة التي ينظمونها لصون وترويج تراثهم الثقافي المدرج في قائمة 

الثقافي  التمثيلية للتراث  التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل أو القائمة 

غير المادي للبشرية، بالشروط المحددة في هذه التوجيهات التنفيذية.

االستعمال التجاري والترتيبات التعاقدية  4.2.6

بطلب  مرهوناً  للشعار  استعمال  أي  يكون  أن  وجوب  على  ينص  قياسي  شرط  وضع  يجب   -140

يُقدم خطياً ويحظى بموافقة خطية مسبقة، ويجب إدراج هذا الشرط في أي ترتيب تعاقدي 

استعماالً  االتفاقية  شعار  استعمال  المنظمات  هذه  يخول  خارجية  ومنظمات  األمانة  بين 

النشر  أو ترتيبات  المدني،  أو المجتمع  الخاص  القطاع  مع  إطار شراكات  في  )مثالً،  تجارياً 

المشترك أو اإلنتاج المشترك، أو العقود التي تُبرم مع مهنيين وشخصيات تدعم االتفاقية(.

سياق  على  قاصرًة  التعاقدية  الترتيبات  هذه  بموجب  الممنوحة  التراخيص  تكون  أن  يجب   -141

النشاط المحدد فيها.

يُعتبر أي بيع لسلع أو خدمات تحمل شعار االتفاقية لغرض الربح بصورة رئيسية »استعماالً   -142

االتفاقية  لشعار  تجاري  استعمال  أي  يكون  أن  ويجب  التوجيهات.  هذه  ألغراض  تجارياً« 

وفي  محدد.  تعاقدي  ترتيب  بموجب  العامة،  المديرة  العام/  المدير  من  صراحًة  به  صاً  مرخَّ

إحدى  في  مدرج  محدد  بعنصر  مباشراً  ارتباطاً  للشعار  التجاري  االستعمال  ارتباط  حالة 

القائمتين، يجوز للمدير العام/ للمديرة العامة أن يرخص/ترخص به بعد التشاور مع الدولة 

الطرف )الدول األطراف( المعنية.

العام/للمديرة  للمدير  ينبغي  السابقة،  الفقرة  ع تحقيق ربح، كما هو مذكور في  يُتوقَّ عندما   -143

من  معقوالً  نصيباً  المادي  غير  الثقافي  التراث  صندوق  تلقى  يضمن/تضمن  أن  العامة 

لتقديم  ترتيبات  وضع  ذلك  في  بما  المشروع،  بشأن  عقداً  يُبرم/تُبرم  أن  وينبغي  اإليرادات 

لصندوق  المالي  للنظام  وفقاً  الصندوق  في  المساهمات  هذه  وتُنظَّم  الصندوق.  إلى  دخل 

التراث الثقافي غير المادي.
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معايير التصميم الشكلي  4.2.7

األمانة  أعدتها  التي  المحددة  الشكلي  التصميم  لمعايير  وفقاً  االتفاقية  شعار  يُستنسخ   -144

ونشرتها على الموقع الشبكي لالتفاقية، وال يجوز تغييره.

الحماية  4.2.8

الدول بموجب  اتحاد باريس وقبلته هذه  للدول األعضاء في  أُبلغ  االتفاقية قد  لما كان شعار   -145

اعتُمدت  التي  الصناعية،  الملكية  بحماية  المتعلقة  باريس  اتفاقية  في  ثانياً  مكرراً   6 المادة 

النظم  إلى  تلجأ  اليونسكو  فإن  عام 1967،  في  ستوكهولم  في  ونُقحت  عام 1883  في 

هذا  كان  حيثما  االتفاقية  شعار  استعمال  لمنع  باريس  اتفاقية  في  األعضاء  للدول  الداخلية 

إساءة  بأي  أو يوحي  أو باالتفاقية  باليونسكو  زائف بوجود صلة  االستعمال يوحي على نحو 

استعمال أخرى.

تنظيم  عن  المسؤولة  السلطات  وعناوين  بأسماء  األمانة  موافاة  إلى  األطراف  الدول  تُدعى   -146

استعمال الشعار.

ع الجهات التي تطلب استعمال الشعار على الصعيد الوطني على التشاور مع السلطات  تُشجَّ  -147

اة بحاالت الترخيص. اة لهذا الغرض. وتبلغ األمانة السلطات الوطنية المسمَّ الوطنية المسمَّ

العامة  العام/المديرة  المدير  من  يطلبا  أن  محددة،  حاالت  في  النظاميين،  للجهازين  يجوز   -148

استعمال  إساءة  حاالت  في  دعاوى  ورفع  االتفاقية،  لشعار  السليم  االستعمال  عملية  رصد 

الشعار، حيثماً كان ذلك مناسباً.

يكون/تكون المدير العام/المديرة العامة مسؤوالً/مسؤولة عن رفع دعاوى في حالة حدوث   -149

الوطني  الصعيد  على  أما  الدولي.  الصعيد  على  االتفاقية  لشعار  به  مرخص  غير  استعمال 

اة. فيكون ذلك من مسؤولية السلطات الوطنية المسمَّ

استعمال  أي  منع  أجل  من  وثيقاً  تعاوناً  األطراف  والدول  األمانة  تتعاون  أن  ينبغي   -150

السلطات  مع  االتصال  الوطني، وذلك في ظل  الصعيد  على  االتفاقية  لشعار  به  غير مرخص 

الوطنية المختصة وبما يتمشى مع هذه التوجيهات التنفيذية.

60 - التوجيهات التنفيذية



تقديم التقارير إىل اللجنةالفصل الخامس

5.1  تقارير الدول األطراف عن تطبيق االتفاقية  

التشريعية  التدابير  عن  دورية  بصفة  اللجنة  إلى  تقارير  االتفاقية  في  طرف  دولة  كل  تقدم   -151

استكمال  على  األطراف  الدول  وتُشجع  االتفاقية.  لتطبيق  اتخذتها  التي  وغيرها،  والتنظيمية 

غير  المنظمات  قبل  من  المقدمة  بالمعلومات  االتفاقية  تطبيق  عن  جمعها  تم  التي  البيانات 

الحكومية المعنية.

تقّدم الدول األطراف تقاريرها الدورية إلى اللجنة بحلول 15 كانون األول/ديسمبر كّل سّت   -152

بداية  التناوب في  ترتيب هذا  اللجنة  بعد منطقة. وتقّرر  التناوب منطقة  أساس  سنوات على 

عملية  األطراف  الدول  تستخدم  سنوات.  ست  تستغرق  التي  الدورية  التقارير  تقديم  دورة 

تقديم التقارير الدورية لتعزيز تدابير المتابعة والتبادل والتعاون اإلقليمي النشطين لضمان 

النموذج  إكمال  طرف  دولة  كّل  على  يجوز  المادي.  غير  الثقافي  للتراث  الفعالة  الحماية 

بمراجعته  األمانة  وتقوم   ، (https://ich.unesco.org) االنترنت  على  إكماله  يمكن  و   ICH- 10

بصورة دورية.

التي  األخرى  والتدابير  والتنظيمية  التشريعية  التدابير  عن  معلومات  الطرف  الدولة  تقدم   -153

اتخذتها لتطبيق االتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك ما يلي:

إعداد قوائم حصر للتراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها، حسبما جاء في  )أ( 

المادتين 11 و12 من االتفاقية؛

لما جاء في المادتين 11 و13 من االتفاقية، بما في ذلك  تدابير أخرى للصون وفقاً  )ب( 

ما يلي:

في  المادي  غير  الثقافي  التراث  وظيفة  تعزيز  إلى  ترمي  سياسة  اعتماد   )1(

المجتمع، وإدماج صونه   في برامج التخطيط؛

تشجيع الدراسات العلمية والتقنية والفنية لتأمين الصون الفّعال؛  )2(

المادي  غير  الثقافي  بالتراث  المتعلقة  المعلومات  على  الحصول  تسهيل   )3(

بجوانب  االنتفاع  تحكم  التي  العرفية  الممارسات  احترام  مع  المستطاع،  قدر 

معينة منه.
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التي  األخرى  والتدابير  والتنظيمية  التشريعية  التدابير  عن  معلومات  الطرف  الدولة  تقدم   -154

اتخذتها على الصعيد الوطني لتقوية القدرات المؤسسية لصون التراث الثقافي غير المادي، 

حسبما جاء في المادة 13 من االتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

تسمية أو إنشاء هيئة مختصة أو أكثر لصون تراثها الثقافي غير المادي؛ )أ( 

إلى  ونقله  وإدارته  المادي،  غير  الثقافي  التراث  ميدان  في  التدريب  مؤسسات  دعم  )ب( 

اآلخرين؛

إنشاء مؤسسات توثيقية للتراث الثقافي غير المادي، وتسهيل االنتفاع بخدماتها قدر  )جـ( 

المستطاع.

التي  األخرى  والتدابير  والتنظيمية  التشريعية  التدابير  عن  معلومات  الطرف  الدولة  تقدم   -155

المادي  غير  الثقافي  بالتراث  االعتراف  من  المزيد  لضمان  الوطني  الصعيد  على  اتخذتها 

وتقديره واحترامه وتعزيزه، ال سيما التدابير المشار إليها في المادة 14 من االتفاقية:

برامج تثقيفية وبرامج لزيادة الوعي وتقديم المعلومات؛ )أ( 

برامج تثقيفية وتدريبية داخل الجماعات والمجموعات المعنية؛ )ب( 

أنشطة لبناء القدرات من أجل صون التراث الثقافي غير المادي؛ )ج( 

وسائل غير رسمية لنقل المعرفة؛ )د( 

التثقيف لحماية األماكن الطبيعية وأماكن الذاكرة. )هـ( 

تقدم الدولة الطرف معلومات عن التدابير التي اتخذتها على المستوى الثنائي ودون اإلقليمي   -156

واإلقليمي والدولي لتطبيق االتفاقية، بما في ذلك تدابير التعاون الدولي مثل تبادل المعلومات 

والخبرات، وغيرها من المبادرات المشتركة، حسبما ورد في المادة 19 من االتفاقية.

المادي  غير  الثقافي  التراث  لعناصر  الراهن  الوضع  عن  معلومات  الطرف  الدولة  تقدم   -157

المادي  غير  الثقافي  للتراث  التمثيلية  القائمة  في  أدرجت  والتي  أراضيها،  في  الموجودة 

أوسع  ضمان  إلى  وتسعى  الجنسانية  بدور  خاصا  اهتماما  الطرف  الدولة  وتولي  للبشرية. 

إلى  باإلضافة  المعنيين،  األفراد  الحالة  وبحسب  والمجموعات  للجماعات  ممكنة  مشاركة 

التي ستتناول ما يلي فيما  التقارير  أثناء عملية إعداد هذه  المعنية  المنظمات غير الحكومية 

يتعلق بكل عنصر:
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الوظائف االجتماعية والثقافية للعنصر؛ )أ( 

تقييم مقومات بقائه والمخاطر الحالية التي تواجهه، في حال وجودها؛ )ب( 

مساهمته في أهداف القائمة؛ )ج( 

تكون  قد  تدابير  أي  تنفيذ  سيما  ال  تدعيمه،  أو  العنصر  لتعزيز  المبذولة  الجهود  )د( 

ضرورية نتيجة إلدراج العنصر في القائمة؛

مشاركة الجماعات والمجموعات واألفراد في صون العنصر، باإلضافة إلى المنظمات  )هـ( 

غير الحكومية المعنية والتزامهم المستمر بتعزيز صونه.

التمثيلية  القائمة  في  المدرج  للعنصر  المؤسسي  السياق  عن  معلومات  الطرف  الدولة  تقدم   -158

للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، بما في ذلك ما يلي:

الهيئة )الهيئات( المختصة المشاركة في إدارته و/أو صونه؛ )أ( 

المنظمة )المنظمات( في الجماعة أو المجموعة، المعنية بالعنصر وصونه. )ب( 

اللجنة للحصول  إليها  المناسب، لطلبات معينة توجهها  الوقت  الدول األطراف، في  تستجيب   -159

وضعتها  التي  اإلقليمية  الدورة  عن  مستقل  وبشكل  االقتضاء،  عند  إضافية،  معلومات  على 

اللجنة عمال بالفقرة 152 أعاله.

5.2  تقارير الدول األطراف عن العنارص املدرجة يف قائمة الرتاث الثقايف غري املادي   

الذي يحتاج إىل صون عاجل

المادي  غير  الثقافي  التراث  عناصر  حالة  عن  تقارير  اللجنة  إلى  طرف  دولة  كل  تقدم   -160

إلى  الذي يحتاج  المادي  الثقافي غير  التراث  الموجودة في أراضيها والتي أدرجت في قائمة 

صون عاجل بناء على طلبها، أو بعد التشاور معها في حاالت االستعجال القصوى. وتشرك 

المعنيين،  األفراد  الحالة  وبحسب  والمجموعات  الجماعات  نطاق  أوسع  على  الطرف  الدولة 

باإلضافة إلى المنظمات غير الحكومية المعنية أثناء عملية إعداد هذه التقارير.

تقدم هذه التقارير إلى اللجنة عادة بحلول 15 كانون األول/ديسمبر من العام الرابع التالي   -161

للعام الذي أدرج فيه العنصر، وكل أربع سنوات بعد ذلك. يجوز على كّل دولة طرف إكمال 

األمانة  وتقوم   ،)https://ich.unesco.org( االنترنت  على  إكماله  يمكن  و   ICH-11 النموذج 

على  محدداً،  زمنياً  جدوالً  تضع  أن  اإلدراج  عند  للجنة  ويجوز  دورية.  بصورة  بمراجعته 

التقارير  لتقديم  الزمني  الجدول  لهذا  وسيكون  التقارير  لتقديم  حدة،  على  حالة  كل  أساس 

األسبقية على دورة السنوات األربع العادية.
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النظام الداخلي للجمعية العامة
لنظام الداخلي للجنة الدولية

النظام المالي للحساب الخاص
المرفقات

الراهن  الوضع  عن  معلومات  وتقّدم  الجنسانية  بدور  خاصا  اهتماما  الطرف  الدولة  تولي   -162

للعنصر، بما في ذلك ما يلي:

وظائفه االجتماعية والثقافية؛ )أ( 

تقييم مقومات بقائه والمخاطر الحالية التي تواجهه؛ )ب( 

عند  قدمت  التي  الصون  خطة  تنفيذ  سيما  ال  العنصر،  لصون  المبذولة  الجهود  آثار  )ج( 

الترشيح؛

تحديث لخطة الصون الواردة في ملف الترشيح أو في التقرير السابق؛ )د( 

مشاركة الجماعات والمجموعات واألفراد في صون العنصر، باإلضافة إلى المنظمات  )ه( 

غير الحكومية المعنية، والتزامهم المستمر بتعزيز صونه.

القائمة،  في  المدرج  العنصر  لصون  المؤسسي  السياق  عن  معلومات  الطرف  الدولة  تقدم   -163

بما في ذلك ما يلي:

الهيئة )الهيئات( المختصة المشاركة في صونه؛ )أ( 

المنظمة )المنظمات( في الجماعة أو المجموعة، المعنية بالعنصر وصونه. )ب( 

للحصول  إليها  اللجنة  توجهها  معينة  لطلبات  المناسب  الوقت  في  األطراف  الدول  تستجيب   -164

المحددة  النهائية  المواعيد  بين  الفاصلة  الفترات  في  االقتضاء،  عند  إضافية،  معلومات  على 

في الفقرة 161 أعاله.

تسّلم التقارير ومعالجتها  5.3  

تقوم األمانة عند تسّلم تقارير الدول األطراف بتسجيلها واإلقرار بتسلمها. وإذا كان التقرير   -165

غير كامل، تقدم المشورة إلى الدولة الطرف بشأن سبل إكماله.

أسابيع  أربعة  قبل   152 بالفقرة  عمالً  الواردة  للتقارير  عاماً  عرضاً  اللجنة  إلى  األمانة  تقدم   -166

جانب  إلى  عليه،  العموم  الطالع  الشبكة  على  العام  العرض  وسيتاح  دورتها.  انعقاد  من 

إذا  إال  الدول األطراف،  التي قدمتها بها  باللغة  بالفقرات 152 و161،  الواردة عمالً  التقارير 

قررت اللجنة خالف ذلك في حاالت استثنائية.

حذفت.  -167
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5.4  تقارير الدول غري األطراف يف االتفاقية عن العنارص املدرجة يف القائمة التمثيلية   

للرتاث الثقايف غري املادي للبرشية

تنطبق الفقرات 157-159 و165-166 تماماً في هذه التوجيهات التنفيذية على الدول غير   -168

القائمة  في  مدرجة  روائع  اعتبرت  عناصر  أراضيها  في  توجد  التي  االتفاقية،  في  األطراف 

التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، والتي قبلت الحقوق وااللتزامات المتعلقة بها.

تقدم الدول غير األطراف هذه التقارير إلى اللجنة، بحلول 15 كانون األول/ديسمبر 2014،   -169

النموذج  إكمال  معنية  دولة  كّل  على  يجوز  سنوات.  ست  كل  ذلك  بعد  التقارير  تقدم  ثم 

بمراجعته  األمانة  وتقوم   )https://ich.unesco.org( االنترنت  على  إكماله  يمكن  و   ICH- 10

بصورة دورية.

صون الرتاث الثقايف غري املادي والتنمية املستدامة عىل الصعيد الوطنيالفصل السادس

المالئمة،  الوسائل  بجميع  األطراف،  الدول  تسعى  فعالة،  بصورة  االتفاقية  تنفيذ  إلى  سعياً   -170

ويضمن  يدفع  كعامل  دوره  وتعزيز  المادي  غير  الثقافي  التراث  دور  بأهمية  االعتراف  إلى 

خططها  في  المادي  غير  الثقافي  التراث  لحماية  الكامل  اإلدماج  وإلى  المستدامة،  التنمية 

القائم  بالترابط  االعتراف  جانب  إلى  المستويات.  جميع  على  اإلنمائية  وبرامجها  وسياساتها 

قصارى  األطراف  الدول  تبذل  المستدامة،  والتنمية  المادي  غير  الثقافي  التراث  صون  بين 

واالجتماعية  )االقتصادية  المستدامة  للتنمية  الثالثة  األبعاد  بين  التوازن  على  للحفاظ  جهدها 

لهذه  تبذلها، وتسّهل  التي  الصون  السالم واألمن في جهود  الترابط مع  والبيئية(، فضال عن 

المعنيين، من خالل نهج تشاركي. وتعترف  الثقافيين  الخبراء والوسطاء  التعاون مع  الغاية 

السياقين  من  كّل  في  المادي  غير  الثقافي  للتراث  الديناميكية  بالطبيعة  األطراف  الدول 

الذي  المادي  غير  الثقافي  للتراث  فقط  تبذلها  التي  الصون  والريفي وتوّجه جهود  الحضري 

االحترام  مقتضيات  مع  أو  اإلنسان  بحقوق  المتعلقة  القائمة  الدولية  الصكوك  مع  يتوافق 

المتبادل فيما بين الجماعات والمجموعات واألفراد والتنمية المستدامة.

وإذا تضمنت خططها وسياساتها وبرامجها اإلنمائية التراث الثقافي غير المادي أو من كان   -171

شأنها أن تؤثر على مقومات بقائه، تسعى الدول األطراف إلى: 

الذين  األفراد  الحالة  وبحسب  والمجموعات  للجماعات  ممكنة  مشاركة  أوسع  ضمان  )أ( 

بشكل  وإشراكهم  وينقلونه،  عليه  ويحافظون  المادي  غير  الثقافي  التراث  يبدعون 

فعال في وضع وتنفيذ هذه الخطط والسياسات والبرامج. 
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الجهة  المعنيين،  األفراد  الحالة  وبحسب  والمجموعات  الجماعات  تكون  أن  ضمان  )ب( 

المستفيدة األولى سواء من الناحية المعنوية أو المادية، من هذه الخطط والسياسات 

والبرامج؛

ضمان احترام هذه الخطط والسياسات والبرامج لالعتبارات األخالقية وعدم تأثيرها  )جـ( 

سلباً على مقومات بقاء التراث الثقافي غير المادي المعني أو النيل من سياق أو من 

طبيعة ذلك التراث؛

اإلدماج  لتحقيق  الثقافيين  والوسطاء  المستدامة  التنمية  خبراء  مع  التعاون  تيسير  )د( 

المناسب لصون التراث الثقافي غير المادي في الخطط والسياسات والبرامج داخل 

القطاع الثقافي وخارجه على حد سواء.

لجميع  والفعلية  المحتملة  للتأثيرات  كامل  إدراك  الحصول على  إلى  األطراف  الدول  وتسعى   -172

تقييم  عمليات  في سياق  وال سيما  المادي،  غير  الثقافي  التراث  على  التنمية  وبرامج  خطط 

األثر البيئي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي.

المادي وتشجيعه وتعزيزه  الثقافي غير  التراث  بأهمية  االعتراف  إلى  األطراف  الدول  تسعى   -173

كمورد استراتيجي إلتاحة التنمية المستدامة. لهذا الغرض، تُشجع الدول األطراف على:

بها  تُجريها  التي  تلك  ذلك  في  بما  البحث،  ومنهجيات  العلمية  الدراسات  تشجيع  )أ(  

المرتبطة  القضايا  تنوع  فهم  إلى  تهدف  التي  نفسها،  والمجموعات  المجتمعات 

التراث  بصون  المتعّلقة  واألفراد  والمجموعات  الجماعات  حقوق  مختلف  بحماية 

الثقافي غير المادي.

طريق  عن  سيما  وال  المناسبة،  والمالية  واإلدارية  والتقنية  القانونية  التدابير  اتخاذ  )ب(  

من  آخر  مالئم  شكل  وأي  الخصوصية  في  والحق  الفكرية  الملكية  حقوق  إعمال 

واألفراد  والمجموعات  الجماعات  تكون حقوق  أن  القانونية، لضمان  الحماية  أشكال 

حماية  موضع  المادي  غير  الثقافي  تراثهم  ينقلون  أو  يحملون  أو  يُبِدعون  الذين 

كاملة عند التوعية بتراثهم أو عند مزاولة أنشطة تجارية.

القطاعات  لجميع  الصون شاملة تماماً  أن خطط وبرامج  إلى ضمان  الدول األطراف  تسعى   -174

واألشخاص  والالجئين  والمهاجرين  األصلية  الشعوب  ذلك  في  بما  المجتمع،  وشرائح 

من   11 للمادة  وفقاً  الضعيفة  الفئات  وأفراد  اإلعاقة  وذوي  واألجناس  األعمار  مختلف  من 

االتفاقية.

تلك  ذلك  في  بما  البحث،  ومنهجيات  العلمية  الدراسات  تعزيز  على  األطراف  الدول  تُشّجع   -175
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إلى  تهدف  التي  الحكومية،  غير  والمنظمات  أنفسها  المجموعات  أو  الجماعات  تُجريها  التي 

للتعامل  كمورد  وأهميته  المستدامة  التنمية  في  المادي  غير  الثقافي  التراث  مساهمات  فهم 

مع مشاكل التنمية وإثبات قيمته من خالل أدلة واضحة، بما في ذلك المؤشرات المناسبة إن 

أمكن.

قوائم  في  المادي  غير  الثقافي  التراث  إدراج  استخدام  ضمان  إلى  األطراف  الدول  تسعى   -176

أفضل  واختيار  االتفاقية،  من  و17   16 المادتين  في  عليه  المنصوص  النحو  على  االتفاقية 

أهداف  لتحقيق  االتفاقية  من   18 المادة  في  عليه  المنصوص  النحو  على  الصون  ممارسات 

الثقافي  التراث  االتفاقية من الصون والتنمية المستدامة وعدم إساءة استخدامها على حساب 

مكاسب  لتحقيق  سيما  وال  المعنيين،  األفراد  أو  المجموعات  أو  والجماعات  المادي  غير 

اقتصادية قصيرة األجل.

التنمية االجتماعية الشاملة  6.1  

أمن  دون  مثل  قضايا  تشمل  االجتماعية  التنمية  بان  االعتراف  على  األطراف  الدول  تُشّجع   -177

غذائي مستدام ورعاية صحية جيدة وتعليم جيد للجميع والمساواة بين الجنسين والحصول 

بحكومة  مدعومة  تكون  أن  ينبغي  األهداف  هذه  وأّن  الصحي،  والصرف  اآلمنة  المياه  على 

شاملة وبحرية األشخاص في اختيار نظم القيم الخاصة بها.

األمن الغذائي  6.1.1

األسماك  وصيد  الزراعة  وممارسات  بمعارف  االعتراف  ضمان  إلى  األطراف  الدول  تسعى   -178

الطقوس  ذلك  في  بما  األغذية،  وحفظ  الطعام  وإعداد  الغذاء  وجمع  والرعي  والصيد 

والمعتقدات المرتبطة بها، التي تساهم في األمن الغذائي والتغذية المالئمة والمعترف بها من 

المادي  الثقافي غير  تراثهم  األفراد، كجزء من  الحالة  الجماعات والمجموعات وبحسب  طرف 

واحترامها وتعزيزها. لهذا الغرض، تُشجع الدول األطراف على:

التي تُجريها الجماعات  البحث، بما في ذلك تلك  العلمية ومنهجيات  الدراسات  تعزيز  )أ(  

أو المجموعات نفسها، التي تهدف إلى فهم تنوع تلك المعارف والممارسات، وتبيان 

الزراعي  البيولوجي  التنوع  على  الحفاظ  في  مساهمتها  وتعزيز  وتحديد  فعاليتها 

وتوفير األمن الغذائي وتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ؛

مدونات  ذلك  في  بما  المناسبة،  والمالية  واإلدارية  والتقنية  القانونية  التدابير  اتخاذ  )ب(  

قواعد السلوك أو أدوات أخرى، لتعزيز و/أو تنظيم الوصول إلى معارف وممارسات 

األغذية،  الطعام وحفظ  وإعداد  الغذاء  والرعي وجمع  والصيد  األسماك  الزراعة وصيد 
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من  كجزء  األفراد،  الحالة  وبحسب  والمجموعات  الجماعات  طرف  من  بها  المعترف 

تولدها  التي  للفوائد  العادل  التقاسم  كذلك  إلى  باإلضافة  المادي  غير  الثقافي  تراثهم 

وضمان نقل هذه المعارف والممارسات؛

بالحقوق  لالعتراف  المناسبة  والمالية  واإلدارية  والتقنية  القانونية  التدابير  اتخاذ  )جـ( 

والغابية  والبحرية  البرية  اإليكولوجية  النظم  على  والمجموعات  للجماعات  العرفية 

الالزمة لمعارف وممارسات الزراعة وصيد السمك والرعي وجمع الغذاء والممارسات 

من  كجزء  األفراد،  الحالة  وبحسب  والمجموعات  الجماعات  طرف  من  بها  المعترف 

تراثهم الثقافي غير المادي وحمايتها.

الرعاية الصحية  6.1.2

قبل  من  بها  المعترف  الصحية  بالممارسات  االعتراف  ضمان  إلى  األطراف  الدول  تسعى   -179

المادي  غير  الثقافي  تراثهم  من  كجزء  األفراد،  الحالة  وبحسب  والمجموعات  الجماعات 

والممارسات  الجينية  والموارد  الصلة  ذات  معارفهم  ذلك  في  بما  رفاههم،  في  تساهم  والتي 

في  للمساهمة  طاقاتها  وتسخير  وتعزيزها  وحمايتها  والمعتقدات،  والطقوس  والتعبيرات 

تحقيق رعاية صحية جيّدة للجميع. لهذا الغرض، تُشجع الدول األطراف على:

تعزيز الدراسات العلمية ومنهجيات البحث، بما في ذلك تلك التي تجريها الجماعات  )أ(  

الصحية  الرعاية  ممارسات  تنوع  فهم  إلى  تهدف  التي  نفسها،  المجموعات  أو 

من  كجزء  األفراد،  الحالة  وبحسب  والمجموعات  الجماعات  قبل  من  بها  المعترف 

تراثهم الثقافي غير المادي وإظهار وظائفها ونجاعتها وتحديد مساهماتها في تلبية 

حاجيات الرعاية الصحية؛ 

أصحاب  مع  بالتشاور  المناسبة،  والمالية  واإلدارية  والتقنية  القانونية  التدابير  اتخاذ  )ب(  

المعرفة والمعالجين والممارسين، لتعزيز الوصول إلى معارف الشفاء والمواد الخام، 

بها  المعترف  والممارسات  المعارف  تلك  ونقل  العالجية  الممارسات  في  والمشاركة 

الثقافي  تراثهم  من  كجزء  األفراد،  الحالة  وبحسب  والمجموعات  الجماعات  قبل  من 

من  بجوانب محددة  االنتفاع  تحكم  التي  العرفية  الممارسات  احترام  مع  المادي  غير 

هذا التراث؛

تعزيز التعاون والتكامل بين ممارسات ونظم الرعاية الصحية المتنوعة. )جـ( 
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التثقيف الجيّد  6.1.3

إلى  التثقيفية  المناسبة، في إطار نظمها وسياساتها  الوسائل  الدول األطراف، بجميع  تسعى   -180

ضمان االعتراف بالتراث الثقافي غير المادي في المجتمع واحترامه ودعمه، مع التأكيد على 

دوره الخاص في نقل القيم والمهارات الحياتية، والمساهمة في التنمية المستدامة وال سيما 

ومن  المعنية  والمجموعات  الجماعات  إطار  في  محددة  وتدريبية  تعليمية  برامج  خالل  من 

خالل استخدام وسائل غير نظامية لنقل المعارف. لهذا الغرض، تُشجع الدول األطراف على: 

اعتماد التدابير القانونية والتقنية واإلدارية والمالية المناسبة لـ: )أ(  

أو  الجماعة  واحترام  الذات،  احترام  تعّزز  التعليمية  األنظمة  أن  ضمان    )1(

األشكال  من  شكل  بأي  تغّرب  وال  لآلخرين  المتبادل  المجموعةواالحترام 

أو  جماعاتهم  تميّز  وال  المادي  غير  الثقافي  تراثهم  عن  األشخاص 

مجموعاتهم على أنّها ال تشارك في الحياة المعاصرة أو تضر بصورتها بأي 

شكل من األشكال؛

ضمان إدماج التراث الثقافي غير المادي على أكمل وجه ممكن في محتوى    )2(

في  كمساهمة  سواء  الصلة،  ذات  التخصصات  جميع  في  التثقيفية  البرامج 

المناهج  على مستويات  أخرى  إثبات مواضيع  أو  لشرح  ذاتها وكوسيلة  حد 

الدراسية والمناهج المتعّددة االختصاصات وخارج المناهج الدراسية.

االعتراف بأهمية طرق وأساليب نقل التراث الثقافي غير المادي، إلى جانب    )3(

والمجموعات  الجماعات  طرف  من  بها  المعترف  مبتكرة،  صون  أساليب 

إلى  المادي، وتسعى  الثقافي غير  تراثهم  األفراد، كجزء من  الحالة  وبحسب 

تسخير طاقاته ضمن نظم التثقيف النظامي وغير النظامي.

تعزيز التعاون والتكامل بين الممارسات التثقيفية المتنوعة؛ )ب(  

تعزيز الدراسات العلمية ومنهجيات البحث، بما في ذلك تلك التي تُجريها الجماعات  )ج( 

أو المجموعات نفسها، التي تهدف إلى فهم تنوع الممارسات البيداغوجية المعترف 

تراثهم  من  كجزء  األفراد،  الحالة  وبحسب  والمجموعات  الجماعات  قبل  من  بها 

الثقافي غير المادي وتقييم نجاعتها ومالءمتها لإلدماج في سياقات تثقيفية أخرى؛

وحماية  البيولوجي  للتنوع  المستدام  واالستعمال  الحفظ  أجل  من  التثقيف  تعزيز  )د( 

التراث  عن  للتعبير  ضروريا  وجودها  يعتبر  التي  الذاكرة  وأماكن  الطبيعية  األماكن 

الثقافي غير المادي.

التوجيهات التنفيذية - 69 

ية
فيذ

لتن
ت ا

ها
جي

تو
 ال

-2



اتفاقية
توجيهات تنفيذية

النظام الداخلي للجمعية العامة
لنظام الداخلي للجنة الدولية

النظام المالي للحساب الخاص
المرفقات

المساواة بين الجنسية  6.1.4

لتوفير قدر  المادي وصونه  الثقافي غير  التراث  إلى تعزيز مساهمات  الدول األطراف  تسعى   -181

بأّن  االعتراف  مع  الجنس  على  القائم  التمييز  على  والقضاء  الجنسين  بين  المساواة  من  أكبر 

خالل  من  بالجنسانية  المتعلقة  وتوقعاتها  ومعاييرها  قيمها  تنقل  والمجموعات  الجماعات 

التراث الثقافي غير المادي، وهو بالتالي سياق متميز تتشكل في إطاره الهويات الجنسانية 

ألفراد المجموعة أو الجماعة. لهذا الغرض، تُشجع الدول األطراف على:

مشتركة  فضاءات  لخلق  وصونه  المادي  غير  الثقافي  التراث  إمكانات  من  االستفادة  )أ(  

الجنسين، مع أخذ مختلف وجهات  المساواة بين  السبل لتحقيق  للحوار حول أفضل 

نظر جميع أصحاب المصلحة بعين االعتبار؛

المادي وصونه في بناء  الثقافي غير  التراث  الذي يمكن أن يلعبه  الهام  الدور  تعزيز  )ب(  

مفاهيم  أفرادها  يتقاسم  ال  قد  التي  والمجموعات  الجماعات  بين  المتبادل  االحترام 

الجنسانية نفسها؛

مساعدة الجماعات والمجموعات في دراسة تعبيرات تراثها الثقافي غير المادي فيما  )ج( 

نتائج  وأخذ  الجنسين  بين  المساواة  تعزيز  المحتملة في  بتأثيرها ومساهمتها  يتعلق 

هذه  وترويج  ونقل  وممارسة  لصون  قرارات  اتخاذ  عند  االعتبار  في  الدراسة  هذه 

التعبيرات على الصعيد الدولي؛

تشجيع الدراسات العلمية ومنهجيات البحث، بما في ذلك تلك التي تجريها الجماعات  )د( 

معيّنة  تعبيرات  في  الجنسين  أدوار  تنوع  فهم  إلى  تهدف  التي  نفسها،  والمجموعات 

للتراث الثقافي غير المادي؛

على  وتنفيذها،  وإدارتها  الصون  تدابير  تخطيط  في  الجنسين  بين  المساواة  ضمان  )ه( 

مختلف  من  الكاملة  االستفادة  أجل  من  السياقات،  جميع  وفي  المستويات  جميع 

وجهات نظر جميع أفراد المجتمع.

الحصول على مياه نظيفة وآمنة واالستخدام المستدام للماء  6.1.5

قبل  من  بها  المعترف  المياه  إدارة  نظم  بقاء  مقومات  ضمان  إلى  األطراف  الدول  تسعى   -182

المادي والتي  الثقافي غير  الحالة األفراد، كجزء من تراثهم  الجماعات والمجموعات وبحسب 

في  سيما  وال  للماء،  المستدام  واالستخدام  للشرب  صالح  آمن  بماء  العادل  االنتفاع  تدعم 

الزراعة واألنشطة المعيشية األخرى. لهذا الغرض، تُشجع الدول األطراف على:
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الجماعات  تُجريها  التي  تلك  ذلك  في  بما  البحث،  ومنهجيات  العلمية  الدراسات  تشجيع  )أ(  

قبل  من  بها  المعترف  المياه  إدارة  نظم  تنوع  فهم  إلى  تهدف  التي  نفسها،  والمجموعات 

المادي والتي  الثقافي غير  الحالة األفراد، كجزء من تراثهم  الجماعات والمجموعات وبحسب 

كيفية  بالماء، عالوة على  المرتبطة  والتنموية  البيئية  االحتياجات  تلبية  تحّدد مساهماتها في 

تعزيز تكيّفها مع تغيّر المناخ؛

وتعزيزها  النظم  هذه  لتحديد  المناسبة  والمالية  واإلدارية  والتقنية  القانونية  التدابير  اعتماد  )ب(  

المستويات  على  المناخ  تغير  وتحديات  المياه  الحتياجات  االستجابة  أجل  من  وتشجيعها 

المحلية والوطنية والدولية.

التنمية االقتصادية الشاملة  6.2  

التنمية  الثقافي غير المادي يساهم في  التراث  تُشجع الدول األطراف على اإلقرار بأّن صون   -183

نمو  على  تعتمد  المستدامة  التنمية  بأّن  السياق  هذا  في  االعتراف  وعلى  الشاملة  االقتصادية 

أيضا  ويمكن  مستدامة،  واستهالك  إنتاج  أنماط  إلى  يستند  وشامل  وعادل  مستقر  اقتصادي 

ضمان  عن  فضال  والالئقة  المنتجة  والعمالة  التفاوتات،  ومن  الفقر  من  الحد  من  االستفادة 

ومتجددة  وتكون مستدامة  وباستقرارها  بها  وموثوق  معقولة  بأسعار  الطاقة  على  الحصول 

وعصرية للجميع وتحسين الموارد والكفاءة في االستهالك واإلنتاج تدريجيا.

دافعة  كقوة  المادي  غير  الثقافي  التراث  من  الكاملة  االستفادة  إلى  األطراف  الدول  وتسعى   -184

للتنمية االقتصادية الشاملة والعادلة تشمل مجموعة متنوعة من األنشطة اإلنتاجية ذات قيمة 

الغرض،  لهذا  المحلية.  االقتصادات  تعزيز  في  خاص  بشكل  وتساهم  نقدية،  وغير  النقدية 

أو  للجماعات  الخاصة  والظروف  التراث  هذا  طبيعة  احترام  على  األطراف  الدول  تُشّجع 

مع  لتراثهم  فردية  أو  جماعية  إلدارة  اختيارهم  سيما  وال  المعنيين،  األفراد  أو  المجموعات 

والعالقات  العادلة  التجارة  وتعزيز  اإلبداعية  التعبيرات  لممارسة  الالزمة  الظروف  توفير 

االقتصادية األخالقية.

إدرار الدخل وسبل المعيشة المستدامة  6.2.1

الدخل  توليد  في  المادي  غير  الثقافي  التراث  بمساهمة  االعتراف  إلى  األطراف  الدول  تسعى   -185

العيش للجماعات والمجموعات واألفراد وإلى تشجيعها وتعزيزها. لهذا الغرض،  ودعم سبل 

تُشجع الدول األطراف على:
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تشجيع الدراسات العلمية ومنهجيات البحث، بما في ذلك تلك التي تُجريها الجماعات  )أ(  

التراث  يوّفرها  التي  الفرص  وتقييم  تحديد  إلى  تهدف  التي  نفسها،  والمجموعات 

الثقافي غير المادي إلدرار الدخل ودعم سبل العيش للجماعات والمجموعات واألفراد 

المعنيين، مع إيالء اهتمام خاص لدوره في استكمال أشكال أخرى من الدخل. 

اعتماد التدابير القانونية والتقنية واإلدارية والمالية المناسبة لـ: )ب(  

على  والحفاظ  إدرار دخل  في  واألفراد  والمجموعات  الجماعات  تعزيز فرص   )1(

الثقافي  تراثهم  ولنقل  ممارسات مستدامة  يمكن ضمان  بحيث  سبل عيشهم 

غير المادي وصونه؛

المستفيدة  الجهة  هم  المعنيين  واألفراد  والمجموعات  الجماعات  أّن  ضمان    )2(

غير  وأنهم  المادي،  غير  الثقافي  لتراثهم  نتيجة  الموّلد  الدخل  من  الرئيسية 

محرومون منه، ال سيما من أجل توليد دخل لآلخرين.

العمالة المنتجة والعمل الالئق   6.2.2

تسعى الدول األطراف إلى االعتراف بمساهمة التراث الثقافي غير المادي في العمالة المنتجة   -186

الغرض،  لهذا  وتعزيزها.  تشجيعها  وإلى  واألفراد  والمجموعات  للجماعات  الالئق  والعمل 

تُشجع الدول األطراف على: 

تُجريها  التي  الدراسات  ذلك  في  بما  البحث،  ومنهجيات  العلمية  الدراسات  تشجيع  )أ( 

يوّفرها  التي  الفرص  وتقييم  تحديد  إلى  تهدف  التي  نفسها،  والمجموعات  الجماعات 

التراث الثقافي غير المادي لعمالة منتجة وعمل الئق للجماعات والمجموعات واألفراد 

المعيشية  واألسرة  العائلة  ظروف  مع  بتكيّفه  خاص  اهتمام  إيالء  مع  المعنيين، 

وعالقته بأشكال أخرى من العمالة. 

الحوافز  ذلك  في  بما  المناسبة،  والمالية  واإلدارية  والتقنية  القانونية  التدابير  اعتماد  )ب( 

الضريبية، لـ:

أثناء  واألفراد  والمجموعات  للجماعات  الالئق  والعمل  المنتجة  العمالة  تعزيز   )1(

االجتماعي  الضمان  توفير  مع  المادي  غير  الثقافي  تراثهم  ونقل  ممارسة 

والفوائد االجتماعية لهم؛

المستفيدة  الجهة  هم  المعنيين  واألفراد  والمجموعات  الجماعات  أّن  ضمان   )2(

وأنهم  المادي،  غير  الثقافي  تراثهم  تتضّمن  التي  العمل  فرص  من  الرئيسية 

غير محرومون منها، ال سيما من أجل توفير شغل لآلخرين.
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أثر السياحة على صون التراث الثقافي غير المادي والعكس بالعكس  6.2.3

بها  قامت  سواء  بالسياحة،  عالقة  لها  أنشطة  أية  إظهار  ضمان  إلى  األطراف  الدول  تسعى   -187

الدول أو الهيئات العامة أو الخاصة، كّل االحترام الواجب لصون التراث الثقافي غير المادي 

المعنيين  واألفراد  والمجموعات  الجماعات  وأماني  وتطلعات  ولحقوق  أراضيها  في  الموجود 

بذلك. لهذا الغرض، تُشجع الدول األطراف على:

المادي للسياحة  الثقافي غير  للتراث  أو محددة، إمكانات  تقييم، سواء بشروط عامة  )أ( 

المستدامة  والتنمية  المادي  غير  الثقافي  التراث  على  السياحة  وتأثير  المستدامة 

التأثيرات  بتوقع  خاص  اهتمام  إيالء  مع  المعنيين،  واألفراد  والمجموعات  للجماعات 

المحتملة قبل إطالق األنشطة؛

اعتماد التدابير القانونية والتقنية واإلدارية والمالية المناسبة لـ: )ب( 

المستفيدة  الجهة  هم  المعنيين  واألفراد  والمجموعات  الجماعات  أّن  ضمان   )1(

تعزيز  مع  المادي  غير  الثقافي  بتراثهم  مرتبطة  سياحة  أية  من  الرئيسية 

دورهم القيادي في إدارة هذه السياحة؛ 

والمعاني  االجتماعية  والوظائف  بقاء  مقومات  تهديد  أو  تقليص  عدم  ضمان   )2(

الثقافية لهذا التراث بأي حال بسبب هذه السياحة؛

الذين  أولئك  وسلوك  السياحة  صناعة  في  المشاركين  تدخالت  توجيه   )3(

يشاركون فيها كسياح.

االستدامة البيئية  6.3  

تشّجع الدول األطراف على اإلقرار بمساهمة صون التراث الثقافي غير المادي في االستدامة   -188

مستدامة  بطريقة  الطبيعية  الموارد  ادارة  تتطّلب  البيئية  االستدامة  بأّن  واالعتراف  البيئية 

الفهم  تحسين  من  تستفيد  امور  وهي  البيولوجي،  للتنوع  المستدام  واالستعمال  الحفظ  و 

البيئية  الموارد  وحدود  الطبيعية  والمخاطر  المناخ  تغير  حول  المعارف  وتقاسم  العلمي 

والكوارث  المناخ  تغير  مواجهة  في  الضعيفة  السكانية  الفئات  تعزيز صمود  وأّن  والطبيعية 

الطبيعية أمر ضروري.
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المعارف والممارسات المتعّلقة بالطبيعة والكون  6.3.1

بالمعارف  والتعزيز  والتبادل  واالحترام  االعتراف  ضمان  إلى  األطراف  الدول  تسعى   -189

والمجموعات  الجماعات  قبل  من  بها  المعترف  والكون  بالطبيعة  المتعلقة  والممارسات 

االستدامة  في  تساهم  والتي  المادي  غير  الثقافي  تراثهم  من  كجزء  األفراد،  الحالة  وبحسب 

التنوع  حماية  في  المحتمل  دورها  وتسخير  التطور  على  بقدرتها  االعتراف  مع  البيئية 

لهذا  وتعزيزها.  وتبادلها  واحترامها  الطبيعية  للموارد  المستدامة  اإلدارة  وفي  البيولوجي 

الغرض، تُشجع الدول األطراف على:

والكون  الطبيعة  حول  المعارف  كحاملي  واألفراد  والمجموعات  بالجماعات  االعتراف  )أ( 

وكجهات فاعلة أساسية في الحفاظ على البيئة؛

تُجريها  التي  الدراسات  ذلك  في  بما  البحث،  ومنهجيات  العلمية  الدراسات  تشجيع  )ب( 

البيولوجي  التنوع  إلى فهم أنظمة حفظ  التي تهدف  الجماعات والمجموعات نفسها، 

قبل  من  بها  المعترف  للموارد،  المستدام  واالستخدام  الطبيعية  الموارد  وإدارة 

غير  الثقافي  تراثهم  من  كجزء  واألفراد،  الحالة  بحسب  والمجموعات  الجماعات 
وتقاسم  تحديد  أجل  من  الدولي  التعاون  تعزيز  مع  فاعليتها  وإظهار  المادي 

الممارسات الجيدة؛

اعتماد التدابير القانونية والتقنية واإلدارية والمالية المناسبة لـ: )ج( 

تعزيز الوصول إلى المعارف التقليدية المتعلقة بالطبيعة والكون ونقلها مع   )1(

احترام الممارسات العرفية التي تحكم االنتفاع بجوانب معينة منها؛

عن  للتعبير  ضروريا  وجودها  يعتبر  التي  الطبيعية  األماكن  وحماية  حفظ   )2(

التراث الثقافي غير المادي.

التأثيرات البيئية في صون التراث الثقافي غير المادي  6.3.2

الثقافي  التراث  لممارسات  والفعلية  المحتملة  البيئية  اآلثار  إدراك  إلى  األطراف  الدول  تسعى   -190

لهذا  لتكثيفها.  المحتملة  بالعواقب  خاص  اهتمام  إيالء  مع  الصون،  وأنشطة  المادي  غير 

الغرض، تُشجع الدول األطراف على:

تجريها  التي  الدراسات  ذلك  في  بما  البحث،  ومنهجيات  العلمية  الدراسات  تشجيع  )أ( 

الجماعات والمجموعات نفسها، التي تهدف إلى فهم هذه اآلثار؛

الممارسات  لتشجيع  المالئمة  والمالية  واإلدارية  والتقنية  القانونية  التدابير  اعتماد  )ب( 

الصديقة للبيئة وللتخفيف من أية آثار ضارة محتملة.
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المقاومة المجتمعية للكوارث الطبيعية ولتغيّر المناخ  6.3.3

المتعلقة بعلوم األرض،  بالمعارف والممارسات  االعتراف  إلى ضمان  األطراف  الدول  تسعى   -191

المخاطر  من  الحد  في  للمساهمة  طاقاتها  وتسخير  وتعزيزها  واحترامها  المناخ،  وخاصة 

والتعافي من الكوارث الطبيعية، وال سيما من خالل دعم التماسك االجتماعي والتخفيف من 

آثار تغير المناخ. لهذا الغرض، تُشجع الدول األطراف على:

علوم  حول  التقليدية  المعارف  كحاملي  واألفراد  والمجموعات  بالجماعات  االعتراف  )أ( 

األرض وخاصة المناخ؛ 

تُجريها  التي  تلك  ذلك  في  بما  البحث،  ومنهجيات  العلمية  الدراسات  تشجيع  )ب( 

الحد  معارف  فعالية  وإظهار  فهم  إلى  تهدف  التي  نفسها،  والمجموعات  الجماعات 

آثار  من  والتخفيف  المناخ  مع  والتأقلم  الكوارث  من  والتعافي  الكوارث  مخاطر  من 

األفراد،  الحالة  الجماعات والمجموعات وبحسب  بها من قبل  المعترف  المناخ،  تغير 

والمجموعات  الجماعات  قدرات  تعزيز  مع  المادي  غير  الثقافي  تراثهم  من  كجزء 

المعارف  تمّكن  ال  قد  والتي  المناخ  بتغير  المتعلقة  التحديات  لمواجهة  واألفراد 

الحالية من معالجتها؛

اعتماد التدابير القانونية والتقنية واإلدارية والمالية المناسبة لـ: )ج( 

قبل  من  بها  المعترف  والمناخ،  األرض  بشأن  المعارف  إلى  الوصول  تعزيز   )1(

الثقافي  تراثهم  من  كجزء  األفراد،  الحالة  وبحسب  والمجموعات  الجماعات 

االنتفاع  تحكم  التي  العرفية  الممارسات  احترام  مع  ونقلها،  المادي  غير 

بجوانب معيّنة منها.

اإلدماج الكامل الجماعات والمجموعات واألفراد الذين يحملون هذه المعارف   )2(

الكوارث والتكيف  والتعافي من  الكوارث  الحد من مخاطر  في نظم وبرامج 

مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

الرتاث الثقايف غري املادي و السالم  6.4

تشجع الدول األطراف على االعتراف بمساهمة صون التراث الثقافي غير المادي في تعزيز   -192

ذلك  في  )بما  اإلنسان  حقوق  احترام  على  وتقوم  وشاملة  وعادلة  سلمية  مجتمعات  ظهور 

الحق في التنمية(، وتكون خالية من العنف والخوف. وال يمكن أن تتحقق التنمية المستدامة 

دون سالم وامن؛ كما أن انعدام التنمية المستدامة يعرض للخطر استتباب السالم واألمن.
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ينبغي على الدول األطراف االعتراف بتلك الممارسات والتصورات وأشكال التعبير عن التراث   -193

الجماعات  وتوّحد  جوهرها  في  السالم  وبناء  السالم  صنع  تضع  التي  المادي  غير  الثقافي 

والمجموعات واألفراد معا وتضمن التبادل والحوار والتفاهم بينهم وإلى تشجيعها وتعزيزها. 

أنشطة  تقّدمها  التي  للمساهمة  الكامل  التحقيق  مواصلة  إلى  األطراف  الدول  تسعى  كما 

الصون في بناء السالم.

التماسك االجتماعي والمساواة  6.4.1

في  المادي  غير  الثقافي  التراث  صون  بمساهمة  االعتراف  إلى  األطراف  الدول  على  ينبغي   -194

التماسك االجتماعي والتغلب على جميع أشكال التمييز وتعزيز النسيج االجتماعي للجماعات 

ايالء  على  األطراف  الدول  ع  تُشجَّ الغرض،  لهذا  دعمها.  وإلى  شاملة  بطريقة  والمجموعات 

والمجموعات  الجماعات  تساعد  التي  والمعارف  والتعبيرات  بالممارسات  خاص  اهتمام 

واألفراد على تجاوز االختالفات في الجنس أو اللون أو العرق أو األصل أو الطبقة أو اإلقامة 

ومعالجتها والممارسات والتعبيرات والمعارف التي تشمل على نطاق واسع جميع القطاعات 

من  واألشخاص  والالجئين  والمهاجرين  األصلية  الشعوب  ذلك  في  بما  المجتمع،  وشرائح 

مختلف األعمار واألجناس وذوي اإلعاقة وأفراد الفئات المهمشة.

منع النزاعات وحّلها  6.4.2

الثقافي  التراث  يقّدمها  أن  يمكن  التي  بالمساهمة  االعتراف  إلى  األطراف  الدول  على  ينبغي   -195

غير المادي في منع حدوث النزاعات وتسوية النزاعات سلميا وإلى تشجيعها وتعزيزها. لهذا 

الغرض، تُشجع الدول األطراف على:

تجريها  التي  الدراسات  ذلك  في  بما  البحث،  ومنهجيات  العلمية  الدراسات  تشجيع  )أ( 

الجماعات والمجموعات نفسها، التي تهدف إلى إظهار تعبيرات وممارسات وتمثيالت 

التراث الثقافي غير المادي كعوامل مساهمة في منع النزاعات وحّل النزاعات سلمياً.

تُشجيع اعتماد التدابير القانونية والتقنية واإلدارية والمالية المناسبة لـ: )ب( 

دعم هذه التعبيرات والممارسات والتمثيالت؛  )1(

إدماجها في البرامج والسياسات العامة؛  )2(

الحد من قابليتها للتضرر أثناء النزاعات وفي أعقابها؛  )3(

المنازعات  لمنع  األخرى  واإلدارية  القانونية  لآلليات  كمكمالت  فيها،  تنظر   )4(

وحّل النزاعات سلمياً.
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إعادة السالم واألمن  6.4.3

للتراث  المحتمل  الدور  من  الكاملة  االستفادة  إلى  تحاول  ان  األطراف  الدول  على  ينبغي   -196

واألمان  األمن  بسط  وإعادة  األطراف  بين  والمصالحة  السالم  إعادة  في  المادي  غير  الثقافي 

وتعافي الجماعات والمجموعات واألفراد. لهذا الغرض، تدعو الدول األطراف على:

تُجريها  التي  الدراسات  ذلك  في  بما  البحث،  ومنهجيات  العلمية  الدراسات  تشجيع  )أ( 

27الجماعات والمجموعات نفسها، التي تهدف إلى فهم كيفي يمكن أن يسهم التراث 

األمن  بسط  وإعادة  األطراف  بين  والمصالحة  السالم  إعادة  في  المادي  غير  الثقافي 

واألمان وتعافي الجماعات والمجموعات واألفراد؛

هذا  لدمج  المناسبة  والمالية  واإلدارية  والتقنية  القانونية  التدابير  اعتماد  تشجيع   )ب( 

السالم  إلى  تهدف  التي  العامة  والسياسات  البرامج  في  المادي  غير  الثقافي  التراث 

والمصالحة بين األطراف وإعادة بسط األمن واألمان وتعافي الجماعات والمجموعات 

واألفراد.

تحقيق السالم الدائم   6.4.4

الثقافي غير  التراث  التي يقّدمها صون  بالمساهمة  االعتراف  إلى  الدول األطراف  ينبغي على   -197

المادي للجماعات والمجموعات واألفراد لبناء السالم الدائم وتشجيع وتعزيزها. لهذا الغرض، 

تُشجع الدول األطراف على:

الثقافي غير المادي للشعوب األصليين والمهاجرين والالجئين  ضمان احترام للتراث  )أ( 

الفئات  وأفراد  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  واألجناس  األعمار  مختلف  من  األشخاص  و 

الضعيفة في تشجيع جهودهم الصون؛

الحكومة  في  المادي  غير  الثقافي  التراث  صون  مساهمة  من  الكاملة  االستفادة  )ب( 

للجماعات  ممكنة  مشاركة  أوسع  ضمان  خالل  من  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية 

والمجموعات واألفراد؛

الحوار  الصون والتي تنطوي على  التي تتضمنها جهود  السالم  بناء  إمكانية  تشجيع  )ج( 

بين الثقافات واحترام التنوع الثقافي.
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 النظام الداخيل للجمعية العامة للدول األطراف يف3
اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي

باريس،  اليونسكو  )مقر  األولى  دورتها  في  االتفاقية  في  األطراف  للدول  العامة  الجمعية  اعتمدته 

من  باريس،  اليونسكو  )مقر  الثانية  دورتها  في  وعدلته   )2006 29 حزيران/يونيو  إلى   27 من 

إلى   2 من  باريس،  اليونسكو  )مقر  الخامسة  دورتها  في  و   )2008 حزيران/يونيو   19 إلى   16

4 حزيران/يونيو 2014(

املشاركة أوالً

املشاركة املادة 1   

إليها  )المشار  غير المادي  التراث الثقافي  صون  اتفاقية  في  األطراف  الدول  جميع  لممثلي  يجوز 

أن   ،2003 األول/أكتوبر  تشرين   17 العام في  المؤتمر  اعتمدهـا  التي  »االتفاقية«(  باسم  فيما يلي 

مع  »الجمعية«(،  باسم  يلي  فيما  إليها  )المشار  األطراف  للدول  العامة  الجمعية  أعمال  في  يشاركوا 

التمتع بالحق في التصويت.

املمثلون واملراقبون املادة 2   

يجوز لممثلي الدول األعضاء في اليونسكو وغير األطراف في االتفاقية، ولألعضاء المنتسبين   2.1

الجمعية  أعمال  في  يشاركوا  أن  اليونسكو،  لدى  الدائمين  المراقبين  وبعثات  اليونسكو  إلى 

كمراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت، ومع مراعاة حكم المادة 7.3.

من  وغيرها  المتحدة  األمم  لمنظومة  التابعة  والمنظمات  المتحدة  األمم  منظمة  لممثلي  يجوز   2.2

التمثيل،  تبادل  على  تنص  اتفاقات  اليونسكو  مع  عقدت  التي  الحكومية  الدولية  المنظمات 

العام/ المدير  يدعوها/تدعوها  التي  الحكومية  وغير  الحكومية  الدولية  المنظمات  ولمراقبي 

ومع  التصويت،  حق  لهم  يكون  أن  دون  الجمعية  أعمال  في  يشاركوا  أن  العامة،  المديرة 

مراعاة حكم المادة 7.3.

النظام الداخلي للجمعية العامة  - 81 



اتفاقية
توجيهات تنفيذية

النظام الداخلي للجمعية العامة
لنظام الداخلي للجنة الدولية

النظام المالي للحساب الخاص
المرفقات

ً تنظيم الجمعيةثانيا

انتخاب أعضاء املكتب املادة 3   

تنتخب الجمعية رئيساً/رئيسة لها، ونائباً )نواباً( للرئيس/للرئيسة، ومقرراً.

مهام الرئيس/الرئيسة املادة 4   

بموجب  له/لها  المخولة  الصالحيات  ممارسة  إلى  باإلضافة  الرئيس/الرئيسة،  يقوم/تقوم   4.1

جلسات  من  عامة  جلسة  كل  واختتام  افتتاح  بإعالن  النظام،  هذا  في  واردة  أخرى  أحكام 

وطرح  الكلمة،  وإعطاء  النظام،  هذا  بأحكام  االلتزام  وكفالة  المناقشات،  وإدارة  الجمعية، 

نظام،  نقاط  من  يثار  ما  في  يبت/تبت  كما  القرارات.  وإعالن  للتصويت،  الموضوعات 

هذا  أحكام  مراعاة  مع  النظام  حفظ  على  ويحرص/تحرص  المداوالت  سير  ويراقب/تراقب 

أن  له/لها  يحق  ولكن  التصويت،  في  الرئيس/الرئيسة  يشارك/تشارك  وال  الداخلي.  النظام 

يكلف/تكلف عضوا آخر من وفده/وفدها بالتصويت نيابة عنه/عنها.

إذا تغيب/تغيبت الرئيس/الرئيسة عن اجتماع أو عن جزء منه، حل محله/محلها أحد نواب   4.2

الرئيس/الرئيسة. ويكون لنائب الرئيس/الرئيسة عند توليه الرئاسة ما للرئيس/للرئيسة من 

صالحيات وما عليه/عليها من واجبات.

ً إدارة املناقشات ثالثا

عالنية الجلسات املادة 5   

تكون الجلسات علنية ما لم تقرر الجمعية خالف ذلك.

النصاب القانوني املادة 6   

يتكون النصاب القانوني من أغلبية الدول المشار إليها في المادة 1 والممثلة في الجمعية.  6.1

ال يجوز للجمعية أن تبت في أي أمر ما لم يتوافر النصاب القانوني.  6.2
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ترتيب كلمات املتحدثني والوقت املحدد لهم املادة 7   

يعطي/تعطي الرئيس/الرئيسة الكلمة للمتحدثين حسب ترتيب إبداء رغبتهم في الكالم.  7.1

لكل  به  المسموح  الوقت  يحدد/تحدد  أن  للرئيس/للرئيسة  يجوز  المناقشة،  تيسير  أجل  من   7.2

متحدث.

إذا أراد أحد المراقبين مخاطبة الجمعية، عليه أن يحصل على موافقة الرئيس/الرئيسة.  7.3

نقاط النظام املادة 8   

يجوز ألي وفد أن يثير نقطة نظام أثناء المناقشة، وعلى الرئيس/الرئيسة أن يبت/تبت فيها   8.1

فوراً.

قرار  ويظل  فوراً.  للتصويت  االستئناف  هذا  ويُطرح  الرئيس/الرئيسة،  قرار  استئناف  يجوز   2.8

الرئيس/الرئيسة قائماً ما لم ترفضه أغلبية الوفود الحاضرة والمصوتة.

االقرتاحات اإلجرائية املادة 9   

المناقشة  أو تأجيل  أو تأجيلها  الجلسة  إيقاف  المناقشة  أثناء  يقترح  أن  وفد  ألي  يجوز   9.1

أو إقفالها.

هذه  مثل  تعطى   ،8.1 المادة  أحكام  مراعاة  ومع  فوراً.  عليه  للتصويت  االقتراح  هذا  مثل  يطرح   9.2

االقتراحات األسبقية على سائر االقتراحات المعروضة على االجتماع ، وذلك حسب الترتيب اآلتي:

إيقاف الجلسة؛ )أ( 

تأجيل الجلسة؛ )ب( 

تأجيل مناقشة الموضوع المطروح للبحث؛ )ج( 

إقفال باب المناقشة في الموضوع المطروح للبحث. )د( 

لغات العمل املادة 10   

تكون لغات العمل في الجمعية هي االسبانية واالنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.  10.1

تترجم الكلمة التي تلقى في الجمعية بإحدى لغات العمل ترجمة فورية إلى لغات العمل األخرى.  10.2

الترجمة  تأمين  أمر  يتولوا  أن  لغة أخرى شريطة  أي  أن يستخدموا  للمتحدثين  أنه يجوز  غير   10.3

الفورية لكلماتهم إلى إحدى لغات العمل.
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القرارات والتعديالت املادة 11   

يجوز للمشاركين المشار إليهم في المادة 1 أن يقترحوا مشروعات قرارات أو تعديالت تحال   11.1

كتابة إلى أمانة الجمعية التي توزع نسخاً منها على جميع المشاركين.

ما لم يكن  للتصويت،  أو طرحه  أو تعديل،  قرار  أي مشروع  ال يجوز، كقاعدة عامة، مناقشة   11.2

قد ُعمم قبل ذلك بوقت معقول على جميع المشاركين بلغات عمل الجمعية.

التصويت املادة 12   

يكون لممثل كل دولة من الدول المشار إليها في المادة 1 صوت واحد في الجمعية.  12.1

الحاضرة  الدول  أصوات  بأغلبية  القرارات  تُتخذ  و17،   6.2 المادتين  أحكام  مراعاة  مع   12.2

والمصوتة، وتُستثنى من ذلك أحكام المادة 12.3.

تطبَّق على  المقدرة في شكل نسبة مئوية متساوية  المساهمات  بقيمة  الخاص  القرار  يصدر   12.3

االتفاقية،  من   26 المادة  من   2 الفقرة  في  إليه  المشار  التصريح  لم تقّدم  التي  الدول  كل 

بأغلبية أصوات الدول األطراف الحاضرة والمصوتة التي لم تقّدم التصريح المشار إليه أعاله.

يقصد بعبارة »الدول الحاضرة والمصوتة«، في هذا النظام، الدول التي تصوت بنعم أو بال.   12.4

وتُعتبر الدول الممتنعة عن التصويت دوالً غير مصوتة.

الحكومية  الدولية  اللجنة  أعضاء  انتخاب  حالة  في  إال  األيدي،  برفع  عادًة  التصويت  يجري   12.5

لصون التراث الثقافي غير المادي )المشار إليها فيما يلي باسم »اللجنة«(.

عندما تكون نتيجة التصويت برفع األيدي موضع شك، فللرئيس/فللرئيسة أن يجري/تجري   12.6

تصويتاً ثانياً نداًء باالسم. كما يصبح التصويت نداًء باالسم إلزاميا إذا طلبه وفدان على األقل 

قبل إجراء التصويت، وكذلك لدى اتخاذ القرار المشار إليه في المادة 12.3.

من  أكثر  هناك  كان  وإذا  أوالً.  التعديل  على  التصويت  يُجرى  ما،  اقتراح  تعديل  يُطلب  عندما   12.7

يرى/ترى  الذي  التعديل  على  بالتصويت  تبدأ  الجمعية  فإنما  معين،  اقتراح  بشأن  تعديل 

الرئيس/الرئيسة أنه أكثر التعديالت بعداً من حيث الموضوع عن االقتراح األصلي، ثم تصوت 

على التعديل الذي يليه/تليه في البعد عن االقتراح المذكور، وهكذا حتى يتم التصويت على 

جميع التعديالت.

إذا أُقر تعديل أو أكثر، جرى التصويت بعد ذلك على االقتراح المعدل ككل.  12.8

إذا اشتمل على مجرد إضافة أو حذف أو تغيير في  يُعتبر أي اقتراح إجرائي تعديالً القتراح   12.9

أحد أجزاء ذلك االقتراح.
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ً انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية لصون الرتاث الثقايف غري املاديرابعا

التوزيع الجغرايف املادة 13   

حددها  التي  اليونسكو  في  االنتخابية  المجموعات  أساس  على  اللجنة  أعضاء  انتخاب  يجري   13.1

مجموعتين  من  تتكون  الخامسة«  »المجموعة  بأن  علماً  له،  دورة  أحدث  العام في  المؤتمر 

منفصلتين للدول األفريقية والدول العربية.

)1(  توزع مقاعد اللجنة المؤلفة من 18 عضواً بين المجموعات االنتخابية بالتناسب مع عدد   13.2

على  مقعدان  التوزيع،  هذا  بعد  يخصص،  أن  مجموعة، شريطة  كل  من  األطراف  الدول 

األقل لكل مجموعة من المجموعات االنتخابية الست.

عملية  كل  في  المقاعد  تُوزع   ،24 إلى  اللجنة  في  األعضاء  الدول  عدد  يصل  أن  )2(  بمجرد   

على  مجموعة،  كل  في  األطراف  الدول  عدد  بنسبة  االنتخابية،  المجموعات  بين  انتخاب 

من  مجموعة  لكل  يُمنَح  إليها،  المشار  التوزيع  عملية  نهاية  في  أنه  مفهوما  يكون  أن 

المجموعات، ثالثة مقاعد على األقل.

إجراءات تقديم الرتشيحات إىل اللجنة املادة 14   

كانت  إذا  عما  األقل،  على  أشهر  بثالثة  اإلنتخابات  قبل  األطراف،  الدول  جميع  األمانة  تسأل   14.1

إلى األمانة قبل  الدول األطراف أن ترسل ترشيحها  اللجنة. على  تعتزم أن تترشح النتخابات 

افتتاح الجمعية بستة أسابيع على األقل.

األقل،  على  أسابيع  بأربعة  الجمعية  افتتاح  قبل  األطراف،  الدول  جميع  إلى  األمانة  ترسل   14.2

إليها  تنتمي  التي  االنتخابية  المجموعات  المرشحة، مع ذكر  األطراف  بالدول  المؤقتة  القائمة 

معلومات  أيضاًً  األمانة  وستقدم  انتخابية.  مجموعة  كل  في  شغلها  يجب  التي  المقاعد  وعدد 

إلى  مرشحة  طرف  دولة  كل  قدمتها  التي  والطوعية  اإللزامية  المساهمات  كل  حالة  عن 

صندوق صون التراث الثقافي غير المادي. وستنقح قائمة الترشيحات عند الضرورة.

لن تقبل أي مدفوعات لمساهمات إلزامية أو طوعية في الصندوق )لغرض تقديم ترشيح إلى   14.3

اللجنة( خالل األسبوع الذي يسبق افتتاح الجمعية.

إفتتاح  قبل  عمل  ايام  ثالثة  الترشيحات  قائمة  على  األخيرة  اللمسات  وضع  يتم  قد   14.4

الجمعية العامة. لن يتم قبول أي ترشيح خالل األيام الثالثة التي تسبق إفتتاح الجمعية.
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انتخاب أعضاء اللجنة املادة 15   

التوزيع  حسب  المرشحين  عدد  كان  إذا  إال  السري  باالقتراع  اللجنة  أعضاء  انتخاب  يجري   15.1

انتخاب  عن  عندئذ  فيُعلن  عنه،  أو يقل  شغلها  يجب  التي  المقاعد  لعدد  مساوياً  الجغرافي 

المرشحين دون حاجة إلى إجراء اقتراع.

لفرز  الحاضرين  المندوبين  من  اثنين  االنتخاب،  بدء  قبل  الرئيس/الرئيسة،  يعيِّن/تعيِّن   15.2

الدول  وقائمة  التصويت  حق  لها  التي  األطراف  الدول  قائمة  ويسلمهما/تسلمهما  األصوات 

األطراف المرشحة، كما يعلن/تعلن عدد المقاعد المراد شغلها.

تصويت  وبطاقات  مميّزة  عالمة  أي  ال يحمل  ظرفاً  التصويت  حق  له  وفد  لكل  األمانة  تعّد   15.3

مجموعة  بكل  الخاصة  التصويت  بطاقة  وتحمل  انتخابية.  مجموعة  لكل  واحدة  منفصلة، 

أسماء كل الدول األطراف المرشحة في تلك المجموعة االنتخابية.

التصويت  في  يرغب  التي  الدول  أسماء  حول  دوائر  وضع  طريق  عن  بصوته  وفد  كل  يدلي   15.4

لصالحها.

المكلفان بفرز األصوات من كل وفد الظرف الذي يتضمن بطاقات التصويت الخاصة  يجمع   15.5

به ويقومان بفرز األصوات، تحت إشراف الرئيس/الرئيسة.

يعتبر غياب أي بطاقة تصويت في الظرف امتناعاً عن التصويت.  15.6

تعتبر بطاقات التصويت التي يكون فيها عدد الدول المحاطة أسماؤها بدوائر أكثر من عدد   15.7

إشارة  أي  ال تحمل  التي  البطاقات  باطلة  كما تعتبر  باطلة،  بطاقات  شغلها  المراد  المقاعد 

تبين نوايا المصوت.

يجري عد األصوات لكل مجموعة انتخابية على حدة. ويفتح المكلفان بفرز األصوات األظرف   15.8

الواحد تلو اآلخر ويرتبان بطاقات التصويت بحسب المجموعات االنتخابية. وتسجل األصوات 

التي تحصل عليها الدول األطراف المرشحة في قوائم معدة لهذا الغرض.

أكبر عدد من األصوات،  الذين حصلوا على  المرشحين  انتخاب  الرئيس/الرئيسة  يعلن/تعلن   15.9

األصوات،  عدد  في  أكثر  أو  مرشحان  تساوى  فإذا  شغلها.  المطلوب  المقاعد  عدد  حدود  في 

يجري  فإنه  شغلها،  المطلوب  المقاعد  عدد  من  أكبر  المرشحين  من  عدد  لذلك  نتيجة  وبقي 

تساوى  وإذا  األصوات.  عدد  في  تساووا  الذين  المرشحين  على  يقتصر  ثان  سري  اقتراع 

الرئيس/الرئيسة  اختار/اختارت  الثاني،  االقتراع  في  األصوات  عدد  في  أكثر  أو  مرشحان 

بالقرعة المرشح الذي يعتبر منتخباً.

عند االنتهاء من فرز األصوات، يعلن/تعلن الرئيس/الرئيسة عن نتائج االقتراع لكل مجموعة   15.10

من المجموعات االنتخابية على حدة.
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أمانة الجمعيةخامسا

األمانة املادة 16   

الجمعية  أعمال  له/لها في  أو ممثل  لليونسكو  العامة  العام/المديرة  المدير  يشترك/تشترك   16.1

دون أن يكون له حق التصويت. ويجوز له/لها أن يدلي/تدلي في أي وقت ببيانات شفوية 

أو مكتوبة أمام الجمعية عن أي موضوع مطروح للمناقشة.

أميناً  ليعمل  اليونسكو  أمانة  من  لليونسكو موظفاً  العامة  العام/المديرة  المدير  يعين/تعين   16.2

للجمعية، كما يعين/تعين الموظفين اآلخرين الذين تتكون منهم أمانة الجمعية.

الست  العمل  لغات  إلى  ترجمتها  وتتولى  للجنة  الرسمية  الوثائق  جميع  األمانة  )1(  تتسلم   16.3

وتوزيعها، وذلك قبل افتتاح دورة الجمعية بثالثين يوما على األقل.

)2(  تتولى األمانة الترجمة الفورية للمناقشات وتضطلع أيضاً بجميع المهام األخرى الالزمة   

لحسن سير العمل في الجمعية.

ً اعتماد النظام الداخيل وتعديله وإيقاف العمل به سادسا

االعتماد املادة 17   

الدول  ممثلي  بأغلبية  عامة  جلسة  في  تتخذه  بقرار  الداخلي  نظامها  الجمعية  تعتمد 

الحاضرة والمصوتة.

التعديل املادة 18   

يجوز للجمعية أن تعدل هذا النظام الداخلي بقرار تتخذه في جلسة عامة بأغلبية ثلثي ممثلي الدول 

الحاضرة والمصوتة.

تعليق املادة 19   

صياغة  تعيد  التي  المواد  تلك  باستثناء  الداخلي،  النظام  هذا  مواد  بعض  تطبيق  تعليق  يمكن 

األطراف  الدول  ثلثي  وموافقة  )العامة(  العمومية  الجمعية  قبل  من  وذلك  االتفاقية،  احكام  بعض 

الحاضرة والمصوتة.
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  النظام الداخيل للجنة الدولية الحكومية4
لصون الرتاث الثقايف غري املادي

)الجزائر  األولى  دورتها  في  المادي  غير  الثقافي  التراث  لصون  الحكومية  الدولية  اللجنة  اعتمدته 

االستثنائية  دورتها  في  وعدلته   )2006 الثاني/نوفمبر  تشرين   19 إلى   18 من  الجزائر،  العاصمة، 

)اسطنبول،  الثالثة  دورتها  وفي   ،)2008 شباط/فبراير   22 إلى   18 من  بلغاريا،  )صوفيا،  الثانية 

كينيا، من 15  )نيروبي،  الخامسة  الثاني/نوفمبر 2008(، وفي دورتها  إلى 8 تشرين   4 تركيا، من 

كانون   7 إلى   2 من  اذربيجان،  )باكو،  الثامنة  دورتها  في   ،)2010 الثاني/نوفمبر  تشرين   19 إلى 

الثاني/نوفمبر  تشرين   30 ناميبيا،  )ويندهوك،  العاشرة  دورته  في  و   ،)2013 األول/ديسمبر 

4 كانون األول/ديسمبر 2015(، و في دورته الثانية عشر )جزيرة جيجو، جمهورية كورية ، من 4 

إلى 9 كانون األول/ديسمبر 2017(.

العضويةأوالً

اللجنة الدولية الحكومية لصون الرتاث الثقايف غري املادي )املادة 5 من االتفاقية( املادة 1   

»لجنة  باسم  المعروفة  غير المادي  التراث الثقافي  لصون  الحكومية  الدولية  اللجنة  تتألف 

التراث الثقافي غير المادي«، والمشار إليها فيما يلي باسم »اللجنة«، من الدول األطراف في االتفاقية 

إليها  المشار  غير المادي،  التراث الثقافي  بصون  الخاصة  االتفاقية  من   5 للمادة  وفقاً  تنتخب  التي 

فيما يلي باسم »االتفاقية«.

ً الدورات ثانيا

الدورات العادية واالستثنائية املادة 2   

تجتمع اللجنة مرة على األقل في السنة في دورة عادية.  2.1

تجتمع اللجنة في دورة استثنائية بناء على طلب ثلثي الدول األعضاء على األقل.  2.2
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اتفاقية
توجيهات تنفيذية
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النظام المالي للحساب الخاص
المرفقات

الدعوة إىل االنعقاد املادة 3   

عقد  إلى  »الرئيس/الرئيسة«  باسم  يلي  فيما  إليه  المشار  اللجنة،  رئيس/رئيسة  يقوم/تقوم   3.1

يلي  فيما  إليه  المشار  لليونسكو،  العامة  العام/المديرة  المدير  مع  بالتشاور  اللجنة،  دورات 

باسم »المدير العام/المديرة العامة«.

ومكان  بموعد  علماً  اللجنة  في  األعضاء  الدول  العامة  العام/المديرة  المدير  يحيط/تحيط   3.2

األقل  على  يوماً  بستين  الدورة  انعقاد  قبل  وذلك  المؤقت،  أعمالها  وبجدول  دورة  كل  انعقاد 

الدورات  يخص  فيما  أمكن،  إن  األقل،  على  يوماً  ثالثين  وقبل  العادية،  الدورات  يخص  فيما 

االستثنائية.

والمنظمات  الدول  بإحاطة  نفسه،  الوقت  في  العامة،  العام/المديرة  المدير  يقوم/تقوم   3.3

أعمالها  انعقاد كل دورة وبجدول  المواد 6 و7 و8 بموعد ومكان  الوارد ذكرهم في  واألفراد 

المؤقت.

موعد ومكان انعقاد الدورة  املادة 4   

انعقاد  موعد ومكان  العامة،  العام/المديرة  المدير  مع  بالتشاور  دورة،  كل  في  اللجنة  تحدد   4.1

الضرورة،  الدورة، عند  انعقاد  تعديل موعد و/أو مكان  اللجنة  لمكتب  التالية ويجوز  الدورة 

بالتشاور مع المدير العام/المديرة العامة.

يجوز ألي دولة عضو في اللجنة أن تدعو اللجنة إلى عقد دورة عادية في أراضيها.  4.2

ضرورة  الواجب  النحو  على  اللجنة  تراعي  التالية،  العادية  الدورة  انعقاد  مكان  تحديد  لدى   4.3

ضمان التناوب المنصف فيما بين المناطق المختلفة في  العالم.

ً املشاركون ثالثا

املندبون املادة 5   

يساعده/يساعدها  أن  يجوز  واحد/واحدة  بمندوب/بمندوبة  اللجنة  في  عضو  دولة  كل  تُمثّل   5.1

نواب أو مستشارون أو خبراء.

تختار الدول األعضاء لتمثيلها في اللجنة أشخاصاً مؤهلين في مختلف ميادين التراث الثقافي   5.2

غير المادي )المادة 6.7 من االتفاقية(.

تحيل الدول األعضاء في اللجنة إلى األمانة كتابة أسماء ممثليها وألقابهم ومؤهالتهم.  5.3
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لضمان التمثيل العادل داخل اللجنة لمختلف المناطق الجغرافية، تخصص اللجنة في ميزانيتها   5.4

اجتماعات  وفي  دوراتها  في  النامية  األعضاء  الدول  عن  ممثلين  مشاركة  تكاليف  لتغطية  مبلغاً 

التراث الثقافي  مجال  في  الخبرة  ذوي  األشخاص  على  ذلك  يقتصر  أن  شريطة  مكتبها، 

أن  اللجنة  في  أعضاء  ليست  ولكنها  االتفاقية  في  األطراف  النامية  للبلدان  ويمكن  غير المادي. 

في  للخبراء  فقط  المساعدة  هذه  وتمنح  ذلك؛  تتيح  الميزانية  كانت  إن  مساعدة،  على  تحصل 

مجال التراث الثقافي غير المادي.

األمانة  إلى  واللجنة  المكتب  اجتماعات  في  المشاركة  على  المساعدة  طلبات  تصل  أن  ينبغي   5.5

قبل انعقاد الدورة المعنية ثمانية أسابيع على األقل. وتُدرس هذه الطلبات على ضوء الموارد 

القومي  الناتج  من  الفرد  لنصيب  التصاعدي  الترتيب  بحسب  اللجنة،  لقرار  وفقاً  المتاحة، 

اإلجمالي في كل دولة من الدول األعضاء في اللجنة. وكقاعدة عامة، ال يمّول صندوق التراث 

الثقافي غير المادي أكثر من ممثل واحد عن كل دولة.

املنظمات التي تقوم بمهام استشارية لدى اللجنة املادة 6   

الغرض  لهذا  الجمعية العامة  اعتمدتها  التي  بالكفاءة،  لها  المشهود  غير الحكومية  للمنظمات  يجوز 

وفقاً للمعايير التي وضعتها )المادة 9.1 من االتفاقية(، حضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.

توجيه دعوات للتشاور املادة 7   

يجوز للجنة في أي وقت أن تدعو إلى دوراتها أي هيئة عامة أو خاصة، وكذلك أي شخص طبيعي، 

معينة  مسائل  في  الستشارتهم  غير المادي،  التراث الثقافي  ميادين  مختلف  في  كفاءتهم  ثبتت  ممن 

)المادة 8.4 من االتفاقية(.

املراقبون  املادة 8   

بصفة  اللجنة  دورات  حضور  اللجنة  في  غير األعضاء  االتفاقية  في  األطراف  للدول  يجوز   8.1

مراقب.

االتفاقية،  في  أطرافاً  ليست  التي  المتحدة  األمم  أو في  اليونسكو  في  األعضاء  للدول  يجوز   8.2

وممثلي  اليونسكو،  لدى  الدائمين  المراقبين  وبعثات  اليونسكو،  إلى  المنتسبين  ولألعضاء 

اللجنة  دورات  يحضروا  أن  المتحدة،  األمم  لمنظومة  التابعة  والمنظمات  المتحدة  األمم 

بصفة مراقب.

ية
ول

الد
نة 

لج
ي ل

خل
لدا

م ا
ظا

الن
 -4



اتفاقية
توجيهات تنفيذية

النظام الداخلي للجمعية العامة
لنظام الداخلي للجنة الدولية

النظام المالي للحساب الخاص
المرفقات

في  إليها  المشار  غير المنظمات  الحكومية  الدولية  للمنظمات  تأذن  أن  للجنة  يجوز   8.3

ميادين  مختلف  في  كفاءتهم  ثبتت  ممن  وألفراد،  أو خاصة  عامة  ولهيئات  المادة 8.2، 

طلب  على  بناًء  مراقب،  بصفة  الالحقة  دوراتها  يحضروا  بأن  غير المادي،  التراث الثقافي 

يحضروا  بأن  المذكورين  واألفراد  والهيئات  للمنظمات  تأذن  أن  للجنة  ويجوز  منهم.  كتابي 

الممثلين  عدد  تحديد  في  بحقها  ذلك  يمس  أن  بدون  دوراتها،  من  أو أكثر  واحدة  دورة 

التابعين لكل منظمة أو هيئة.

للمادتين  يدعو/تدعو المدير العام/المديرة العامة أي كيان أذنت له اللجنة بالمشاركة وفقاً   8.4

8.2 و8.3.

تفتح جلسات اللجنة للعموم بأماكن محدودة.  8.5

ً جدول األعمال رابعا

جدول األعمال املؤقت املادة 9   

 10.2 )المادة  اللجنة  لدورات  المؤقت  األعمال  العامة جدول  العام/المديرة  المدير  يُعّد/تُعّد   9.1

من االتفاقية(.

يجب أن يتضمن جدول األعمال المؤقت ألي دورة عادية من دورات اللجنة ما يلي:  9.2

جميع المسائل التي قررت اللجنة إدراجها فيه إبان دوراتها السابقة؛ )أ( 

جميع المسائل التي تقترحها الدول األعضاء في اللجنة؛ )ب( 

جميع المسائل التي تقترحها الدول األطراف في االتفاقية غير األعضاء في اللجنة؛ )ج( 

جميع المسائل التي يقترحها/تقترحها المدير العام/المديرة العامة. )د( 

هذه  ُعقدت  التي  المسائل  إال  استثنائية  لدورة  المؤقت  األعمال  جدول  يتضمن  أن  يجوز  ال   9.3

الدورة للنظر فيها.

اعتماد جدول األعمال املادة 10   

تعتمد اللجنة جدول أعمالها في بداية كل دورة.

التعديل والحذف وإضافة بنود جديدة املادة 11   

إليه  أو أن تضيف  أو أن تحذف منه بنوداً  الذي قامت باعتماده  يجوز للجنة أن تعّدل جدول األعمال 

بنوداً، إذا قررت ذلك أغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين والمصوتين.
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ً املكتب خامسا

املكتب املادة 12   

ومن  للرئيس/للرئيسة،  أكثر  أو  واحد  نائب  ومن  الرئيس/الرئيسة،  من  اللجنة  مكتب  يتألف   12.1

المقرر، وفقاً لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل.

يتولى المكتب تنسيق أعمال اللجنة ويحدد مواعيد وأوقات انعقاد االجتماعات وجداول األعمال   12.2

وظيفة  وبأي  التنفيذية  التوجيهات  في  عليها  المنصوص  بالوظائف  المكتب  ويضطلع  فيها. 

بمساعدة  اآلخرون  المكتب  أعضاء  ويقوم  قراراتها.  خالل  من  اللجنة  إليه  تسندها  أخرى 

الرئيس/الرئيسة في أداء واجباته.

ويجتمع  ضرورياً.  ذلك  رأى/رأت  كلما  رئيسه/رئيسته  دعوة  على  بناًء  المكتب  يجتمع   12.3

أن  للمكتب  ويجوز  اللجنة.  دورات  بين  الفاصلة  الفترات  خالل  اليونسكو  مقر  في  المكتب 

الرئيس/ رأى/رأت  ما  إذا  إلكترونية،  مشاورات  ذلك  في  بما  بالمراسلة،  مشاورات  يجري 

الرئيسة ضرورة لذلك.

مراقب  بصفة  فيها  للمشاركة  األطراف  وللدول  اللجنة  ألعضاء  مفتوحة  االجتماعات  تكون   12.4

من  مسبق  بإذن  إال  المكتب  مخاطبة  للمراقبين  يجوز  وال  ذلك.  خالف  المكتب  يقرر  لم  ما 

الرئيس/الرئيسة.

االنتخابات املادة 13   

تنتخب اللجنة في نهاية كل دورة عادية، من بين أعضاء اللجنة الذين تستمر عضويتهم فيها   13.1

للرئيس/للرئيسة،  أكثر  أو  واحداً  ونائباً  رئيساً/رئيستاً،  الالحقة  العادية  الدورة  نهاية  حتى 

ومقرراً يبقى في منصبه حتى نهاية تلك الدورة.

أكثر  أو  واحداً  ونائباً  رئيساً/رئيستاً،  استثنائية  دورة  انعقاد  حالة  في  اللجنة  تنتخب   13.2

للرئيس/للرئيسة، ومقرراً يبقى في منصبه حتى نهاية تلك الدورة.

لوالية  فوراً  والمقرر  الرئيس/الرئيسة  )نواب(  ونائب  الرئيس/الرئيسة  انتخاب  إعادة  يجوز   13.3

ثانية شريطة أن يبقى البلد الذي يمثله كل منهم عضواً في اللجنة حتى نهاية الوالية الجديدة 

على األقل.
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التمثيل  ضمان  لضرورة  الالزمة  العناية  المكتب،  ألعضاء  انتخابها  لدى  اللجنة،  تُولي   13.4

الجغرافي العادل، وقدر المستطاع التوازن، بين مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي.

واجبات الرئيس/الرئيسة املادة 14   

هذا  من  األخرى  األحكام  بموجب  للرئيس/للرئيسة  الممنوحة  الصالحيات  إلى  باإلضافة   14.1

جلسات  من  عامة  جلسة  كل  واختتام  افتتاح  الرئيس/الرئيسة  يعلن/تعلن  الداخلي،  النظام 

الداخلي،  النظام  المناقشات، ويكفل/تكفل احترام هذا  الرئيس/الرئيسة  اللجنة. ويدير/تدير 

ويبت/ القرارات.  ويعلن/تعلن  للتصويت،  المسائل  ويطرح/تطرح  الكلمة،  ويعطي/تعطي 

النظام  اللجنة بسالسة وحفظ  النظام، ويكفل/تكفل تسيير أعمال  تبت في ما يُثار من نقاط 

التصويت،  في  االشتراك  للرئيس/للرئيسة  يجوز  وال  الداخلي.  النظام  هذا  أحكام  مراعاة  مع 

عنه/عنها.  بالنيابة  بالتصويت  وفدها  وفده/  من  آخر  عضو  تكليف  له/لها  يحق  ولكن 

ويضطلع/تضطلع الرئيس/الرئيسة بجميع الواجبات األخرى التي تسندها إليه/إليها اللجنة.

يكون لنائب الرئيس/الرئيسة عند توليه الرئاسة ما للرئيس/للرئيسة من صالحيات وعليه/  14.2

عليها ما على الرئيس/الرئيسة من واجبات.

يضطلع/تضطلع رئيس/رئيسة أو نائب )نواب( رئيس/رئيسة أي هيئة فرعية تابعة للجنة،   14.3

إزاء الهيئات التي يُدعيان )يُدعون( إلى ترؤسها، بنفس الواجبات المسندة إلى رئيس/رئيسة 

أو نائب )نواب( رئيس/رئيسة اللجنة.

اختيار بديل للرئيس/للرئيسة املادة 15   

دورات  من  دورة  أي  في  واجباته/واجباتها  أداء  من  الرئيس/الرئيسة  يتمكن/تتمكن  لم  إذا   15.1

اللجنة أو المكتب، أو أثناء أي جزء منها، يضطلع/تضطلع بوظائفه نائب للرئيس/للرئيسة.

ألي  يتمكن/تتمكن  لم  أو  اللجنة  في  عضو  دولة  تمثيل  عن  الرئيس/الرئيسة  كف/كفت  إذا   15.2

سبب كان من إكمال مدة واليته/واليتها، يحل محله/محلها للفترة المتبقية من مدة واليته/

واليتها نائب للرئيس/للرئيسة بعد التشاور مع اللجنة.

القضايا  كل  يخص  فيما  وظائفه/وظائفها  ممارسة  عن  الرئيس/الرئيسة  يمتنع/تمتنع   15.3

الدولة  أراضي  في  الموجود  المادي  غير  الثقافي  التراث  عناصر  من  عنصر  بأي  المتعلقة 

الطرف التي يُعد أحد مواطنيها.
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اختيار بديل للمقرر املادة 16   

إذا لم يتمكن المقرر من أداء واجباته في أي دورة من دورات اللجنة أو المكتب، أو أثناء أي   16.1

جزء منها، يضطلع بمهامه نائب للرئيس/للرئيسة.

أو لم يتمكن ألي سبب كان من إكمال مدة  اللجنة  المقرر عن تمثيل دولة عضو في  إذا كف   16.2

المتبقية من مدة واليته، نائب للرئيس/للرئيسة يُختار/تُختار بعد  للفترة  واليته، يحل محله 

التشاور مع اللجنة.

ً إدارة أعمال اللجنة سادسا

النصاب القانوني املادة 17   

يتألف النصاب القانوني، في الجلسات العامة، من أغلبية الدول األعضاء في اللجنة.  17.1

في  األعضاء  الدول  أغلبية  من  الفرعية،  الهيئات  اجتماعات  في  القانوني،  النصاب  يتألف   17.2

الهيئات المعنية.

ال تبت اللجنة وال الهيئات الفرعية التابعة لها في أي أمر كان ما لم يكتمل النصاب القانوني.  17.3

الجلسات العلنية املادة 18   

تُعقد الجلسات عالنية ما لم تقرر اللجنة خالف ذلك. وال يجوز للمكتب إيقاف العمل بهذه المادة.

الجلسات الخاصة املادة 19   

عندما تقرر اللجنة في ظروف استثنائية عقد جلسة خاصة، عليها أن تُحدد األشخاص الذين   19.1

سيحضرونها عالوة على ممثلي الدول األعضاء.

أي قرار تتخذه اللجنة في جلسة خاصة يُقدم في شكل مكتوب في جلسة علنية الحقة.  19.2

الخاصة  العمل  المختصرة ووثائق  المحاضر  كانت  ما إذا  في كل جلسة خاصة  اللجنة  تقرر   19.3

الجلسات  عن  المنبثقة  الوثائق  على  االطالع  يُتاح  أن  ويجب  ال.  أم  ستُنشر  الجلسة  بتلك 

الخاصة عالنية بعد انقضاء عشرين عاماً.
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األجهزة االستشارية الخاصة املادة 20   

تراها الزمة ألداء  التي  الخاصة  االستشارية  األجهزة  أساس مؤقت  تُنشئ على  أن  للجنة  يحق   20.1

مهامها )المادة 8.3 من االتفاقية(.

التفويض  ذلك  )بما في  الخاصة وصالحياتها  االستشارية  األجهزة  اللجنة تشكيل هذه  تُحدد   20.2

ومدة الوالية( وقت إنشائها لها.

ينتخب كل جهاز استشاري خاص رئيسه/رئيسته، وينتخب عند الضرورة مقرراً له.  20.3

ضمان  لضرورة  الخاصة،  االستشارية  األجهزة  أعضاء  تعيين  لدى  الواجبة،  العناية  تُولى   20.4

التمثيل العادل لمختلف مناطق العالم.

الهيئات الفرعية املادة 21   

يجوز لّلجنة أن تنشئ أي هيئات فرعية تراها ضرورية ألداء عملها.  21.1

تُحدد اللجنة تشكيل هذه الهيئات الفرعية وصالحياتها )بما في ذلك التفويض ومدة الوالية(   21.2

وقت إنشائها لها. وال يجوز أن تتألف هذه الهيئات إال من دول أعضاء في اللجنة.

لرئيسها/ )نواباً(  نائباً  الضرورة  عند  وتنتخب  رئيسها/رئيستها،  فرعية  هيئة  كل  تنتخب   21.3

لرئيستها ومقرراً لها.

العادل  التمثيل  ضمان  لضرورة  الفرعية،  الهيئات  أعضاء  تعيين  لدى  الواجبة،  العناية  تُولى   21.4

لمختلف مناطق العالم.

ترتيب كلمات املتحدثني والوقت املحدد لهم املادة 22   

يعطي/تعطي الرئيس/الرئيسة الكلمة للمتحدثين حسب ترتيب إبدائهم لرغبتهم في الكالم.  22.1

الظروف  جعلت  إذا  متحدث  لكل  به  المسموح  الوقت  يحدد/تحدد  أن  للرئيس/للرئيسة  يجوز   22.2

ذلك أمراً مستحسناً.

يجوز لممثلي المنظمات ولألفراد والمراقبين المشار إليهم في المواد 6، 7، 8.1، 8.2 و 8.3   22.3

مخاطبة الجلسة بعد الحصول على موافقة من الرئيس/الرئيسة.
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تناول  ال،  أم  اللجنة  في  عضواً  أكانت  سواء  األطراف،  الدول  من  دولة  أي  لممثلي  يجوز  ال   22.4

الكلمة من أجل الحث على إدراج عنصر من التراث الثقافي غير المادي رشحته تلك الدولة في 

المادتين 16 و 17 من االتفاقية، أو من أجل تأييد طلب قدمته تلك  المذكورتين في  القائمتين 

الدولة للحصول على المساعدة، وإنما يجوز لهم فقط تقديم بعض المعلومات رداً على األسئلة 

المطروحة. وينطبق حكم هذه الفقرة أيضاًً على جميع المراقبين الوارد ذكرهم في المادة 8.

نصوص االقرتاحات املادة 23   

توقف، بناء على طلب أي عضو في اللجنة يؤيده عضوان آخران، مناقشة أي اقتراح أو قرار أو تعديل 

في جوهر الموضوع المطروح إلى أن يُوزع النص بلغات العمل على جميع أعضاء اللجنة الحاضرين.

تجزئة االقرتاحات املادة 24   

حدة.  على  كل  االقتراح  أجزاء  على  التصويت  أُجري  ما،  اقتراح  تجزئة  اللجنة  أعضاء  أحد  طلب  إذا 

التصويت على حدة. وإذا ُرفضت  التي ووفق على كل منها في  األجزاء  للتصويت مجموع  يُطرح  ثم 

جميع أجزاء منطوق االقتراح، اعتُبر االقتراح مرفوضاً في مجموعه.

التصويت عىل التعديالت املادة 25   

عندما يقدم تعديل على اقتراح ما، يجري التصويت على التعديل أوالً. وعندما يقدم تعديالن   25.1

أو أكثر على اقتراح ما، تصّوت اللجنة أوالً على التعديل الذي يرى/ترى الرئيس/الرئيسة أنه 

الذي  التعديل  تُصّوت على  ثم  االقتراح األصلي،  الموضوع عن  من حيث  بُعداً  التعديالت  أكثر 

يليه في البعد عن االقتراح المذكور، وهلم جّرا حتى يتم التصويت على جميع التعديالت.

إذا اعتمد تعديل أو أكثر وجب عن ذلك طرح االقتراح المعدل للتصويت في مجموعه.  25.2

في  أو تغيير  أو حذف  إضافة  مجرد  على  اشتمل  إذا  القتراح  تعديل  بمثابة  اقتراح  أي  يُعتبر   25.3

أحد أجزاء هذا االقتراح.

التصويت عىل االقرتاحات املادة 26   

تقديمها  لترتيب  وفقاً  االقتراحات  على  اللجنة  تصّوت  المسألة،  بنفس  أو أكثر  اقتراحان  تعلق  إذا 

كان  ما إذا  اقتراح،  كل  على  التصويت  بعد  تقرر،  أن  لّلجنة  ويجوز  ذلك.  خالف  اللجنة  ما لم تقرر 

يجدر طرح االقتراح التالي للتصويت.
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سحب االقرتاحات املادة 27   

ُعّدل.  قد  يكون  أال  شريطة  عليه،  التصويت  بدء  قبل  وقت  أي  في  يسحبه  أن  اقتراح  لمقدم  يجوز 

ويجوز ألي دولة أخرى عضو في اللجنة أن تعيد تقديم اقتراح سبق سحبه.

نقاط النظام املادة 28   

يجوز ألي دولة عضو، أثناء المناقشة، أن تثير نقطة نظام، وعلى الرئيس/الرئيسة أن يبت/  28.1

تبت فيها فوراً.

قرار  فوراً، ويبقى  للتصويت  االستئناف  الرئيس/الرئيسة. ويُطرح هذا  قرار  استئناف  يجوز   28.2

الرئيس/الرئيسة سارياً ما لم يتم رفضه.

االقرتاحات اإلجرائية املادة 29   

من  إجرائياً  اقتراحاً  أي مسألة  مناقشة  أثناء  تقدم  أن  اللجنة  في  األعضاء  الدول  من  دولة  يجوز ألي 

أجل إيقاف الجلسة أو تأجيلها، أو تأجيل المناقشة أو إقفال بابها.

إيقاف الجلسة أو تأجيلها املادة 30   

الجلسة  إيقاف  مسألة،  أي  مناقشة  أثناء  تقترح،  أن  اللجنة  في  األعضاء  الدول  من  دولة  ألي  يجوز 

أو تأجيلها. ويُطرح أي اقتراح من هذا النوع للتصويت فوراً ودون مناقشة.

تأجيل املناقشة املادة 31   

المطروح  البند  أثناء مناقشة أي مسألة، تأجيل مناقشة  اللجنة أن تقترح،  يجوز ألي دولة عضو في 

تقترح  كانت  ما إذا  المناقشة،  تأجيل  اقتراح  عند  تبين،  أن  العضو  الدولة  وعلى  البحث.  بساط  على 

إلى  باإلضافة  اثنين،  لمتحدثين  ويحق  تحدده.  معين  وقت  أو إلى  غير مسمى  أجل  إلى  تأجيلها 

صاحب االقتراح اإلجرائي، أن يأخذا الكلمة أحدهما لتأييد االقتراح واآلخر لمعارضته.

إقفال باب املناقشة املادة 32   

أي  أبدى  سواء  المناقشة،  باب  إقفال  وقت  أي  في  تقترح  أن  اللجنة  في  عضو  دولة  ألي  يجوز 

لمعارضة  الكلمة  ُطلبت  وإذا  يفعل.  لم  أو  المناقشة  في  االشتراك  في  رغبته  قبل  من  آخر  متحدث 

اإلقفال  اقتراح  الرئيس/الرئيسة بعدئذ  األكثر. ويطرح/تطرح  اثنين على  أُعطيت لمتحدثين  اإلقفال، 

للتصويت، فإن وافقت اللجنة عليه، أعلن/أعلنت الرئيس/الرئيسة إقفال باب المناقشة.
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ترتيب االقرتاحات اإلجرائية املادة 33   

على  التالي،  بالترتيب  األسبقية،  التالية  اإلجرائية  لالقتراحات  تكون   ،28 المادة  أحكام  مراعاة  مع 

سائر االقتراحات أو االقتراحات اإلجرائية المعروضة على الجلسة:

إيقاف الجلسة؛ )أ( 

تأجيل الجلسة؛ )ب( 

تأجيل المناقشة في المسألة المطروحة للبحث؛ )جـ( 

إقفال باب المناقشة في المسألة المطروحة للبحث. )د( 

القرارات املادة 34   

تعتمد اللجنة ما تراه مالئماً من القرارات والتوصيات.  34.1

يُعتمد نص كل قرار في نهاية مناقشة بند جدول األعمال.  34.2

ً التصويت سابعا

حق التصويت املادة 35   

يكون لكل دولة عضو في اللجنة صوت واحد في اللجنة.

القواعد الواجب اتباعها أثناء التصويت املادة 36   

إال  التصويت  يقطع  أن  شخص  ألي  يجوز  ال  التصويت،  بدء  الرئيس/الرئيسة  يعلن/تعلن  أن  بعد 

إحدى الدول األعضاء في اللجنة من أجل إثارة نقطة نظام تتعلق بطريقة إجراء التصويت.

األغلبية البسيطة املادة 37   

تُتخذ جميع قرارات اللجنة باألغلبية البسيطة للدول األعضاء الحاضرة والمصوتة إال في الحاالت التي 

ينص فيها هذا النظام على خالف ذلك.
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فرز األصوات املادة 38   

ألغراض هذا النظام، يُقصد بعبارة »الدول األعضاء الحاضرة والمصوتة« الدول األعضاء التي تصوت 

بنعم أو بال. وتعتبر الدول األعضاء الممتنعة عن التصويت دوالً غير مصوتة.

القواعد للتصويت املادة 39   

يجري التصويت عادة برفع األيدي.  39.1

يجري/ أن  للرئيس/للرئيسة  يجوز  األيدي،  برفع  تم  تصويت  نتيجة  في  شك  أي  أثير  إذا   39.2

تجري تصويتاً ثانياً نداء باالسم.

يجب التصويت أيضاًً نداء باالسم إذا طلبته دولتان أو أكثر من الدول األعضاء في اللجنة قبل   39.3

الشروع في عملية التصويت.

أ - اتخاذ قرار عن طريق التصويت السري

يتم التصويت علي القرار عن طريق التصويت السري اذا طلبت دولة عضو او دولتين ذلك.   39.4

ويعلو مقترح التصويت السري على أي مقترح اخر للتصويت.

لفرز  الحاضرة  الوفود  بين  من  اثنين  مندوبين  بتعيين  المجلس  رئيس/رئيسة  يقوم/تقوم   39.5

اوراق التصويت وذلك قبل بداية التصويت.

عند اتمام عد األصوات و بعد أن يقوم المندوبان بإيصال النتيجة الى رئيس/رئيسة المجلس   39.6

يقوم/تقوم األخير/األخيرة باعالن نتائج التصويت علما بان أوراق التصويت للدول األعضاء 

سيتم تسجيلها مع حذف االتي :

عدد الدول األعضاء الغائبة عن االجتماع ان وجدت.  )أ(  

أي ورقة تصويت فارغة ان وجدت. )ب(  

أي ورقة تصويت باطلة ان وجدت. )جـ(   

العدد الباقي من اوراق التصويت سيمثل عدد أوراق التصويت المسجلة.
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انتخاب أعضاء الكيانات االستشارية المختلفة والكيانات الفرعية عن طريق التصويت السري. ب -  

يتم االنتخاب عن طريق التصويت السري اال عندما يكون عدد المتقدمين في توزيع جغرافي   39.7

محدد مساو لعدد المقاعد المطلوب شغلها أو أقل. في هذه الحالة سيتم اعتبار ان المتقدمين 

قد تم انتخابهم بدون الحاجة الي اجراء التصويت.

ضمن  من  اثنين  مندوبين  بتعيين  المجلس  رئيس/رئيسة  يقوم/تقوم  االنتخاب  بداية  قبل   39.8

الوفود الحاضرة وسيقوم/ستقوم بتسليمهم قائمة المتقدمين وسيعلن/ستعلن عدد المقاعد 

المطلوب شغلها.

ستقوم األمانة باعداد مظروف ليس عليه أي عالمات مميزة و به ورقة تصويت مستقلة لكل   39.9

بكل  الخاصة  التصويت  ورقة  تحمل  عضو. سوف  دولة  كل  الي  وتسلمها  انتخابية  مجموعة 

مقعد خالي أو كل مجموعة انتخابية أسماء كل المتقدمين لهذه المجموعة االنتخابية.

اللذين  المتقدمين  اسماء  حول  دائرة  رسم  طريق  عن  بصوتها  باالدالء  عضو  دولة  كل  تقوم   39.10

اختارت انتخابهم.

و  عضو  دولة  كل  من  التصويت  أوراق  علي  المحتوي  المظروف  بجمع  المندوبان  سيقوم   39.11

سيقومان بعد األصوات تحت اشراف رئيس/رئيسة المجلس.

سيعتبر غياب أي ورقة تصويت من المظروف بمثابة امتناع عن التصويت.  39.12

سيتم اعتبار أي ورقة تصويت يتم فيها تحديد أسماء أكثر من عدد المقاعد المطلوب شغلها   39.13

باطلة. وكذلك الحال بالنسبة ألي ورقة تصويت ال تحدد أي أسماء فستعتبر باطلة ايضا.

بفتح  المندوبان  سيقوم  حدي.  علي  انتخابية  مجموعة  بكل  الخاصة  األصوات  عد  سيتم   39.14

انتخابية  مجموعات  في  التصويت  أوراق  بترتيب  وسيقومان  االخر  تلو  واحدا  المظاريف 

وسيتم رصد األصوات لكل متقدم وادخالها في قوائم يتم اعدادها لهذا الغرض.

عدد  أكبر  علي  يحصلون  الذين  المتقدمين  انتخاب  المجلس  رئيس/رئيسة  سيعلن/ستعلن   39.15

من  على  أكثر  أو  اثنان  حصل  إذا  شغلها.  المطلوب  المقاعد  عدد  ينتهي  حتي  األصوات  من 

المقاعد  عدد  من  أكبر  األسماء  عدد  مازال  لذلك  ونتيجة  األصوات  عدد  نفس  على  المتقدمين 

حصلوا  الذين  لهؤالء  فقط  السري  التصويت  من  ثانية  جولة  اجراء  فسيتم  شغلها  المطلوب 

األصوات  عدد  نفس  على  النتقدمين  من  أكثر  أو  اثنان  فاذا حصل  األصوات.  عدد  نفس  على 

مرة اخري فسيقوم/فستقوم رئيس/رئيسة المجلس باجراء قرعة لتحديد المتقدم المنتخب.

لكل  التصويت  نتائج  المجلس  رئيس/رئيسة  يعلن/تعلن  سوف  األصوات  عد  اتمام  عند   39.16

مجموعة انتخابية علي حدي.
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ً أمانة اللجنة ثامنا

األمانة املادة 40   

تقدم أمانة اليونسكو مساعدتها لّلجنة )المادة 10.1 من االتفاقية(.  40.1

يشارك/تشارك المدير العام/المديرة العامة أو من يمثله/يمثلها في أعمال اللجنة واألجهزة   40.2

له/لها  التصويت. ويجوز  له/لها حق  أن يكون  الفرعية دون  والهيئات  الخاصة  االستشارية 

أن يدلي/تدلي في أي وقت ببيانات شفهية أو كتابية بشأن أي مسألة مطروحة للبحث.

للجنة،  أميناً  ليعمل  اليونسكو  أمانة  من  موظفاً  العامة  العام/المديرة  المدير  يعيّن/تعيّن   40.3

ويعيّن/تعيّن أيضاً الموظفين اآلخرين الذين تتألف منهم أمانة اللجنة.

التدابير  وتتخذ  وتوزيعها،  ترجمتها  وتتولى  للجنة  الرسمية  الوثائق  جميع  األمانة  تتسلم   40.4

الالزمة لتأمين الترجمة الفورية للمناقشات، وفقاً لما تنص عليه المادة 43.

تضطلع األمانة بجميع الواجبات األخرى الضرورية لحسن سير أعمال اللجنة.  40.5

ً لغات العمل والتقاريرتاسعا

لغات العمل املادة 41   

ذلك  بما في  الممكنة،  الجهود  كل  وتُبذل  اللجنة.  عمل  لغتي  والفرنسية  االنجليزية  تكون   41.1

األخرى  الرسمية  اللغات  استخدام  تيسير  أجل  من  الميزانية،  عن  الخارج  التمويل  خالل  من 

تيسير  على  يعمل  أن  المضيف  للبلد  يجوز  ذلك،  عن  وفضالً  عمل.  كلغات  المتحدة  لألمم 

استخدام لغته.

تترجم البيانات التي يُدلى بها في جلسات اللجنة بإحدى لغتي العمل ترجمة فورية إلى لغة   41.2

العمل األخرى.

الالزمة  الترتيبات  يتخذوا  أن  شريطة  أخرى،  لغة  بأي  يتكلموا  أن  للمتحدثين  يجوز  ولكن   41.3

لترجمة بياناتهم ترجمة فورية إلى إحدى لغتي العمل.

تصدر وثائق اللجنة باإلنجليزية والفرنسية في آن واحد.  41.4
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املوعد النهائي لتوزيع الوثائق املادة 42   

توزع الوثائق المتعلقة بالبنود المدرجة في جدول األعمال المؤقت لكل دورة من دورات اللجنة على 

إلكترونية من  األقل. وتوفر نسخة  بأربعة أسابيع على  الدورة  بداية  العمل قبل  بلغتي  اللجنة  أعضاء 

إلى  المدعوين  الطبيعيين  أو الخاصة واألشخاص  العامة  المعتمدة، وللهيئات  للمنظمات  الوثائق  هذه 

الدورة، وللدول األطراف غير األعضاء في اللجنة.

تقارير الدورات املادة 43   

في نهاية كل دورة، تعتمد اللجنة التقرير الخاص بتلك الدورة على شكل قائمة من القرارات. ويُنشر 

هذا التقرير بلغتي العمل خالل الشهر الذي يلي اختتام الدورة المعنية.

املحارض املخترصة املادة 44   

تُعّد األمانة محاضر مختصرة لجلسات اللجنة، وتوافق عليها اللجنة عند افتتاح الدورة التالية.

إحالة الوثائق املادة 45   

لمناقشات  النهائية  المختصرة  القرارات والمحاضر  قائمة  العامة  العام/المديرة  المدير  يحيل/تحيل 

المعتمدة،  والمنظمات  االتفاقية،  في  األطراف  الدول  وجميع  اللجنة،  أعضاء  إلى  العلنية  الجلسات 

والهيئات العامة أو الخاصة واألشخاص الطبيعيين المدعوين إلى الدورة.

رفع التقارير إىل الجمعية العامة للدول األطراف وإىل املؤتمر العام لليونسكو املادة 46   

ترفع اللجنة تقريراً عن أنشطتها وقراراتها إلى الجمعية العامة للدول األطراف في كل دورة   46.1

من  دورة  كل  في  العام لليونسكو  المؤتمر  على  التقرير  هذا  وتعرض  العادية،  دوراتها  من 

دوراته العادية ليأخذ علماً به )المادة 30.2 من االتفاقية(.

يجوز لّلجنة أن تأذن لرئيسها/لرئيستها بتقديم هذه التقارير بالنيابة عنها.  46.2

تُرسل نسخ من هذه التقارير إلى جميع الدول األطراف في االتفاقية.  46.3
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ً اعتماد النظام الداخيل وتعديله وإيقاف العمل بهعارشا

االعتماد املادة 47   

 8.2 )المادة  والمصوتين  الحاضرين  األعضاء  ثلثي  بأغلبية  الداخلي  نظامها  اللجنة  تعتمد 

من االتفاقية(.

التعديل املادة 48   

يجوز للجنة تعديل هذا النظام الداخلي، باستثناء المواد المنقولة عن أحكام االتفاقية، وذلك بقرار 

الدول األعضاء الحاضرة والمصوتة، شريطة أن يكون  اللجنة في جلسة عامة بأغلبية ثلثي  تتخذه 

اقتراح التعديل قد أُدرج في جدول أعمال الدورة وفقاً للمادتين 9 و 10.

التعليق املادة 49   

المنقولة  المواد  باستثناء  الداخلي،  النظام  هذا  مواد  من  مادة  بأي  العمل  إيقاف  للجنة  يجوز 

الحاضرة  األعضاء  الدول  ثلثي  بأغلبية  عامة  جلسة  في  تتخذه  بقرار  وذلك  االتفاقية،  أحكام  عن 

والمصوتة.
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 النظام املايل للحساب الخاص لصندوق5
صون الرتاث الثقايف غري املادي

إنشاء الحساب الخاص للرتاث غري املادي املادة 1   

يلي  فيما  إليها  )المشار  غير المادي  التراث الثقافي  صون  اتفاقية  من   25 المادة  تنص   1.1

إليه  يشار  )الذي  غير المادي«  التراث الثقافي  إنشاء »صندوق صون  على  »االتفاقية«(  باسم 

مانحة  جهات  على  يعتمد  الذي  الصندوق  هذا  لطبيعة  ونظراً  »الصندوق«(.  باسم  يلي  فيما 

متعددة، فإنه يدار في شكل حساب خاص.

النظام  لليونسكو، يُنشأ بمقتضى هذا  المالي  النظام  المادة 6 من  الفقرة 6 من  وفقاً ألحكام   1.2

المالي حساب خاص لـصندوق صون التراث الثقافي غير المادي )يشار إليه فيما يلي باسم 

»الحساب الخاص«(.

يخضع تسيير هذا الحساب الخاص للقواعد التالية.  1.3

الفرتة املالية املادة 2   

تطابق الفترة المالية للحساب الخاص الفترة المالية لليونسكو.

الغرض املادة 3   

 4.1 المادة  في  إليها  المشار  المصادر  من  مساهمات  استالم  هو  الخاص  الحساب  هذا  من  الغرض 

االتفاقية  ألحكام  وفقا  غير المادي  التراث الثقافي  صون  في  للمساعدة  منه  دفوعات  وإجراء  أدناه 

وهذا النظام.

اإليرادات املادة 4   

وفقا للمادة 25.3 من االتفاقية، تتكون إيرادات الحساب الخاص مما يلي:  4.1

المساهمات التي تقدمها الدول األطراف في االتفاقية، وفقا للمادة 26 منها؛ )أ( 

االعتمادات التي يخصصها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض؛ )ب( 
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النظام المالي للحساب الخاص
المرفقات
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المساهمات أو الهدايا أو الهبات التي يمكن أن تقدمها الجهات التالية: )ج( 

الدول األخرى؛  )1(

المتحدة  األمم  برنامج  وال سيما  المتحدة،  األمم  منظومة  وبرامج  منظمات   )2(

اإلنمائي، وكذلك المنظمات الدولية األخرى؛

الهيئات العامة أو الخاصة أو األفراد؛  )3(

أي فوائد تدرها موارد الحساب الخاص؛ )د( 

حصيلة عمليات جمع التبرعات وإيرادات األنشطة التي تنظم لصالح الحساب الخاص؛ )هـ( 

أي موارد أخرى تجيزها اللجنة. )و( 

التصريح  لم تقدم  التي  األطراف  الدول  فإن  االتفاقية،  من   26.1 المادة  عليه  لما تنص  وفقاً   4.2

المئوية  النسبة  أساس  على  مساهماتها  تسدد  االتفاقية  من   26.2 المادة  في  إليه  المشار 

الموحدة التي تحددها الجمعية العامة للدول األطراف في االتفاقية.

املرصوفات املادة 5   

اللجنة ألموال الحساب  المادة 25.4 من االتفاقية، تتقرر أوجه استعمال  لما تنص عليه  وفقاً   5.1

الخاص بناء على توجيهات الجمعية العامة.

تُخصم من هذا الحساب الخاص النفقات التي تجري وفقاً لمقتضيات الغرض المحدد له في   5.2

المادة 3 أعاله، بما في ذلك النفقات اإلدارية المتعلقة به على وجه التحديد.

يكون اإلنفاق في حدود األموال المتوافرة.  5.3

املبلغ االحتياطي املادة 6   

حاالت  في  تقدم  التي  المساعدة  طلبات  لتلبية  احتياطي  مبلغ  الخاص  الحساب  إطار  في  يرصد 

اللجنة مقدار  االتفاقية. وتحدد  المادتان 17.3 و22.2 من  عليه  لما تنص  القصوى وفقاً  االستعجال 

هذا االحتياطي.
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الحسابات املادة 7   

يتولى المراقب المالي لليونسكو مسك ما يلزم من دفاتر المحاسبة.  7.1

يُرّحل أي رصيد غير مستخدم في نهاية فترة مالية ما إلى الفترة المالية التي تليها.  7.2

لليونسكو  الخارجي  الحسابات  مراجع  على  الخاص«  »الحساب  هذا  حسابات  تعرض   7.3

لمراجعتها مع سائر حسابات المنظمة.

تسجل المساهمات العينية خارج إطار الحساب الخاص.  7.4

األطراف في  للدول  العامة  الجمعية  إلى  الحسابات  العامة  العام/المديرة  المدير  يقدم/تقدم   7.5

االتفاقية.

االستثمارات املادة 8   

المتوافرة في  المبالغ  أن يستثمر/تستثمر آلجال قصيرة  العامة  العام/للمديرة  للمدير  يجوز   8.1

الرصيد الدائن لهذا الحساب الخاص.

تضاف الفوائد التي تدرها االستثمارات إلى الرصيد الدائن لهذا الحساب الخاص.  8.2

أحكام عامة املادة 9   

صيدار الحساب الخاص وفقاً للنظام المالي لليونسكو، ما لم ينص هذا النظام على خالف ذلك.
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المبادئ األخالقية لصون التراث - 115 

املبادئ األخالقية لصون الرتاث الثقايف غري املادي6

اعتمدته اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي في دورتها العاشرة )ويندهوك، 

ناميبيا، 30 تشرين الثاني/نوفمبر 4 إلى كانون األول/ديسمبر 2015(

 2003 عام  اتفاقية  روح  إطار  في  المادي  غير  الثقافي  التراث  لصون  األخالقية  المبادئ  وضع  تّم 

حقوق  بحماية  تُعنى  التي  القائمة  الدولية  المعيارية  والصكوك  المادي  غير  الثقافي  التراث  لصون 

تحظى  التي  والطموحة  الجوهرية  المبادئ  من  مجموعة  وتُمثّل  األصلية.  الشعوب  وحقوق  اإلنسان 

الذين يؤثرون  للحكومات والمنظمات واألفراد  تُشّكل ممارسات جيدة تتوّجه  باعتبارها  بقبول واسع 

بشكل مباشر أو غير مباشر على التراث الثقافي غير المادي من أجل ضمان استمراريته، واالعتراف 

تكّمل  التي  األخالقية  المبادئ  هذه  وتهدف  المستدامة.  والتنمية  السالم  في  بمساهمته  لذلك  تبعاً 

االتفاقية  لتطبيق  التنفيذية  والتوجيهات  المادي  غير  الثقافي  التراث  لصون   2003 عام  اتفاقية 

واألطر التشريعية الوطنية إلى أن تكون قاعدة لتطوير مدّونات قواعد سلوك وأدوات محّددة تناسب 

الظروف المحلية والقطاعية.

صون  في  الرئيسي  الدور  األفراد،  الحالة  وبحسب  والمجموعات  الجماعات  تلعب  أن  يجب   )1

تراثهم الثقافي غير المادي. 

مواصلة  في  األفراد،  الحالة  وبحسب  والمجموعات  الجماعات  بحّق  االعتراف  يجب   )2

استمرارية  لضمان  الضرورية  والمهارات  والمعارف  والتعبير  التمثيل  وأوجه  الممارسات 

التراث الثقافي غير المادي واحترامه.

الثقافي  للتراث  المتبادل  والتقدير  االحترام  عن  عالوة  المتبادل،  االحترام  يسود  أن  يجب   )3

غير المادي، التفاعالت بين الدول وبين الجماعات والمجموعات وبحسب الحالة األفراد.

الذين  األفراد  الحالة  وبحسب  والمجموعات  الجماعات  مع  التفاعالت  جميع  تتّسم  أن  يجب   )4

المادي ويحافظون عليه وينقلونه بالتعاون والحوار والتفاوض  الثقافي غير  التراث  يبدعون 

والمسبقة  الحّرة  موافقتهم  على  الحصول  وبشرط  الشفافية  كنف  في  والتشاور 

والمستدامة والمستنيرة.
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والمشغوالت  والقطع  األدوات  إلى  واألفراد  والمجموعات  الجماعات  وصول  ضمان  يجب   )5

واألماكن الثقافية والطبيعية وأماكن الذاكرة التي يُعتبر وجودها ضرورياً للتعبير عن التراث 

العرفية  الممارسات  احترام  المسّلح. ويجب  النزاع  ذلك حاالت  بما في  المادي،  غير  الثقافي 

من وصول  تحّد  عندما  حتى  كامل  بشكل  المادي  غير  الثقافي  بالتراث  االنتفاع  تحكم  التّي 

الجمهور على نطاق أوسع.

يجب أن تقوم كّل جماعة أو مجموعة أو فرد بتقدير قيمة التراث الثقافي غير المادي الخاص   )6

بهم وينبغي أن ال يخضع هذا التراث الثقافي غير المادي ألحكام خارجية لتقدير قيمته.

المادي  الثقافي غير  التراث  الذين يبدعون  يجب أن تتمتّع الجماعات والمجموعات واألفراد   )7

تلك  الخصوص  وجه  وعلى  التراث،  هذا  عن  الناجمة  والمادية  المعنوية  المصالح  بحماية 

النابعة عن استعماله وعن إجراء البحوث عليه وتوثيقه والترويج له أو تكييفه من قبل أفراد 

الجماعات أو غيرها.

يجب احترام الطبيعة الديناميكية والحيّة للتراث الثقافي غير المادي بشكل متواصل.   )8

وال ينبغي أن يشّكل الطابع األصلي والحصري مخاوف وعقبات تواجه صون التراث الثقافي 

غير المادي.

يجب أن تقيّم الجماعات والمجموعات والمنظمات المحلية والوطنية وعبر الوطنية واألفراد   )9

وعلى  القصير  المدى  على  المباشر،  وغير  المباشر  والنهائي،  المحتمل  التأثير  بعناية 

أو  المادي  الثقافي غير  التراث  أن يؤثّر على استمرارية  الطويل، ألّي إجراء من شأنه  المدى 

والمجموعات التي تمارسه.

يجب أن تلعب الجماعات والمجموعات وبحسب الحالة األفراد، دوراً هاماً في تحديد التهديدات   )10

التي تُلقي بثقلها على تراثها الثقافي غير المادي، بما في ذلك إخراجه من سياقه وتحويله 

إلى بضائع وتحريفه وفي اتخاذ قرار بشأن كيفية منع هذه التهديدات وتخفيفها.

كامل.  بشكل  واألفراد  والمجموعات  الجماعات  وهويات  الثقافي  التنّوع  احترام  يجب   )11

الهويات  واحترام  الشباب  وإشراك  الجنسين  بين  للمساواة  خاص  اهتمام  إيالء  وينبغي 

قبل  من  بها  المعترف  القيم  احترام  كنف  في  الصون  تدابير  وتنفيذ  تصميم  في  العرقية 

الجماعات والمجموعات واألفراد والحساسية للمعايير الثقافية.

القيام  بالتالي  مصلحة عامة للبشرية ويجب  المادي يمثّل  الثقافي غير  التراث  إّن صون   )12

ذلك،  رغم  والدولية؛  واإلقليمية  اإلقليمية  ودون  الثنائية  األطراف  بين  التعاون  خالل  من  به 

ال ينبغي أبداً حرمان الجماعات والمجموعات وبحسب الحالة األفراد، من التراث الثقافي غير 

المادي الخاص بهم.
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 اإلطار الشامل للنتائج التفاقية صون الرتاث7
الثقايف غري املادي

إن إطار النتائج الشاملة الذي اعتمدته الجمعية العامة للدول األطراف في االتفاقية خالل دورتها السابعة )مقر اليونسكو، 

باريس، من 4 إلى 6 حزيران/يونيو 2018(، هو بمثابة حصيلة عملية االستشارة التي تمخضت عن توصية مرفق االشراف 

الداخلي التابع لليونسكو كجزء من عملية تقييمه لعمل القطاع الثقافي باليونسكو في وضع المقاييس لعام 2013. وتشمل 

هذه العملية اجتماع الخبراء من الفئة السادسة في بكين، الصين، من 7 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2016. خالل هذا االجتماع، 

في  المادي  غير  الثقافي  التراث  لصون  الدولية  الحكومية  اللجنة  بعد  فيما  عليها  المستوى، صدقت  عالية  تم وضع خريطة 

دورتها الحادية عشرة عام 2016. واستمرت العملية من خالل فريق عمل حكومي دولي مفتوح العضوية نُظم من 11 إلى 

دورتها   في  الجمعية  عليه  والذي صدقت  العمل  إطار  العمل  فريق  صاغ  الصين.  شينجدو،  في   2017 حزيران/يونيو   13

الجمعية  من  عليه  النهائي  التصديق  من  أشهر  ستة  قبل  وذلك   ،2017 األول/ديسمبر  كانون  في  المنعقدة  عشرة  الثانية 

العامة في دورتها المنوه عنها أعاله.

أهداف محددة  من خالل  المستويات  مختلف  على  اتفاقية 2003  آثار  لقياس  كأداة  الشاملة  النتائج  إطار  تم صياغة  ولقد 

بشكل واضح، ومؤشرات ومعايير وكذلك بواسطة نظام رقابة موجه نحو األهداف. ويتكون إطار العمل من جدولين: األول 

الثمانية ووضع مجموعة  المواضيع  المتوقعة ومجاالت  والنتائج  اآلثار  يتم تعريف  المستوى، حيث  العمل رفيع  إطار  يشمل 

 86 عددها  قياس  عوامل  مجموعة  من  يقابلها  وما  الرئيسية  المؤشرات  فيمثل  الثاني  الجدول  أما  رئيسي؛  مؤشر   26 من 

الستة وعشرين عالوة على وسائل إعالمية أخرى حول  للمؤشرات  المواضيع. وسيتم وضع مذكرات توجيهية  مرتبة بحسب 

إطار النتائج الشاملة لمساعدة الدول األطراف واألطراف األخرى المعنية بتنفيذ إطار العمل.

وفي الوقت نفسه، سيتم تعديل آلية تقديم التقارير الدورية عن تنفيذ اتفاقية 2003 بهدف تحسين جودتها ورفع فائدتها 

النتائج  إطار  مع  والتكييف  للمراجعة  نموذج ICH-10 سيخضع  بموجب  الدورية  التقارير  تقديم  نظام  ديمومتها.  وتعزيز 

التقارير،  تمرين  وخالل  الصلة.  ذات  الرئيسية  العمل  إطار  بمؤشرات  المتعلقة  المعلومات  كافة  بجمع  للسماح  الشاملة 

ستتمكن الدول األطراف أيضاً من تحديد األهداف والخطوط األساسية على مستوى الدولة. 
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الجدول 1: اإلطار رفيع املستوى مع مؤرشات موجزة

ًاآلثار  يتّم صون التراث الثقافي غير المادي من قبل الجماعات والمجموعات واألفراد الذين يمارسون إشرافاً فعاالً ومستمرا

عليه، مّما يُسهم في التنمية المستدامة لرفاهية اإلنسان وكرامته وإبداعه في مجتمعات مسالمة وشاملة.

النتائج على المدى 
البعيد

ضمان الممارسة والنقل المستمّرين للتراث الثقافي غير 
المادي.

تعزيز المشاركة والتعاون الدوليين بهدف الصون بين جميع أصحاب االعتراف والوعي بأهمية التراث الثقافي غير المادي و ضمانه.احترام تنّوع التراث الثقافي غير المادي.
المصلحة على جميع المستويات.

النتائج على المدى 
المتوّسط 

 بناء عالقات فّعالة بين طيف متنّوع من الجماعات والمجموعات واألفراد وأصحاب المصلحة اآلخرين لصون التراث الثقافي
  غير المادي.  

 التطوير النشط لتدابير أو خطط صون لعناصر محّددة من التراث الثقافي غير المادي وتنفيذها بقيادة طيف متنّوع من
    الجماعات والمجموعات واألفراد.  

النتائج على المدى 
القصير 

تحسين القدرات لدعم صون التراث الثقافي غير المادي بشكل عام.
            تحسين القدرات لتنفيذ تدابير أو خطط الصون لعناصر محّددة من التراث الثقافي غير المادي.  

القدرات المؤسسية المجاالت المواضيعية
والبشرية

السياسات و التدابير الجرد والبحثالنقل والتعليم
القانونية واإلدارية

دور التراث الثقافي غير المادي 
وصونه في المجتمع

إشراك الجماعات و المجموعات التوعية
واألفراد وكذلك أصحاب المصلحة 

اآلخرين

المشاركة الدولية

المؤشرات الرئيسية 
)ملّخص(

1  دعم الهيئات -
المختصة لممارسة 
التراث الثقافي غير 

المادي ونقله

2  دعم البرامج لتعزيز -
القدرات البشرية 
في مجال الصون

3  تنفيذ التدريب من -
قبل الجماعات 
والعاملين في 
مجاالت الثقافة 

والتراث أو توجيه 
هذا التدريب لهم.

4  تعزيز التعليم بشّقيه -
الرسمي وغير الرسمي 
لنقل التراث الثقافي 
غير المادي وتشجيعه 

على االحترام

5  إدماج التراث الثقافي -
غير المادي في التعليم 

االبتدائي والثانوي

6  دعم التعليم ما بعد -
المرحلة الثانوية لصون 

التراث الثقافي غير 
المادي ودراسته

7  عكس قوائم الجرد -
لتنّوع التراث الثقافي 
غير المادي وإسهامها 

في صونه

8  ضرورة أن تكون -
عملية الجرد شاملة 
وأن تحترم التنّوع 

وتدعم الصون من قبل 
الجماعات والمجموعات

9  مساهمة البحوث -
والوثائق في الصون

إتاحة نتائج البحوث - 10
واستخدامها

عكس السياسات - 11
الثقافية والتدابير 
القانونية واإلدارية 

لتنّوع التراث الثقافي 
غير المادي وتنفيذها

عكس السياسات - 12
التعليمية والتدابير 
القانونية واإلدارية 

لتنّوع التراث الثقافي 
غير المادي وتنفيذها

عكس السياسات - 13
والتدابير القانونية 

واإلدارية في مجاالت 
أخرى غير الثقافة 
والتعليم للتنّوع في 
التراث الثقافي غير 
المادي وتنفيذها

احترام السياسات - 14
والتدابير القانونية 
واإلدارية للحقوق 

والممارسات 
والتعبيرات العرفية

االعتراف بأهمية التراث - 15
الثقافي غير المادي في 
المجتمع على نطاق واسع

اعتراف الخطط والبرامج - 16
الشاملة بأهمية حماية 

التراث الثقافي غير المادي 
وتعزيزها الحترام الذات 

واالحترام المتبادل

مشاركة الجماعات - 17
والمجموعات واألفراد على 
نطاق واسع في التوعية

مشاركة وسائل اإلعالم في - 18
التوعية

تدابير اإلعالم ترفع الوعي- 19

احترام المبادئ األخالقية عند - 20
التوعية

تعزيز المشاركة في صون - 21
التراث الثقافي غير المادي 

بين أصحاب المصلحة

يساهم المجتمع المدني في - 22
مراقبة الصون

ضرورة أن تضّم اللجنة - 23
منظمات غير حكومية 

وهيئات عامة وخاصة وأفراداً 
عاديين1

تعاون الدول األطراف على - 24
الصون

مشاركة الدول األطراف في - 25
إقامة شبكات دولية وتعاون 

مؤسسي

دعم صندوق التراث الثقافي - 26
غير المادي للصون 
والمشاركة الدولية2

اتفاقية
توجيهات تنفيذية

النظام الداخلي للجمعية العامة
لنظام الداخلي للجنة الدولية

النظام المالي للحساب الخاص
المرفقات
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الجدول 1: اإلطار رفيع املستوى مع مؤرشات موجزة

ًاآلثار  يتّم صون التراث الثقافي غير المادي من قبل الجماعات والمجموعات واألفراد الذين يمارسون إشرافاً فعاالً ومستمرا

عليه، مّما يُسهم في التنمية المستدامة لرفاهية اإلنسان وكرامته وإبداعه في مجتمعات مسالمة وشاملة.

النتائج على المدى 
البعيد

ضمان الممارسة والنقل المستمّرين للتراث الثقافي غير 
المادي.

تعزيز المشاركة والتعاون الدوليين بهدف الصون بين جميع أصحاب االعتراف والوعي بأهمية التراث الثقافي غير المادي و ضمانه.احترام تنّوع التراث الثقافي غير المادي.
المصلحة على جميع المستويات.

النتائج على المدى 
المتوّسط 

 بناء عالقات فّعالة بين طيف متنّوع من الجماعات والمجموعات واألفراد وأصحاب المصلحة اآلخرين لصون التراث الثقافي
  غير المادي.  

 التطوير النشط لتدابير أو خطط صون لعناصر محّددة من التراث الثقافي غير المادي وتنفيذها بقيادة طيف متنّوع من
    الجماعات والمجموعات واألفراد.  

النتائج على المدى 
القصير 

تحسين القدرات لدعم صون التراث الثقافي غير المادي بشكل عام.
            تحسين القدرات لتنفيذ تدابير أو خطط الصون لعناصر محّددة من التراث الثقافي غير المادي.  

القدرات المؤسسية المجاالت المواضيعية
والبشرية

السياسات و التدابير الجرد والبحثالنقل والتعليم
القانونية واإلدارية

دور التراث الثقافي غير المادي 
وصونه في المجتمع

إشراك الجماعات و المجموعات التوعية
واألفراد وكذلك أصحاب المصلحة 

اآلخرين

المشاركة الدولية

المؤشرات الرئيسية 
)ملّخص(

1  دعم الهيئات -
المختصة لممارسة 
التراث الثقافي غير 

المادي ونقله

2  دعم البرامج لتعزيز -
القدرات البشرية 
في مجال الصون

3  تنفيذ التدريب من -
قبل الجماعات 
والعاملين في 
مجاالت الثقافة 

والتراث أو توجيه 
هذا التدريب لهم.

4  تعزيز التعليم بشّقيه -
الرسمي وغير الرسمي 
لنقل التراث الثقافي 
غير المادي وتشجيعه 

على االحترام

5  إدماج التراث الثقافي -
غير المادي في التعليم 

االبتدائي والثانوي

6  دعم التعليم ما بعد -
المرحلة الثانوية لصون 

التراث الثقافي غير 
المادي ودراسته

7  عكس قوائم الجرد -
لتنّوع التراث الثقافي 
غير المادي وإسهامها 

في صونه

8  ضرورة أن تكون -
عملية الجرد شاملة 
وأن تحترم التنّوع 

وتدعم الصون من قبل 
الجماعات والمجموعات

9  مساهمة البحوث -
والوثائق في الصون

إتاحة نتائج البحوث - 10
واستخدامها

عكس السياسات - 11
الثقافية والتدابير 
القانونية واإلدارية 

لتنّوع التراث الثقافي 
غير المادي وتنفيذها

عكس السياسات - 12
التعليمية والتدابير 
القانونية واإلدارية 

لتنّوع التراث الثقافي 
غير المادي وتنفيذها

عكس السياسات - 13
والتدابير القانونية 

واإلدارية في مجاالت 
أخرى غير الثقافة 
والتعليم للتنّوع في 
التراث الثقافي غير 
المادي وتنفيذها

احترام السياسات - 14
والتدابير القانونية 
واإلدارية للحقوق 

والممارسات 
والتعبيرات العرفية

االعتراف بأهمية التراث - 15
الثقافي غير المادي في 
المجتمع على نطاق واسع

اعتراف الخطط والبرامج - 16
الشاملة بأهمية حماية 

التراث الثقافي غير المادي 
وتعزيزها الحترام الذات 

واالحترام المتبادل

مشاركة الجماعات - 17
والمجموعات واألفراد على 
نطاق واسع في التوعية

مشاركة وسائل اإلعالم في - 18
التوعية

تدابير اإلعالم ترفع الوعي- 19

احترام المبادئ األخالقية عند - 20
التوعية

تعزيز المشاركة في صون - 21
التراث الثقافي غير المادي 

بين أصحاب المصلحة

يساهم المجتمع المدني في - 22
مراقبة الصون

ضرورة أن تضّم اللجنة - 23
منظمات غير حكومية 

وهيئات عامة وخاصة وأفراداً 
عاديين1

تعاون الدول األطراف على - 24
الصون

مشاركة الدول األطراف في - 25
إقامة شبكات دولية وتعاون 

مؤسسي

دعم صندوق التراث الثقافي - 26
غير المادي للصون 
والمشاركة الدولية2

يتّم رصد هذا المؤّشر وذكره على المستوى العالمي فقط.  1 

يتّم رصد هذا المؤّشر وذكره على المستوى العالمي فقط.  2 
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الجدول 2: املؤرشات األساسية وعوامل التقييم مرتّبة حسب املجاالت املوضوعية

المجاالت 
المواضيعية

التقييم وفقاً لما يليالمؤّشرات الرئيسية

القدرات 
المؤسسية 

والبشرية

مدى دعم الهيئات والمؤسسات   -1
المختّصة واآلليات االستشارية 
للممارسة المستمرة للتراث 
الثقافي غير المادي ونقله

تعيين أو إنشاء هيئة مختّصة أو أكثر لصون التراث الثقافي غير المادي.    1-1  

وجود هيئات مختّصة لصون عناصر محّددة من التراث الثقافي غير      2-1  
المادي، سواء كانت مدرجة أم ال.3

تعزيز المشاركة الواسعة والشاملة4 في صون التراث الثقافي غير المادي     3-1  
وإدارته، وال سيما من جانب الجماعات والمجموعات واألفراد المعنيين، 

من خالل هيئات استشارية أو آليات تنسيق أخرى.

تعزيز المؤسسات والمنظمات و/أو المبادرات المتعّلقة بوثائق التراث     4-1  
الثقافي غير المادي واستخدام موادها لدعم الممارسة المستمّرة للتراث 

الثقافي غير المادي ونقله.

مساهمة المراكز الثقافية ومراكز الخبرة ومؤسسات البحوث والمتاحف     5-1  
ودور المحفوظات والمكتبات وغيرها في صون التراث الثقافي غير 

المادي وإدارته.

مدى دعم البرامج لتعزيز القدرات   -2
البشرية لتشجيع صون التراث 
الثقافي غير المادي وإدارته

تقديم مؤّسسات التعليم الجامعي لمناهج وشهادات في صون التراث     1-2  
الثقافي غير المادي وإدارته على أساس شامل.

توفير المؤّسسات والمراكز والهيئات الحكومية األخرى للتدريب على     2-2  
صون التراث الثقافي غير المادي وإدارته على أساس شامل.

تقديم مبادرات الجماعات أو المنظمات غير الحكومية للتدريب على     3-2  
صون التراث الثقافي غير المادي وإدارته على أساس شامل.

مدى تقديم التدريب من قبل   -3
الجماعات والمجموعات واألفراد 
وكذلك العاملين في مجاالت 
الثقافة والتراث وتوجيه هذا 

التدريب لهم

تقديم برامج تدريب، بما في ذلك البرامج التي تديرها الجماعات نفسها،     1-3  
على بناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي تتوّجه على 

أساس شامل للجماعات والمجموعات واألفراد.

تقديم برامج تدريب على بناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير     2-3  
المادي تتوّجه على أساس شامل للعاملين في ميادين الثقافة والتراث.

الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل أو في القائمة  التراث  أنّها “مدرجة في قائمة   .يجب أن تُفهم اإلشارات إلى “سواء كانت مدرجة أم ال” على   3

التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية”.

في  بما  المجتمع،  لجميع قطاعات وطبقات  تعني “شاملة  أنها  للجميع” على  أساس شامل  أو “على  أو “بشكل شامل”  إلى “شاملة”  اإلشارات  تُفهم  أن  يجب   4

التنفيذية 174  التوجيهات  الفئات الضعيفة )أنظر  ذلك الشعوب األصلية والمهاجرين والالجئين واألشخاص من مختلف األعمار واألجناس وذوي اإلعاقة وأفراد 

و194(. عندما يتم اإلبالغ عن هذه اإلجراءات والنتائج، ستُشّجع الدول األطراف على تقديم بيانات مفصلة أو لتوضيح كيفية ضمان مثل هذه الشمولية.

اتفاقية
توجيهات تنفيذية

النظام الداخلي للجمعية العامة
لنظام الداخلي للجنة الدولية

النظام المالي للحساب الخاص
المرفقات
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المجاالت 
المواضيعية

التقييم وفقاً لما يليالمؤّشرات الرئيسية

النقل والتعليم

مدى تعزيز التعليم بشّقيه   -4
الرسمي وغير الرسمي لنقل 
التراث الثقافي غير المادي 

وتشجيع احترامه

إشراك الممارسين في مجال التراث وحَملة5 التراث بشكل شامل في     1-4  
تصميم برامج التعليم المتعّلقة بالتراث الثقافي غير المادي و/أو في 

عرض تراثهم ونقله بشكل فاعل.

تعليم أو تعزيز وسائل وطرق نقل التراث الثقافي غير المادي المعترف     2-4  
بها من قبل الجماعات والمجموعات واألفراد وإدراجها في البرامج 

التعليمية الرسمية وغير الرسمية.

توفير البرامج التعليمية و/أو األنشطة الخارجة عن النهج المدرسي،     3-4  
تضطلع بها الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية أو 
مؤسسات التراث وتتعّلق بالتراث الثقافي غير المادي وتعزيز نقله، 

ودعمها.

إدماج برامج تدريب المعّلمين وبرامج تدريب مقّدمي التعليم غير     4-4  
الرسمي لمناهج دمج التراث الثقافي غير المادي وصونه في التعليم.

مدى إدماج التراث الثقافي   -5
غير المادي وصونه في التعليم 
االبتدائي والثانوي، وتضمينهما 
في محتوى المواد ذات الصلة، 

واستخدامهما في تعزيز التدريس 
والتعّلم بشأن التراث الثقافي غير 
المادي واحترام التراث الثقافي 
غير المادي الذاتي والتابع للغير

إدماج التراث الثقافي غير المادي، بأشكاله المتنّوعة، في محتوى     1-5  
التخّصصات ذات الصلة، كمساهمة في حّد ذاتها و/أو كوسيلة لشرح أو 

إظهار مواضيع أخرى.

تعّلم طالب المدارس الحترام التراث الثقافي غير المادي لجماعتهم أو     2-5  
مجموعتهم، وكذلك التراث الثقافي غير المادي لآلخرين والتفكير فيها 

من خالل البرامج والمناهج التعليمية.

انعكاس تنّوع المتدربين في مجال التراث الثقافي غير المادي من خالل     3-5  
التعليم باللغة األم أو التعليم متعّدد اللغات و/أو إدراج »محتوى محلي« 

في المناهج التعليمية.

تدريس البرامج التعليمية لحماية األماكن الطبيعية والثقافية وأماكن     4-5  
الذاكرة التي يُعتبر وجودها ضرورياً للتعبير عن التراث الثقافي 

غير المادي.

مدى دعم التعليم ما بعد المرحلة   -6
الثانوية لممارسة التراث الثقافي 
غير المادي ونقله وكذلك دراسة 

أبعاده االجتماعية والثقافية 
وغيرها

تقديم مؤسسات التعليم ما بعد المرحلة الثانوية لمناهج وشهادات   1-6   
)في مجاالت مثل الموسيقى والفنون والحرف اليدوية والتعليم الفني 

والمهني التدريب وغيرها( تعّزز ممارسة التراث الثقافي غير المادي ونقله.

تقديم مؤسسات التعليم ما بعد المرحلة الثانوية لمناهج وشهادات     2-6  
لدراسة التراث الثقافي غير المادي وأبعاده االجتماعية والثقافية وغيرها.

رغم استخدام االتفاقية باستمرار لعبارة “الجماعات والمجموعات واألفراد”، فإّن عديد عوامل التقييم، على غرار بعض التوجيهات التنفيذية، اختارت اإلشارة إلى   5

“ممارسي وحملة التراث” لتحديد بعض أعضاء هذه الجماعات والمجموعات، الذين يلعبون دوراً محدداً فيما يتعّلق بتراثهم الثقافي غير المادي، بشكل أفضل.
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المجاالت 
المواضيعية

التقييم وفقاً لما يليالمؤّشرات الرئيسية

الجرد والبحث

مدى عكس قوائم الجرد لتنّوع   -7
التراث الثقافي غير المادي 

ومساهمتها في صونه

إنشاء أو مراجعة نظام جرد أو أكثر يرمي إلى صون التراث الثقافي غير     1-7  
المادي وعكس تنّوعه منذ التصديق.

عكس قوائم الجرد المتخصصة و/أو قوائم جرد ذات نطاقات مختلفة     2-7  
للتنّوع وإسهامها في الصون.

تحديث قائمة أو قوائم الجرد الحالية خالل فترة التقرير، ال سيما     3-7  
لتعكس قابلية االستمرار الحالية للعناصر المدرجة.

تيسير الوصول إلى قوائم الجرد الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي،     4-7  
مع احترام الممارسات العرفية التي تحكم الوصول إلى جوانب محّددة 

من التراث الثقافي غير المادي واستخدامها لتعزيز الصون.

مدى شمولية عملية الجرد   -8
واحترامها لتنّوع التراث الثقافي 
غير المادي وممارسيه، ودعمها 
للصون من طرف الجماعات 
والمجموعات واألفراد المعنيين

مشاركة الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة     1-8  
بشكل شامل في عمليات جرد تُنير وتعّزز جهود الصون التي تبذلها. 

احترام عملية الجرد لتنّوع التراث الثقافي غير المادي والممارسين     2-8  
له، بما في ذلك ممارسات وتعبيرات جميع قطاعات المجتمع وجميع 

األجناس وجميع المناطق.

مدى مساهمة البحوث والتوثيق،   -9
بما في ذلك الدراسات العلمية 
والتقنية والفنية، في الصون

تشجيع الدعم المالي وغيرها من أشكال الدعم المقّدمة للبحوث     1-9  
والدراسات العلمية والتقنية والفنية والوثائق واألرشفة الرامية إلى 

الصون والُمنجزة وفقاً للمبادئ األخالقية ذات الصلة.

تعزيز البحوث فيما يتعّلق بنهج صون التراث الثقافي غير المادي وآثاره     2-9  
في العناصر العامة والخاصة للتراث الثقافي غير المادي سواء كانت 

مدرجة أم ال.

مشاركة ممارسي التراث الثقافي غير المادي وحملته في إدارة نتائج     3-9  
البحوث والدراسات العلمية والتقنية والفنية، المنجزة بموافقتهم الحرة 

والمسبقة والمستنيرة، وتنفيذها ونشرها. 

10- مدى توّفر نتائج البحوث والتوثيق 
واستخدامها لتعزيز صنع 
السياسات وتحسين الصون

توفير الوثائق ونتائج البحوث للجماعات والمجموعات واألفراد، مع    1-10  
احترام الممارسات العرفية التي تحكم الوصول إلى جوانب محّددة من 

التراث الثقافي غير المادي.

استخدام نتائج البحوث والوثائق والدراسات العلمية والتقنية والفنية    2-10  
بشأن التراث الثقافي غير المادي لتعزيز عملية صنع السياسات في 

مختلف القطاعات.

استخدام نتائج البحوث والوثائق والدراسات العلمية والتقنية والفنية    3-10  
بشأن التراث الثقافي غير المادي لتحسين الصون. 

اتفاقية
توجيهات تنفيذية

النظام الداخلي للجمعية العامة
لنظام الداخلي للجنة الدولية

النظام المالي للحساب الخاص
المرفقات
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المجاالت 
المواضيعية

التقييم وفقاً لما يليالمؤّشرات الرئيسية

السياسات و 
التدابير القانونية 

واإلدارية

11- مدى عكس السياسات والتدابير 
القانونية واإلدارية في مجال 
الثقافة لتنّوع التراث الثقافي 

غير المادي وأهمية صونه ومدى 
تنفيذها

وضع أو تنقيح السياسات الثقافية و/أو التدابير القانونية واإلدارية التي    1-11  
تدمج التراث الثقافي غير المادي وصونه وتعكس تنّوعه، وتنفيذها. 

وضع أو تنقيح االستراتيجيات و/أو خطط العمل الوطنية أو دون    2-11  
الوطنية لصون التراث الثقافي غير المادي وتنفيذها، بما في ذلك خطط 

الصون لعناصر محددة، سواء كانت مدرجة أم ال.

تقديم الدعم المالي و/أو التقني العمومي لصون عناصر التراث الثقافي    3-11  
غير المادي، سواء كانت مدرجة أم ال، على أساس منصف، في عالقة 
بالدعم الشامل للثقافة والتراث بوجه عام، مع مراعاة أولوية العناصر 

التي يتّم تحديد حاجتها إلى صون عاجل.

إنارة السياسات الثقافية و/أو التدابير القانونية واإلدارية التي تدمج      4-11  
التراث الثقافي غير المادي وصونه بالمشاركة النشطة للجماعات 

والمجموعات واألفراد.

12- مدى عكس السياسات والتدابير 
القانونية واإلدارية في مجال 
التعليم لتنّوع التراث الثقافي 

غير المادي وأهمية صونه ومدى 
تنفيذها

وضع أو تنقيح السياسات و/أو التدابير القانونية واإلدارية الخاصة    1-12  
بالتعليم وتنفيذها لضمان االعتراف بالتراث الثقافي غير المادي 

واحترامه وتعزيزه.

وضع أو تنقيح السياسات و/أو التدابير القانونية واإلدارية للتعليم    2-12  
وتنفيذها من أجل تعزيز نقل التراث الثقافي غير المادي وممارسته.

تعزيز السياسات و/أو التدابير القانونية واإلدارية للتعليم باللغة األم    3-12  
والتعليم متعّدد اللغات.

13- مدى عكس السياسات والتدابير 
القانونية واإلدارية في مجاالت 

أخرى غير الثقافة والتعليم لتنّوع 
التراث الثقافي غير المادي وأهمية 

صونه ومدى تنفيذها

احترام المبادئ األخالقية لحماية التراث الثقافي غير المادي في خطط    1-13  
وسياسات وبرامج التنمية.

وضع أو تنقيح السياسات و/أو التدابير القانونية واإلدارية لتحقيق    2-13  
التنمية االجتماعية الشاملة6 واالستدامة البيئية للنظر في مسألة التراث 

الثقافي غير المادي وصونه.

وضع أو تنقيح السياسات و/أو التدابير القانونية واإلدارية لمواجهة    3-13  
حاالت الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة لتشمل التراث الثقافي 
غير المادي المتأثّر ولتعترف بأهميته في ما يخّص قدرة المتضّررين 

على التكيّف.

على  والحصول  الجنسين  بين  والمساواة  الصحية  والرعاية  الغذائي  األمن  الشاملة”  االجتماعية  “التنمية  تشمل  التنفيذية،  التوجيهات  من  السادس  للفصل  طبقاً   6

مياه نظيفة وآمنة واستخدام المياه على نحو مستدام؛ يتّم تضمين التعليم الجيّد في المؤشر 12.
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التقييم وفقاً لما يليالمؤّشرات الرئيسية

وضع أو تنقيح السياسات و/أو التدابير القانونية واإلدارية للتنمية    4-13  
االقتصادية الشاملة لتأخذ في االعتبار التراث الثقافي غير المادي 

وصونه7.

وضع أو تنقيح أو تحسين التدابير أو الحوافز المالية أو الضريبية    5-13  
المالئمة لتسهيل و/أو تشجيع ممارسة التراث الثقافي غير المادي ونقله 

وزيادة توافر الموارد الطبيعية والموارد األخرى الالزمة لممارسته.

14- مدى احترام السياسات والتدابير 
القانونية واإلدارية للحقوق 

والممارسات والتعبيرات العرفية، 
ال سيما فيما يتعّلق بممارسة 

التراث الثقافي غير المادي ونقله

توفير أشكال الحماية القانونية، مثل حقوق الملكية الفكرية وحقوق    1-14  
الخصوصية، لممارسي التراث الثقافي غير المادي وحملته وجماعاتهم 
عندما يستغّل آخرون تراثهم الثقافي غير المادي ألغراض تجارية أو 

ألغراض أخرى.

االعتراف بأهميّة الحقوق العرفية للجماعات والمجموعات في النظم    2-14  
اإليكولوجية البرية والبحرية والغابية الالزمة لممارسة التراث الثقافي 
غير المادي ونقله في السياسات و/أو التدابير القانونية واإلدارية.

اعتراف السياسات و/أو التدابير القانونية واإلدارية بتعبيرات التراث    3-14  
الثقافي غير المادي وممارساته وتمثيالته التي تُسهم في تجنّب 

المنازعات وتسويتها بالطرق السلمية.

دور التراث 
الثقافي غير 

المادي وصونه 
في المجتمع

15- مدى االعتراف بأهميّة التراث 
الثقافي غير المادي وحمايته 
في المجتمع، سواء من جانب 
الجماعات أو المجموعات أو 

األفراد المعنيين والمجتمع ككّل

استخدام الجماعات والمجموعات واألفراد لتراثهم الثقافي غير المادي    1-15  
لرفاههم، بما في ذلك في سياق برامج التنمية المستدامة.

استخدام الجماعات والمجموعات واألفراد للتراث الثقافي غير المادي في    2-15  
الحوار الرامي إلى تعزيز االحترام المتبادل وحّل النزاعات وبناء السالم.

إدراك التدّخالت التنموية ألهمية التراث الثقافي غير المادي في المجتمع    3-15  
كمصدر للهوية واالستمرارية، وكمصدر للمعرفة والمهارات، وتعزيز 

دوره كمورد إلتاحة التنمية المستدامة.

الالئق،  والعمل  المنتجة  والعمالة  المستدامة  العيش  وسبل  الدخل  توليد  الشاملة”  االقتصادية  “التنمية  تشمل  التنفيذية،  التوجيهات  من  السادس  للفصل  ووفقاً   7

وتأثير السياحة على صون التراث الثقافي غير المادي والعكس بالعكس.

اتفاقية
توجيهات تنفيذية

النظام الداخلي للجمعية العامة
لنظام الداخلي للجنة الدولية

النظام المالي للحساب الخاص
المرفقات
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16- مدى االعتراف بأهميّة حماية 
التراث الثقافي غير المادي من 
خالل الخطط والبرامج الشاملة 

التي تعّزز احترام الذات واالحترام 
المتبادل

إدماج خطط وبرامج حماية التراث الثقافي غير المادي لجميع قطاعات    1-16  
المجتمع وطبقاته، بما في ذلك على سبيل الذكر ال الحصر:

السكان األصليون؛	 

المجموعات ذات الهويات العرقية المختلفة؛	 

المهاجرون والالجئون؛	 

األشخاص من مختلف األعمار؛	 

األشخاص من مختلف األجناس؛	 

األشخاص ذوي اإلعاقات؛	 

أعضاء الفئات الضعيفة. 	 

تعزيز احترام الذات واالحترام المتبادل بين الجماعات والمجموعات    2-16  
واألفراد من خالل خطط وبرامج صون التراث الثقافي غير المادي 

بشكل عام و/أو لعناصر محّددة من التراث الثقافي غير المادي، سواء 
كانت مدرجة أم ال.

التوعية

17- مدى مشاركة الجماعات 
والمجموعات واألفراد على نطاق 
واسع في التوعية بأهمية التراث 

الثقافي غير المادي وصونه

عكس إجراءات التوعية للمشاركة الشاملة واألوسع للجماعات    1-17  
والمجموعات واألفراد المعنيين.

ضمان الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستمرة والمستنيرة    2-17  
للجماعات والمجموعات واألفراد المعنيين قصد القيام بأنشطة التوعية 

بشأن عناصر محّددة من تراثهم الثقافي غير المادي.

حماية حقوق الجماعات والمجموعات واألفراد ومصالحهم المعنوية    3-17  
والمادية على النحو الواجب عند التوعية بشأن تراثهم الثقافي غير 

المادي.

إشراك الشباب بشكل فاعل في أنشطة التوعية، بما في ذلك تجميع    4-17  
المعلومات حول التراث الثقافي غير المادي لجماعاتهم أو مجموعاتهم 

ونشرها.

استخدام الجماعات والمجموعات واألفراد لتكنولوجيات المعلومات    5-17 
واالتصاالت وجميع أشكال وسائل اإلعالم، وال سيما وسائل اإلعالم 

الجديدة، للتوعية بأهمية التراث الثقافي غير المادي وصونه.
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18- مدى إشراك وسائل اإلعالم في 
التوعية بأهمية التراث الثقافي 
غير المادي وصونه وفي تعزيز 

التفاهم واالحترام المتبادل

 ترفع التغطية اإلعالمية التوعية بأهميّة التراث الثقافي غير المادي   1-18  
وصونه وتعزز لالحترام المتبادل بين الجماعات والمجموعات واألفراد.

وضع أنشطة أو برامج تعاون محّددة بشأن التراث الثقافي غير    2-18  
المادي بين مختلف أصحاب المصلحة في التراث الثقافي غير المادي 

والمنّظمات اإلعالمية، بما في ذلك أنشطة بناء القدرات، وتنفيذها. 

ضرورة أن تكون برامج وسائل اإلعالم بخصوص التراث الثقافي غير    3-18  
المادي شاملة وأن تستخدم لغات الجماعات والمجموعات المعنية، و/أو 

أن تتوّجه إلى مجموعات مستهدفة مختلفة.

تناسب التغطية اإلعالمية للتراث الثقافي غير المادي وصونه مع مفاهيم    4-18  
االتفاقية ومصطلحاتها.

19- مدى اتخاذ تدابير اإلعالم للتوعية 
بأهمية التراث الثقافي غير المادي 
وصونه وتعزيز التفاهم واالحترام 

المتبادل

االعتراف بممارسي التراث الثقافي غير المادي وحملته بشكل علني وعلى    1-19  
أساس شامل من خالل السياسات والبرامج.

تنظيم تظاهرات عامة تتعّلق بالتراث الثقافي غير المادي وأهميّته    2-19  
وصونه وباالتفاقية وتتوّجه للجماعات والمجموعات واألفراد وعامة 
الجمهور والباحثين ووسائل اإلعالم وأصحاب المصلحة اآلخرين.

تعزيز ودعم برامج لتشجيع ممارسات صون جيّدة ونشرها.   3-19  

تشجيع اإلعالم المتعّلق بالتراث الثقافي غير المادي لالحترام والتقدير    4-19  
المتبادلين داخل الجماعات والمجموعات وفيما بينها.

20- مدى احترام برامج إذكاء الوعي 
بالتراث الثقافي غير المادي 
للمبادئ األخالقية ذات الصلة

احترام المبادئ األخالقية لصون التراث الثقافي غير المادي في أنشطة    1-20  
التوعية.

احترام أنشطة التوعية للمبادئ األخالقية، وخاصة المبادئ الواردة في    2-20  
القوانين أو المعايير المهنية ذات الصلة.

اتفاقية
توجيهات تنفيذية

النظام الداخلي للجمعية العامة
لنظام الداخلي للجنة الدولية

النظام المالي للحساب الخاص
المرفقات
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إشراك الجماعات 
والمجموعات 

واألفراد وكذلك 
أصحاب 

المصلحة 
اآلخرين

21- مدى تعزيز المشاركة في صون 
التراث الثقافي غير المادي بين 

أصحاب المصلحة

مشاركة الجماعات والمجموعات واألفراد، على أساس شامل وعلى أوسع    1-21  
نطاق ممكن، في صون التراث الثقافي غير المادي بشكل عام وعناصر 

محّددة من التراث الثقافي غير المادي، سواء كانت مدرجة أم ال.

مشاركة المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة في    2-21  
المجتمع المدني في صون التراث الثقافي غير المادي بشكل عام 

وعناصر محّددة من التراث الثقافي غير المادي، سواء كانت مدرجة أم ال.

مشاركة كيانات القطاع الخاص في صون التراث الثقافي غير المادي    3-21  
وعناصر محّددة من التراث الثقافي غير المادي، سواء كانت مدرجة أم 
ال، مع احترام المبادئ األخالقية لحماية التراث الثقافي غير المادي.

22- مدى مساهمة المجتمع المدني في 
رصد صون التراث الثقافي غير 

المادي

وجود بيئة تمكينية للجماعات والمجموعات واألفراد المعنيين لمراقبة    1-22  
الدراسات العلمية والتقنية والفنية بشأن برامج وتدابير صون التراث 

الثقافي غير المادي وإنجازها.

وجود بيئة تمكينية للمنّظمات غير الحكومية وغيرها من هيئات المجتمع    2-22  
المدني لمراقبة الدراسات العلمية والتقنية والفنية بشأن برامج وتدابير 

صون التراث الثقافي غير المادي وانجازها.

وجود بيئة تمكينية للعلماء والخبراء ومؤسسات البحوث ومراكز الخبرة    3-22  
لمراقبة الدراسات العلمية والتقنية والفنية بشأن برامج وتدابير صون 

التراث الثقافي غير المادي وانجازها. 

المشاركة 
الدولية

23- عدد المنظمات غير الحكومية 
والهيئات العامة والخاصة واألفراد 

الذين تشركهم اللجنة بصفة 
استشارية وتوزيعهم الجغرافي8 

عدد المنّظمات غير الحكومية المعتمدة لتقديم الخدمات االستشارية    1-23  
وتوزيعها الجغرافي وتمثيلها لمختلف المجاالت.

النسبة المئوية للمنّظمات غير الحكومية المعتمدة التي تشارك في    2-23  
دورات وفرق العمل التابعة للهيئتين الرئاسيتين لالتفاقية وتوزيعها 

الجغرافي.

عدد المناسبات واألنشطة التي تشّرك فيها اللجنة المنّظمات غير    3-23  
الحكومية المعتمدة ألغراض استشارية خارج نطاق آليات التقييم.

يتّم رصد هذا المؤّشر وذكره على المستوى العالمي فقط.  8

اإلطار الشامل للنتائج - 129 

ية
اق

تف
 ال

ئج
نتا

 لل
مل

شا
 ال

ار
إلط

- ا
 7



اتفاقية
توجيهات تنفيذية

النظام الداخلي للجمعية العامة
لنظام الداخلي للجنة الدولية

النظام المالي للحساب الخاص
المرفقات
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نموذج وثيقة التصديق/القبول/املوافقة*8)أ(

نحن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

)اسم رئيس الدولة أو الحكومة أو وزير الخارجية(

من )البلد( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

بعد االطالع على اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي )2003( ودراستها، 

قد وافقنا عليها ونوافق عليها في مجملها وفي كل جزء من أجزائها، بموجب الصالحيات المخولة لنا 

وطبقاً لألحكام الواردة فيها،

ونتعهد  منها،  و33   32 للمادتين  طبقاً  المذكورة  االتفاقية  على  نصدق/نقبل/نوافق  أننا  ونعلن 

بااللتزام بها التزاماً صارماً،

وإثباتاً لما تقدم أودعنا وثيقة التصديق/القبول/الموافقة/االنضمام هذه، وأثبتنا عليها خاتمنا.

حررت في )المكان(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

في )التاريخ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

)التوقيع(

 رئيس الدولة

 أو رئيس الحكومة

أو وزير الخارجية

)الخاتم(

*  يجوز أيضاً للدول واألراضي المذكورة في المادة 33 من اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي 

أن تنضم إلى هذه االتفاقية.
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اتفاقية
توجيهات تنفيذية

النظام الداخلي للجمعية العامة
لنظام الداخلي للجنة الدولية

النظام المالي للحساب الخاص
المرفقات

 املساهمات الطوعية يف الصندوق الخاص لصون8)ب(
الرتاث الثقايف غري املادي

تقوم الدول الراغبة في مساهمات طوعية إضافية فوق المساهمات اإلجبارية المنصوص عليها في 

المادة 26 من االتفاقية، كما تقوم المؤسسات أو الرابطات الوطنية العامة أو الخاصة الراغبة في 

مساهمات في الصندوق باختيار ما بين ثالثة طرائق مختلفة:

مساهمات مخصصة ألغراض معينة: لدعم مشاريع محددة بشرط أن تكون وافقة عليها 

اللجنة الحكومية الدولية. تدعى الدوت التي تعتمد على هذا الخيار إبالغ األمانة من خالل رسالة 

نوايا ثالثة أشهر قبل اجتماع اللجنة و التي ترغب منها فحص اقتراحها.

مساهمات في الصندوق الفرعي: تستخدم فقط لتعزيز القدرات البشرية لألمانة طبقاً 

 .3GA 9 للقرار

مساهمات غير المقيدة: تستخدم وفقاً الستخدام موارد الصندوق التي وافقة عليها 

الجمعية العامة لدول األطراف كل عامين.

 نماذج الرساالت المتعلقة بالمساهمات توجد على الصفحة الشبكية:

https://ich.unesco.org أما الجهات والجهات المانحة المهتمة بتقديم مساهمات معيّنة، فيرجى 

منها االتصال باألمانة في أي وقت.
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 دورات الجمعية العامة للدول األطراف يف اتفاقية8)ج(
صون الرتاث الثقايف غري املادي

المكانالتاريخالدورة

مقر اليونسكو - باريس من 27 إلى 29 حزيران/يونيو 2006الدورة األولى

مقر اليونسكو - باريس9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006الدورة االستثنائية األولى

مقر اليونسكو - باريسمن 16 إلى 19 حزيران/يونيو 2008الدورة الثانية

مقر اليونسكو - باريسمن 22 إلى 24 حزيران/يونيو 2010الدورة الثالثة

مقر اليونسكو - باريسمن 4 إلى 8 حزيران/يونيو 2012الدورة الرابعة

مقر اليونسكو - باريسمن 2 إلى 4 حزيران/يونيو 2014الدورة الخامسة

مقر اليونسكو - باريسمن 30 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيو 2016الدورة السادسة

مقر اليونسكو - باريسمن 4 إلى 6 حزيران/يونيو 2018الدورة السابعة
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اتفاقية
توجيهات تنفيذية

النظام الداخلي للجمعية العامة
لنظام الداخلي للجنة الدولية

النظام المالي للحساب الخاص
المرفقات

 دورات اللجنة الدولية الحكومية لصون8)د(
الرتاث الثقايف غري املادي

المكانالتاريخالدورة

الجزائر العاصمة - الجزائرمن 18 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2006الدورة األولى

شينغدو - الصينمن 23 إلى 27 أيار/مايو 2007الدورة االستثنائية األولى

طوكيو - اليابانمن 3 إلى 7 أيلول/سبتمبر 2007الدورة الثانية

صوفيا - بلغاريامن 18 إلى 22 شباط/فبراير 2008الدورة االستثنائية الثانية

مقر اليونسكو - باريس16 حزيران/يونيو 2008الدورة االستثنائية الثالثة

اسطنبول - تركيامن 4 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2008الدورة الثالثة

من 28 أيلول/سبتمبر إلى 2 تشرين األول/الدورة الرابعة

أكتوبر 2009

أبو ظبي - اإلمارات العربية 

المتحدة

نيروبي - كينيامن 15 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010الدورة الخامسة

بالي - إندونيسيامن 22 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2011الدورة السادسة

الدورة االستثنائية 

الرابعة

مقر اليونسكو - باريس8 حزيران/يونيو 2012

مقر اليونسكو - باريسمن 3 إلى 7 كانون األول/ديسمبر 2012الدورة السابعة

باكو - أذربيجان من 2 إلى 7 كانون األول/ديسمبر 2013الدورة الثامنة

مقر اليونسكو - باريسمن 24 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014الدورة التاسعة

من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 4 كانون الدورة العاشرة

األول/ديسمبر 2016

ويندهوك - ناميبيا

من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الدورة الحادية عشر

األول/ديسمبر 2016

اديس ابابا، اثيوبيا

جزيرة جيجو، جمهورية من 4 إلى 9 كانون األول/ديسمبر 2017الدورة الثانية عشر

كورية
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النماذج8)ه(

https://ich.unesco.org/ar/forms :جميع النماذج متاحة على الصفحة الشبكية التالية

الموعد النهائي

قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل

 ich-nominations@unesco.org :لالتصال

ICH-05 طلبات المساعدة المالية إلعداد ملفات

الترشيح

31 آذار/مارس

ICH-0131 آذار/مارسنموذج الترشيح

ICH-01bis نموذج الترشيح المرتبط بطلب المساعدة

الدولية

31 آذار/مارس

 القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية

ich-nominations@unesco.org :لالتصال

 ICH-0231 آذار/مارسنموذج الترشيح

 البرامج والمشروعات واألنشطة التي تجسد مبادئ االتفاقية

وأهدافها على أفضل وجه

ich-nominations@unesco.org :لالتصال

ICH-06 طلبات المساعدة المالية إلعداد اقتراحات

برامج أو مشروعات أو أنشطة

31 آذار/مارس

ICH-03 31 آذار/مارسنموذج االقتراحات
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المساعدة الدولية

ich-assistance@unesco.org :لالتصال

ICH-04طلبات المساعدة الدولية

التي ال يتجاوز مبلغها 000 100 دوالر 

أمريكي
في أي وقت

التي يزيد مبلغها على 000 100 دوالر 

أمريكي
31 آذار/مارس

في أي وقتفي الحاالت العاجلة

 اعتماد المنظمات غير الحكومية

ich-ngo@unesco.org :لالتصال

ICH-09 طلبات اعتماد المنظمات غير الحكومية

لتقديم خدمات استشارية إلى اللجنة 
 30 نيسان/ابريل

في السنوات الفردية

ICH-08 تقرير المنظمات غير الحكومية المعتمدة

بمهام استشارية لدى اللجنة عن مساهمتها 

بشأن تطبيق االتفاقية

15 شباط/فبراير

اإلبالغ الدوري

ich-reports@unesco.org :لالتصال

ICH-10 تقرير عن التدابير المتخذة لتطبيق االتفاقية

يشمل معلومات عن الوضع الراهن لجميع 

عناصر التراث الثقافي غير المادي المدرجة 

في القائمة التمثيلية

15 كانون األول/ديسمبر

مرة كل ست سنوات
على أساس التناوب منطقة بعد 
منطقة. وتقّرر اللجنة ترتيب هذا 
التناوب في بداية دورة تقديم 
التقارير الدورية التي تستغرق 

ست سنوات.*

138 - المرافقات

*  يتعين على أي دولة من الدول غير األطراف في االتفاقية التي توجد في أراضيها عناصر أُعلنت من الروائع وأُدرجت في القائمة 

التمثيلية، والتي وافقت على قبول الحقوق وااللتزامات المترتبة على ذلك، أن تقّدم إلى اللجنة تقريراً عن هذه العناصر في 

عام 2014 ومرة كل ست سنوات بعد ذلك.

mailto:ich-reports@unesco.org


الموعد النهائي

ICH-11 تقرير عن حالة عنصر تابع للتراث

الثقافي غير المادي تم إدراجه في قائمة 

الصون العاجل

15كانون األول/ديسمبر

 مرة كل أربع سنوات
عد إدراج العنصر

المرافقات

ICH-04

الجدول 

الزمني 

و الميزانية

الميزانية و الجدول الزمني لتقديمها مع النموذج 

ICH-04 و ICH-01bis

ICH-07 يقدم نموذج التنازل عن الحقوق 

 وتسجيل الوثائق مع نموذج الترشيح

 ICH-01, ICH-01bis, ICH-02, ICH-03
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الرتاث الحي
قطاع الثقافة

اليونسكو
7, place de Fontenoy – 75352 Paris 07 SP, France

Tel.: +(33) 1 45 68 11 12 
E-mail: ich @unesco.org 

https://ich.unesco.org

النصوص
األساسية

 اتفاقية عام 2003 
 صون التراث الثقافي 

غير المادي

الطبعة ٢٠١٨


