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 الملخص التنفيذي

ضضت اليونسكو، بوصفها الوكالة الوحيدة لممم املتحدة املناطة با والية يف جمال الثقافة، بإعداد جمموعة شاملة  
، من بينها ست اتفاقيات ثقافية رئيسية والعديد من التوصيات وعدد من اإلعالنات. الالية يف هذا من الصكوك التقنين

ورري إنفاق قدر كبري من الوقت واملوارد على أنشطة تقنينية تتعلق بذه الصكوك، وعلى الرغم من أن جزءا من هذه 
لليونسكو. ويف هذا السياق، قررت  نشطة التقنينيةلماألنشطة ظاهر للعيان على حنو جلي، مل رر قط أي تقييم شامل 

 اليونسكو إجراء هذا التقييم. 

 الغرض من التقييم، ونطاقه، ومنهجيته

لقطاع  األنشطة التقنينيةالغرض من التقييم عامة هو استخالص نتائج وإعداد توصيات عن مدى صالحية وفعالية  
وعلى التشريعات، والسياسات واالسرتاتيجيات اليت تعتمدها الدول على التصديقات؛  االثقافة، مع الرتكيز على أثره

األطراف يف اتفاقيات اليونسكو الثقافية؛ وعلى تنفيذ االتفاقيات على الصعيد الوطين. وُررى تقرير مستقل أعدته شعبة 
 التقنينية.  نشطةألة يف امدخاملراجعة يف مرفق اإلشراف الداخلي تقييما ملدى مالءمة وكفاءة أساليب العمل املست

ويرمي التقييم إىل مساعدة قطاع الثقافة يف اليونسكو، واإلدارة العليا، واهليئات الرئاسية لالتفاقيات يف تعزيز،  
التقنينية. ويسعى التقييم أيضا إىل املسامهة يف التوصل إىل فهم أفضل لكيفية وإعادة تركيز، وحتسني تنسيق أنشطة املنظمة 

يف الواقع العملي، أي كيف تؤثر يف تشريعات الدول األطراف وسياساتا، ويف تصرف اجلهات املؤسسية عمل االتفاقيات 
. وهلذا فإن غايته أيضا أن يكون مصدرا للمعلومات للدول األعضاء اليت تضطلع باملسؤولية الرئيسية عن الفاعلة األساسية

 تنفيذ الصكوك التقنينية على الصعيد الوطين. 

). 2005و  2003و  1972و  1970ييم عموما أربعا من اتفاقيات اليونسكو الثقافية (ويدرس التق 
الرتاث الثقايف غري املادي،  لصون 2003ويشكل هذا التقرير اجلزء األول من التقييم عامة. ويركز على اتفاقية عام 

  تضطلع با الدول األطراف واليونسكو. واألنشطة ذات الصلة اليت لمنشطة التقنينيةوينظر يف املستويات الثالثة التالية 

 التصديق على االتفاقيات (أو االنضمام إليها/أو قبوهلا/أو املوافقة عليها)؛  •
 واالسرتاتيجيات الوطنية/اإلقليمية؛  ،والسياسات ،إدماج أحكام االتفاقية يف التشريعات •
 واالسرتاتيجيات على الصعيد الوطين.  ،والسياسات ،تنفيذ التشريعات •

على كل من هذه املستويات، ومدى فعالية اآلليات املستخدمة يف دعم  رزةهدف التقييم معرفة النتائج احمليستو  
وفعالية الدعم الذي  صالحيةهذا الصك التقنيين بوجه عام. ويدرس التقييم أيضا مدى  ومدى صالحيةتنفيذ االتفاقية، 

 تقدمه اليونسكو للدول األطراف يف االتفاقية. 



 

نظرة عامة موجزة على االفرتاضات  ي عبارة عنلتغري". وهنظرية تسمى "نظرية ا م أساس منهجية التقييم علىويقو  
السببية األساسية اليت تربط، عن طريق عدد من االفرتاضات الوسيطة، بني خمتلف أنواع الدعم الذي تقدمه اليونسكو، 

واألهداف  ،من ناحية 2003ملعنية يف إطار اتفاقية عام ا واإلجراءات اليت تتخذها الدول األطراف وغريها من اجلهات
املنشودة النهائية من ناحية أخرى. وُوِضعت نظرية التغري على أساس مدخالت خمتلفة، مثل الوثائق واملقابالت، ألضا مل 

عينات  على حنو واضح. وتوفر هذه النظرية األساس لتصميم منهجي "متداخل"، يتضمن أخذبعد يتم اإلعراب عنها 
خمتارة ومجع بيانات على خمتلف مستويات سلسلة العالقات السببية، من مرحلة التصديق إىل مرحلة التنفيذ، كأساس 
للحصول على بيانات موثوقة على املستويات الثالثة مجيعها. وتضمنت أساليب مجع البيانات إجراء دراسة مكتبية، 

 مقابالت شخصية يف قلة من بلدان خمتارة. ومقابالت باهلاتف/سكايب، ودراسات استقصائية، و 

 



 

 نتائج التقييم األساسية 

شديد التراث الثقافي غير المادي صك قانوني دولي  لصون 2003ترى الدول األطراف أن اتفاقية عام  
، من ناحية اتساقها مع األولويات الوطنية والمحلية ومع احتياجات الجماعات والمجموعات واألفراد الصالحية

ويتشاطر هذا الرأي أيضا العديد من اجلهات املعنية من غري الدول املشاركة يف تنفيذ االتفاقية، مبا فيها  .معنيينال
االتفاقية  ملرتاث الثقايف غري املادي، واهليئات األكادميية. وتتساحلاملة لاملنظمات غري احلكومية، وممثلو املنظمات 

الية ألولويات اليونسكو الوارد بياضا يف االسرتاتيجية املتوسطة األجل احل لصالحيةبا واألنشطة التقنينية املتصلة با أيضا
. وختتلف األسباب احملددة 5م/37 و 4م/37يف مشروعي الوثيقتني ، و 5م/36يف الربنامج وامليزانية و  ،4م/34

ها والسياقات االجتماعية مع رو تشاى الهامة اختالفا كبريا وفقا لنوع اجلهات املعنية اليت جر صاحلة و العتبار االتفاقية 
 ذات الصلة.  ةوالتارخيي ةوالثقافي

 كثيرا من نطاق الخطاب الدولي بشأن تعريف التراث الثقافي ومعناه.  2003ولقد وسعت اتفاقية عام  
اتفاقية ويعزى استعماله إىل حد كبري إىل مفهوم جديد إىل حد بعيد،  ،يف حد ذاته ،غري املاديالثقايف ومفهوم الرتاث 

. فحىت وقت قريب يرجع إىل عشر سنوات فحسب مل يكن مصطلح الرتاث الثقايف غري املادي معروفا 2003عام 
تقريبا، ومل تكن تستخدمه إال جمموعة صغرية من اخلرباء. واليوم، رري التسليم بالرتاث الثقايف غري املادي بوصفه جزءا 

كي   سعت االتفاقية نطاق النظرة األكثر اتساما بالطابع التقليدي للرتاث. وو ريةشبقيما وأساسيا من الرتاث الثقايف لل
وجهات النظر األنثروبولوجية واالجتماعية. وقدمت االتفاقية أيضا عددا من املفاهيم اهلامة املتصلة بالرتاث الثقايف  يشمل

لرتاث الثقايف غري املادي وأن هذا الرتاث لاحلاملة غري املادي، مثل الفهم القائل بأن اجلماعة املعنية هي اجلهة احلقيقية 
حيدد وفقا للجماعة املعنية؛ ونظرية أن الثقافة حية وتتطور ألضا يتناقلها األجيال من جيل إىل آخر، ومفهوم الصون  

 كتدابري ترمي إىل كفالة استمرارية الرتاث الثقايف غري املادي. 

فيما يتصل بشتى االتفاقيات،  اي تضطلع بهتال نيةاألنشطة التقنيبوجه عام، بفضل  ،وتحظى اليونسكو 
التراث الثقافي. وتتمتع المنظمة بتقدير متزايد من الدول األعضاء  جالفي م ةدئها راأنباعتراف واسع النطاق ب

أنه على  إال تبين الصالت بين الثقافة والتنمية.، لما تبذله من جهود كي والوكاالت األخرى التابعة لألمم المتحدة
ا هامة، فإن توضيح طبيعة ضلرغم من أن الصلة بني الرتاث الثقايف غري املادي والتنمية املستدامة ينظر إليها عامة على أا

حتديد و ، ستمرارهذه الصلة، وحتديد ما هلا من إمكانات للتنمية املستدامة وقدرة الرتاث الثقايف غري املادي على اال
 قيد اإلجناز.  ن مستدامة، على الرتاث الثقايف غري املادي، ال تزال كلها أعماالاألخطار احملتملة للتنمية، إذا مل تك

وثمة جهات معنية عديدة، تعترف بالبعد الجنساني للتراث الثقافي غير المادي. غير أنه لم تجر حتى اآلن  
وأي اب هذه املناقشة ويف ضوء غي مناقشة متعمقة عن المساواة بين الجنسين في إطار التراث الثقافي غير المادي.

والوثائق والنماذج والتقييمات ذات الصلة، فضال عن الدعم املقدم من األمانة،  االتفاقيةتوجيه مناسب، فإن آليات عمل 



 

ال تراعي كلها حىت اآلن املنظور اجلنساين. وينطبق الشيء نفسه على التقارير الدورية. وهذه فرصة ضائعة للتوعية بذا 
 ومجع املعلومات اهلامة واملمارسات اجليدة اليت ميكن تقامسها مع جهات أخرى فيما بعد.  ،ألمهيةاملوضوع الفائق ا

عديدة أدرجت أحكام االتفاقية في سياساتها وقوانينها الثقافية عقب التصديق  اوفي حين أن دوال أطراف 
فيما يتعلق بالقوانني والسياسات  الالزمة، ةالعام عليها، ال يزال يتعين عمل الكثير لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية

. 2003املتبعة يف ميدان الثقافة، وتلك املعمول با يف ميدان التنمية املستدامة واليت هلا أثرها على تنفيذ اتفاقية عام 
 واليت ميكن أن تتدخل فيها اليونسكو بشكل أوضح.  ،وهذا واحد من الاالت اليت يلزم فيها تقدمي الدعم

ة لتنفيذ االتفاقية ضروريالكثير من البلدان، تفتقر المؤسسات الحكومية إلى الموارد المالية والبشرية ال وفي 
ات أو على صعيد الحكومفي أحيان كثيرة تحديا سواء على مفاهيم االتفاقية يشكل أيضا  إدراكبنجاح. وما برح 

صر، ووضع وتنفيذ تدابري الصون، والتعاون مع احل إعداد قوائمويتجلى هذا بوجه خاص فيما يتعلق ب .اتعاجمصعيد ال
يف  اجلماعات ومشاركتها)، والتشاور مع املتعددة اجلنسياتو أ ةالدول األطراف األخرى، وإعداد ملفات الرتشيح (الوطني

 مجيع هذه الاالت. 

أكثر ، فقد ثبت أنها من 2003تكمن في صميم اتفاقية عام  اتعامجوعلى الرغم من أن مشاركة ال 
يف العديد من الاالت املتصلة بتنفيذ االتفاقية، مبا فيها  اتعاويتعني تعزيز مشاركة اجلم الجوانب صعوبة في تنفيذها.

 إعداد قوائم احلصر، ووضع برامج ومشاريع الصون، وإعداد ملفات الرتشيح. 

شبكة من الخبراء ذوي ه تقترن بواسع النطاق لبناء القدرات،  اعالمي ابرنامجلقد وضعت اليونسكو و  
ومن بني مجيع اآلليات اليت أنشأتا االتفاقية واألمانة لدعم تنفيذ االتفاقية، يرى كثريون أن برنامج بناء القدرات  الكفاءة.

هو أهم هذه اآلليات. وميكن، على حنو مفيد، توسيع نطاق هذا الربنامج ليشمل تقدمي املزيد من الدعم يف جماالت وضع 
 والتعاون الالزم فيما بني القطاعات، وتعبئة ،لتشريعات؛ والرتاث الثقايف غري املادي والتنمية املستدامةالسياسات وا

؛ والرتاث الثقايف غري املادي واملساواة بني اجلنسني يف سياق يقوم على حقوق اإلنسان. ويلزم بذل تهاومشارك اجلماعات
 . وتقييمها شطة بناء القدراتاملزيد من اجلهود ملتابعة النتائج اليت حترزها أن

الضوء على االتفاقية والتوعية بأهمية التراث تسليط زيادة كانت القائمة التمثيلية قد أسهمت في ولئن   
افي الثقافي غير المادي، فإن هناك مبالغة في تقدير أهميتها النسبية. وثمة آليات أخرى، مثل قائمة التراث الثق

 تستخدموآلية المساعدة الدولية،  ،عاجل، وسجل أفضل ممارسات الصونن غير المادي الذي يحتاج إلى صو 
شأن التصورات اخلاطئة ب توضيحتوازن أفضل بني هذه اآلليات، عن طريق ما يلي: (أ)  إقامةوينبغي  .ناقصا استخداما

الرتويج  (جـ)؛ شكيلهاوإعادة ت ،مفاهيم القائمة التمثيلية والغرض املتوخى منها؛ (ب) الرتويج لقائمة الصون العاجل
 لربنامج املساعدة الدولية؛ (د) إعادة التفكري يف الطريقة اليت يتم با حتديد أفضل املمارسات ونشرها.



 

ويتولى تقييم ملفات الترشيح آلليات االتفاقية هيئتان مستقلتان. وتشك في جدوى هذا الترتيب جهات  
ولقائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل ينبغي  ترى أن الرتشيحات للقائمة التمثيلية معنية عديدة

يف تقييم ملفات الرتشيح. كما أن كون أعضاء اهليئة  فحسب أن تنظر فيها هيئة واحدة لكفالة تطبيق نفس املعايري
 ملصلحة. ثري قدرا كبريا من عدم االرتياح والقلق إزاء إمكانية تضارب ايالفرعية ممثلني للدول األطراف 

من أعمال  جوانب، وب2005و  1972ارتباطا وثيقا باتفاقيتي عامي  2003وترتبط اتفاقية عام  
وعلى الرغم من وجود اعرتاف عام بذلك بني اجلهات املعنية فإنه مل تستغل على  المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

، وتبادل اخلربات، وتوثيق عرى التعاون بني هاتنفيذالسياسات و  وضع حنو تام حىت اآلن إمكانيات تعزيز الصالت بني
 خمتلف االتفاقيات الثقافية وبني اليونسكو واملنظمة العاملية للملكية الفكرية. 

 ومن المعترف به أن المنظمات غير الحكومية تضطلع بدور هام في تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطني. 
فيذ تدابري الصون. أما األدوار اهلامة األخرى، مثل املسامهة يف وضع السياسات وترتكز مسامهتها يف املقام األول على تن

، اتواحلكوم اجلماعاتأو بناء اجلسور بني خمتلف اجلهات الفاعلة، مثلما هو احلال فيما بني  ،أو الوساطة ،الثقافية
للمنظمات غري احلكومية، مبا فيها  أقل من االنتباه. وأما على الصعيد الدويل، فإن مداخل العمل املتاحة بقدر فتحظى

لة الرتاث الثقايف غري املادي، للمسامهة يف صنع القرارات تتسم بأضا حمدودة. وترى منظمات غري املنظمات اليت متثل محََ 
منتدى املنظمات غري  ها املعتمد مأخذ اجلد، ألن بيانحكومية عديدة معتمدة أن اللجنة الدولية احلكومية ال تأخذ مركز 

يف املداوالت، ومن مث  تويل االعتبار الكايفوفرادى مسامهات املنظمات غري احلكومية وغريها من املراقبني ال  ،حلكوميةا
يكون هلا أثر كبري على ما تتخذه اللجنة الدولية احلكومية من قرارات. ويبدو أن أحد األسباب الكامنة وراء عدم  ال

اليت ال تتسم  ،ملنظمات غري احلكومية يتعلق مبعايري اعتماد املنظمات غري احلكوميةمراعاة اللجنة الدولية احلكومية آلراء ا
الكافية. وقد أدى هذا إىل املوافقة السريعة على عدد كبري من املنظمات اليت ال تضطلع بدور جد ناشط يف صرامة بال

 تنفيذ االتفاقية. 

م للنتائج تتوفر له أهداف، وأطر زمنية، ومؤثرات، وإطار عا "نظرية للتغير"وتفتقر االتفاقية، إجماال، إلى  
وتتيح التقارير الدورية مصدرا قيما للمعلومات عن تنفيذ  ها.راز إلى نتائج وإبومقاييس، مما يجعل من العسير التوصل 

ومات الالزمة. االتفاقية. غري أن التقارير وحدها ال توفر حاليا، لغرض رصد تنفيذ االتفاقية على الصعيد العاملي، كل املعل
مبصادر أخرى، كيما يتسىن إعداد جمموعة أوىف من البيانات عن النتائج احملرزة  اوينبغي تنقيح شكل التقارير، وإكماهل

 والدروس املستخلصة. 

وحتظى  في اليونسكو عمال رفيع المستوى. 2003ويعتبر العمل الذي تضطلع به أمانة اتفاقية عام  
اليت ترى أن األمانة تتسم باملهنية والكفاءة وسرعة  ،ملها بتقدير كبري من الدول األطرافاخلدمات اليت تقدمها يف جم



 

ها تتم معاجلتاالستجابة. غري أن األمانة تفتقر مع ذلك إىل املوارد، مما يفرض قيودا على عدد الرتشيحات واملقرتحات اليت 
 وعلى أنشطة أخرى. 

 ،ملوجهة إىل اللجنة الدولية احلكومية لصون الرتاث الثقايف غري املاديوأدى التقييم إىل عدد كبري من التوصيات ا 
. وترد هذه التوصيات يف الفصول ذات الصلة من التقرير، وميكن االطالع على قائمة 2003وإىل أمانة اتفاقية عام 

 من هذا التقرير. 8وافية با يف الفصل 



 

 قائمة بالمختصرات والمصطلحات

 ماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعيحل 1972اقية عام اتف 1972اتفاقية عام 
 الرتاث الثقايف غري املادي  لصون 2003اتفاقية عام  2003اتفاقية عام 
 حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف  2005اتفاقية عام  2005اتفاقية عام 

املادي لالحتفال بالذكرى العاشرة  الدويل بشأن الرتاث الثقايف غري هانغدجومؤمتر  هانغدجومؤمتر 
 16-14الرتاث الثقايف غري املادي، الصني،  لصونالعتماد اتفاقية اليونسكو 

 2013 يونيوحزيران/
IA املساعدة الدولية 

ICH الرتاث الثقايف غري املادي 
IGC  اللجنة الدولية احلكومية لصون الرتاث الثقايف غري املادي 

Masterpieces إعالن روائع الرتاث الشفهي وغري املادي للبشرية) (الروائع 
MDG-F صندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لملفية 

Mondiacult  1982، مكسيكو سييت، )موندياكولت(املؤمتر العاملي املعين بالسياسات الثقافية  
NGO منظمة غري حكومية 

Operational Directives اقية صون الرتاث الثقايف غري املادي اليت اعتمدتا اجلمعية التوجيهات التنفيذية لتنفيذ اتف
 يونيوحزيران/ 19-16العامة للدول األطراف يف االتفاقية يف دورتا الثانية (باريس، 

) ويف 2010 يونيوحزيران/ 24-22)، وعدلتها يف دورتا الثالثة (باريس، 2008
 )2012 يونيوحزيران  8-4دورتا الرابعة (باريس، 

RBP الصون سجل أفضل ممارسات 
RL القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبشرية 

USL (قائمة الصون العاجل) قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل 
WIPO املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

 



 

 المقدمة والخلفية -الفصل األول 

 ونطاقه، ومنهجيته الغرض من التقييم، 1.1

ألمم املتحدة املناطة با وكالة يف جمال الثقافة، بإعداد ا من كل وكاالتضضت اليونسكو، بوصفها الوكالة الوحيدة  - 1
جمموعة شاملة من الصكوك التقنينية يف هذا الال، من بينها ست اتفاقيات ثقافية رئيسية والعديد من التوصيات وعدد 

0Fمن اإلعالنات

ري إنفاق قدر كبري من الوقت واملوارد على أنشطة تقنينية تتعلق بذه الصكوك، وعلى الرغم من أن ور. (1)
لليونسكو. ويف هذا  منشطة التقنينيةلجزءا من هذه األنشطة ظاهر للعيان على حنو جلي، مل رر قط أي تقييم شامل 

 . ةالتقنيني تهانشطالسياق، قررت اليونسكو إجراء تقييم أل

 الغرض من التقييم  1.1.1

لقطاع  األنشطة التقنينيةوفعالية  إىل نتائج وتوصيات بشأن مدى صالحيةالغرض من التقييم عموما هو التوصل  - 2
األطراف يف  الدول التصديق؛ وعلى تشريعات وسياسات واسرتاتيجيات عمليةعلى  االثقافة، مع الرتكيز على أثره

راجعة تقرير مستقل من إعداد شعبة املتوىل . ويفيذ االتفاقيات على الصعيد الوطينتن االتفاقيات الثقافية لليونسكو؛ وعلى
 . األنشطة التقنينيةإجراء تقييم ملدة مالءمة وكفاءة أساليب العمل املستخدمة يف يف مرفق اإلشراف الداخلي 

 يئات الرئاسية لالتفاقيات يف تعزيزويرمي التقييم إىل مساعدة قطاع الثقافة يف اليونسكو، واإلدارة العليا، واهل - 3
. ويسعى التقييم أيضا إىل املسامهة يف التوصل إىل فهم أفضل ها، وحتسني تنسيقها، وإعادة تركيز األنشطة التقنينية للمنظمة

األطراف وسياساتا، ويف تصرف اجلهات  الدول لكيفية عمل االتفاقيات يف الواقع العملي، أي كيف تؤثر يف تشريعات
. وهلذا فإن غايته أيضا هي أن يكون مصدرا للمعلومات للدول األعضاء اليت تضطلع الفاعلة سسية األساسيةاملؤ 

وفر باملسؤولية الرئيسية عن تنفيذ الصكوك التقنينية على الصعيد الوطين. وأخريا وليس آخرا، يُتوقع من التقييم أن ي
والدروس املستفادة  ،قييم األنشطة التقنينية يف األمم املتحدةلمناقشات الدائرة بشأن التحديات اليت تواجه تمدخالت ل

 يف هذا الشأن. 

)، مع 2005و  2003و  1972و  1970ويدرس التقييم عموما أربعا من اتفاقيات اليونسكو الثقافية ( - 4
يد من التعمق اللتني جترى دراستهما مبز  2003و  1970 يالرتكيز على األنشطة التقنينية املتعلقة باتفاقييت عام

نتائج التحليل وضع وتنفيذ وإدارة األنشطة التقنينية اليت سُيضطلع با يف إطار االسرتاتيجية الثمانية  وستوجهوالتفصيل. 
-2014) للفرتة 5، والربنامج الرباعي اجلديد (م 2021-2014) للفرتة 4اجلديدة املتوسطة األجل (م 

2017 .( 

                                                 
 :انظر ليونسكو يف جمال الثقافةلصكوك التقنينية الب قائمة وافيةلالطالع على  (1)

 471.html-URL_ID=13649&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-http://portal.unesco.org/en/ev.php 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13649&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-471.html


 

 نطاق التقييم  1.1.2

ويركز على اتفاقية لقطاع الثقافة يف اليونسكو.  لمنشطة التقنينيةمن التقييم العام  اجلزء األولا التقرير يشكل هذ - 5
بذه  ةاملتعلق لمنشطة التقنينية. وهذه هي املرة األوىل اليت ُررى فيها تقييم الرتاث الثقايف غري املادي لصون 2003عام 

وتوفري  2003ملية جهود اليونسكو املقبلة الرامية إىل تعزيز تنفيذ اتفاقية عام االتفاقية. ومن املتوقع أن توجه هذه الع
 لقطاع الثقافة.  لمنشطة التقنينيةلتقييم العام ل مدخالت

واألنشطة ذات الصلة اليت تضطلع با الدول األطراف  لمنشطة التقنينيةالثالثة التالية  املستوياتوينظر التقرير يف  - 6
  :واليونسكو

 لتصديق على االتفاقيات (أو االنضمام إليها، أو قبوهلا، أو املوافقة عليها)؛ ا •
 إدماج أحكام االتفاقية يف التشريعات والسياسات واالسرتاتيجيات الوطنية/اإلقليمية؛  •
 تنفيذ التشريعات والسياسات واالسرتاتيجيات على الصعيد الوطين.  •

ققت على كل من هذه املستويات، ومدى فعالية اآلليات املستخدمة يف دعم واهلدف من التقييم هو معرفة النتائج اليت حت
 هذا الصك التقنيين بوجه عام. صالحيةتنفيذ االتفاقية، ومدى 

يف إطار الربامج املمولة من امليزانية العادية والربامج املمولة من خارج  ااملضطلع ب األنشطة التقنينيةويغطي التقييم  - 7
-2012( 5م/36)، و 2011-2010( 5م/35)، و 2009-2008( 5م/34رتات امليزانية يف ف

 ) حىت وقت إجراء التقييم. 2013

 منهجية التقييم  1.1.3

نظرة عامة موجزة على االفرتاضات  عن هي عبار لتغري". وهنظرية تسمى "نظرية ا يقوم أساس منهجية التقييم على - 8
ع الدعم املقدم من اليونسكو، واإلجراءات اليت تتخذها الدول األطراف السببية األساسية اليت تربط بني خمتلف أنوا 

، عن طريق عدد من االفرتاضات الوسيطة من ناحية واألهداف 2003وغريها من اجلهات املعنية يف إطار اتفاقية عام 
لوثائق واملقابالت، نظرية التغري على أساس مدخالت خمتلفة، مثل ا وأُعيد تشكيلاملنشودة النهائية من ناحية أخرى. 

 من هذا التقرير.  3-1يف الفصل  "خطة التغري"ألضا مل يتم اإلعراب عنها على حنو واضح حىت اآلن. ويرد مشروع 

إدماج أحكام  -ثانيا و التصديق؛  -: أوال لمنشطة التقنينيةوتشمل "نظرية التغري" املستويات األساسية الثالثة  - 9
تنفيذ  -ثالثا و سياسات واالسرتاتيجيات الوطنية/اإلقليمية (مستوى وضع السياسات)؛ وال التشريعاتاالتفاقية يف 

ساس لتصميم التشريعات والسياسات واالسرتاتيجيات على الصعيد الوطين (مستوى تنفيذ السياسات). ووفر هذا األ
ات السببية، من مرحلة خمتلف مستويات سلسلة العالقعلى تضمن أخذ عينات خمتارة ومجع بيانات منهجي "متداخل" 

كأساس للحصول على بيانات موثوقة على املستويات الثالثة مجيعها. وانطلقت اسرتاتيجية   ،التصديق إىل مرحلة التنفيذ



 

التصديق، مث ضاقت  صعيدأخذ العينات املختارة املتعددة املستويات من أخذ عينة من عموم سكان مجيع البلدان على 
لبلدان توجد با مستويات معينة من وضع السياسات والتنفيذ (أو  عدداينة من سكان أصغر تدرريا وحتولت إىل أخذ ع

 يوجد با أي من هذه املستويات). ال

مجع البيانات إجراء دراسة مكتبية، ومقابالت باهلاتف/سكايب، ودراسات استقصائية،  أساليبوتضمنت  -10
 ستخدم التقييم األساليب التالية:أخص، ا ومقابالت شخصية يف قلة من بلدان خمتارة. وعلى وجه

 ، مبا فيها:2003قة باتفاقية عام إجراء استعراض مكتيب جلمع الوثائق ذات الصلة املتعل •

o  الرتاث الثقايف غري املادي؛  لصون 2003اتفاقية عام 
o ا بعد باسم التوجيهات التنفيذية لتنفيذ اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي (املشار إليها هنا فيم

 التوجيهات التنفيذية)؛ 
o  وثائق اللجنة الدولية احلكومية واجلمعية العامة؛ 
o  الكتيبات ومواد االتصال األخرى، مبا فيها املوقع الشبكي؛ 
o  التقارير الدورية للدول األطراف؛ 
o  السياسات والتشريعات واالسرتاتيجية الثقافية الوطنية وغريها؛ 
o ل بناء القدرات، مبا يف ذلك تقارير احللقات؛ املواد املتعلقة حبلقات عم 
o  طلبات املساعدة الدولية والتقارير املرحلية ذات الصلة؛ 
o  ملفات الرتشيح وتقييمات اخلرباء؛ 
o ن الرتاث الثقايف غري املادي. الورقات األكادميية والبحثية بشأ 

 . 2003لتغري التفاقية عام وضع مشروع لنظرية ا •

هليئات ا يف أمانة اليونسكو يف املقر ويف امليدان، وأعضاء حاليني وسابقني  منفنيإجراء مقابالت مع موظ •
ربنامج بناء ل نلوفود الدائمة لدى اليونسكو، وميسريل الفرعية واالستشارية للجنة الدولية احلكومية، وممثلني

 لمنظمات الدولية؛ ل لمنظمات غري احلكومية املعتمدة، وممثلنيل القدرات، وممثلني

جراء دراسة استقصائية جلميع املنظمات غري احلكومية اليت اعتمدتا اللجنة الدولية احلكومية: معدل إ •
 )؛ 150مستجيبا من  73يف املائة ( 49استجابة قدرة 

يف املائة  37: معدل استجابة قدره 2003إجراء دراسة استقصائية جلميع الدول األطراف يف اتفاقية عام  •
 )؛ 155مستجيبا من  57(



 

، واالجتماع 2012أعمال الدورة السادسة للجنة الدولية احلكومية املعقودة يف كانون األول/ديسمرب  صدر  •
، واجتماع اهليئة الفرعية املعقود يف 2013املشرتك للهيئات الفرعية واالستشارية املعقود يف نيسان/أبريل 

 ؛ 2013يوليه ، واجتماع اهليئة االستشارية املعقود يف متوز/2013 يونيوحزيران/

-6مدريد، إسبانيا،  املعقود يف أعمال اجتماع اجلهات املعنية بالرتاث الثقايف غري املادي يف إسبانيا، رصد •
 ؛ 2013 يونيوحزيران/ 7

الدويل بشأن الرتاث الثقايف غري املادي لالحتفال بالذكرى العاشرة العتماد  هانغدجوأعمال مؤمتر  رصد •
 ؛ 2013 يونيوحزيران/ 16-14، الصني، هانغدجواث الثقايف غري املادي، اتفاقية اليونسكو لصون الرت 

إيفاد بعثات ميدانية إىل كينيا، ومنغوليا، وصربيا، وإسبانيا جلمع بيانات إضافية عن تنفيذ اتفاقية عام  •
من خالل إجراء مقابالت مع املمثلني احلكوميني، واللجان الوطنية، وممثلي التمع املدين  ،2003

 واجلهات املعنية األخرى.  ماعاتواجل

 قيود التقييم 1.1.4

 واجه التقييم القيود التالية:  -11

بإطار زمين  ينحمدود 2003باتفاقية عام  ةاملتعلق األنشطة التقنينيةلتقييم وحتليلها كان مجع البيانات  •
 ). 2013(آذار/مارس إىل آب/أغسطس  قصري جداً 

ير الدورية املقدمة من الدول األطراف يف االتفاقية بأضا موجهة حنو األنشطة تتسم املعلومات الواردة يف التقار  •
 أكثر من النتائج، مما رعل من العسري إجراء تقييمات للنتائج احملرزة. 

زاد عدم توفر بيانات للرصد بشأن النتائج األطول أجال ألنشطة بناء القدرات من تعقيد تقييم النتائج  •
 م التعويض عن ذلك جبمع بيانات من خالل املقابالت، ويف أثناء الزيارات امليدانية. احملرزة. وحاول التقيي

ومل تكن قد قدمت بعد تقارير  ،كانت مشاريع تقدمي املساعدة الدولية جارية يف معظمها وقت إجراء التقييم •
 ضائية. 

تسن إال زيارة ودراسة عدد قليل كانت املوارد (البشرية واملالية) املخصصة هلذا التقييم حمدودة؛ وهلذا مل ي •
 فحسب من البلدان جلمع بيانات عن تنفيذ االتفاقية. 

 



 

  2003عرض اتفاقية عام  1.2

 صوب صك قانوني بشأن التراث الثقافي غير المادي 1.2.1

ة عام الرتاث الثقايف غري املادي (املشار إليها هنا فيما بعد باسم اتفاقيلصون  2003اتفاقية عام  اعُتمدت -12
) بعد ما يزيد على مخسني سنة من برامج اليونسكو وأنشطتها التقنينية يف جمال الثقافة والرتاث. بيد أن وضع 2003

الصكوك القانونية تركز أساسا، حىت الثمانينات من القرن العشرين، على محاية الرتاث الثقايف غري املادي وحقوق املؤلف، 
  بصورة غري مباشرة. ومل يتناول اجلوانب غري املادية إال

يف عام  ةاملعقود مث اقرتحت مجهورية بوليفيا، قبل الدورة الثانية عشرة للجنة الدولية احلكومية حلقوق املؤلف -13
1F، وضع صك دويل "حلماية الفنون الشعبية والرتاث الثقايف ملختلف أمم العامل"1973

. ومل حيظ االقرتاح بالقبول، (2)
د مرور عام على ذلك، العمل مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأن محاية حقوق امللكية ولكن اليونسكو بدأت، بع

 الفكرية اليت تنطبق على األحداث الثقافية. 

، تعريفا 1982ووضع املؤمتر العاملي املعين بالسياسات الثقافية (موندياكولت)، املعقود يف مكسيكو سييت يف عام  -14
كي يتضمن "األعمال املادية وغري املادية اليت يتم عن طريقها اإلعراب عن اإلبداع البشري:   جديدا للرتاث الثقايف

2Fاللغات، والطقوس، واملعتقدات، واألماكن واآلثار التارخيية، واألدب، واألعمال الفنية، واحملفوظات، واملكتبات"

(3) .
 اسة الرتاث الثقايف غري املادي. وطلب املؤمتر أيضا من اليونسكو أن تطور براجمها يف جمال صون ودر 

، اليت كانت ولكلورالثقافة التقليدية والف، اعتمد املؤمتر العام لليونسكو التوصية املتعلقة بصون 1989ويف عام  -15
بني االستنتاجات اليت خلص إليها مؤمتر موندياكولت. ولتعزيز هذه الثقايف غري املادي يقانوين بشأن الرتاث  صكأول 

وخطط للصون، وتنشيط الرتاث  للحصرزادت اليونسكو من تركيز جزء من برناجمها الثقايف على إعداد قوائم  التوصية،
3Fالثقايف غري املادي لموعات األقليات والشعوب األصلية

(4) . 

شفهي إعالن روائع الرتاث ال -ويف التسعينات من القرن العشرين، اعتمد املؤمتر العام لليونسكو برناجما جديدا  -16
الذي متثلت أهدافه يف التوعية بالرتاث الثقايف غري  -وغري املادي للبشرية (املشار إليه هنا فيما بعد باسم "الروائع") 

املادي وضرورة توثيقه وصونه؛ وتقييم الرتاث العاملي الشفهي وغري املادي وإعداد قوائم به؛ وتشجيع البلدان على إعداد 

                                                 
 1973، اللجنة الدولية احلكومية حلقوق املؤلف، الدورة الثانية عشرة، كانون األول/ديسمرب زلكلوروضع صك دويل حلماية الفاقرتاح بشأن   (2)

)IGC/XII/12 .( 
آب/أغسطس  6إعالن مكسيكو سييت املعين بالسياسات الثقافية الذي اعتمده املؤمتر العاملي املعين بالسياسات الثقافية، املكسيك،   (3)

1982 . 
يف الكتيب املعنون "العمل صوب  2003ميكن االطالع على املزيد من املعلومات عن برامج اليونسكو اليت أدت إىل اعتماد اتفاقية عام   (4)

 . “ a Convention on intangible cultural heritageWorking towards”لرتاث الثقايف غري املادي لإعداد اتفاقية 

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01854-EN.pdf


 

وتعزيز اشرتاك الفنانني الشفهي وغري املادي؛  الثقايف دابري القانونية واإلدارية حلماية تراثهاواختاذ الت ،وطنية حصر قوائم
 2005إىل عام  2001من عام حتديد وتنشيط تراثهم غري املادي. ومت يف الفرتة يف التقليديني واملمارسني احملليني 

بلدا على أضا إما روائع من أشكال التعبري الشعيب  70عنصرا من الرتاث الشفهي وغري املادي مما يزيد على  90إعالن 
 ثقافية.  أماكنأو التقليدي أو 

، سنة األمم املتحدة 2002ويف أوائل القرن احلادي والعشرين، استمرت عملية وضع صك ملزم قانونا. ويف عام  -17
قايف غري املادي والتنوع الثقايف، أوصى قد يف اسطنبول، تركيا، اجتماع مائدة مستديرة بشأن الرتاث الثللرتاث الثقايف، عُ 

غري املادي. يف أيلول/سبتمرب من ذلك العام، عقدت اليونسكو أول باعتماد اتفاقية دولية جديدة بشأن الرتاث الثقايف 
طرح  تفاقية. ويف أثناء عملية إعداد االتفاقية اجلديدة بشأن الرتاث الثقايف غري املادي،لالاجتماع للخرباء إلعداد مشروع 

، اقرتحت 2002 يونيواخلرباء مسألة أمهية إعداد مسرد باملصطلحات املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي. ويف حزيران/
 بعد ذلك فريق للخرباء وأمانة اليونسكو قامملسرد، ادراجها يف اللجنة الوطنية اهلولندية جمموعة من مشاريع التعاريف إل

ن هذا التعريف للرتاث الثقايف غري املادي مصدر إهلام للتعريف املستعمل يف اتفاقية . وكابوضعها يف صيغتها النهائية
) أيضا إسهاما كبريا يف هذا التعريف. (ميكن االطالع على 2001. وأسهم اجتماع اخلرباء املعقود يف تورين (2003

 الثقايف غري املادي). اخلطاب واملمارسة الدوليان يف جمال الرتاث  2-2املزيد يف هذا الشأن يف القسم 

التوصل إىل توافق يف اآلراء، واعتمد املؤمتر العام لليونسكو، يف دورته ومت، بعد عام من املزيد من املفاوضات،  -18
، اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي. ودخلت 2003تشرين األول/أكتوبر  17يف  املعقودة الثانية والثالثني

الدول للصك الثالثني  إحدى، بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع 2006نيسان/أبريل  20 االتفاقية حيز النفاذ يف
للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام. وبعد تصديق دول أخرى، تدخل االتفاقية حيز النفاذ فيما يتعلق بذه الدول 

 بعد ثالثة أشهر من إيداع صكوك تصديقها. 

يف الوقت الراهن واحدة من ست اتفاقيات ثقافية رئيسية لليونسكو. واالتفاقية  2003وتشكل اتفاقية عام  -19
حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، اليت  2005السادسة من هذه االتفاقيات وأحدثها هي اتفاقية عام 

 يف إسهامها يف تعزيز وحفظ التنوع الثقايف.  2003تكمل اتفاقية عام 

 يةإدارة االتفاق 1.2.2

متثل اجلمعية العامة للدول األطراف يف االتفاقية اهليئة السيادية لالتفاقية. وتوفر اجلمعية العامة التوجيه االسرتاتيجي  -20
لتنفيذ االتفاقية، وتنتخب األعضاء األربعة والعشرين يف اللجنة الدولية احلكومية لصون الرتاث الثقايف غري املادي. وجتتمع 

 حسب االقتضاء.  ني، وقد تعقد دورات استثنائيةدورة عادية كل سنتاجلمعية العامة يف 

الثقايف وتتضمن املهام الرئيسية للجنة الدولية احلكومية تعزيز أهداف االتفاقية؛ واستخدام موارد صندوق الرتاث  -21
اف يف القوائم اخلاصة الرتاث الثقايف غري املادي اليت تقرتحها الدول األطر  غري املادي، وإدراج أشكال التعبري عن



 

باالتفاقية؛ واختيار وترويج الربامج واملشاريع واألنشطة املقدمة من الدول األطراف واليت تبني على خري وجه أهداف 
ومبادئ االتفاقية. وتقرتح اللجنة الدولية احلكومية أيضا على اجلمعية العامة اعتماد املنظمات غري احلكومية اليت قد 

رية فيما يتعلق با. وجتتمع يف دورة عادية كل عام، ويف دورة استثنائية بناء على طلب ثلثي أعضائها تضطلع مبهام استشا
 على األقل. 

 . وتتكون الشعبة من أربع وحدات: 2003وتضطلع شعبة الرتاث الثقايف غري املادي مبهام أمانة اتفاقية عام  -22

 الرئاسيتني لالتفاقية، وجتهيز التحضري الجتماعات اهليئتنيولة عن وحدة اهليئتني الرئاسيتني واملعاجلة: املسؤ  •
املساعدة الدولية، والتقارير الدورية املقدمة من الدول  صة باالتفاقية، وطلباتالرتشيحات للقوائم الثالث اخلا

 األطراف؛ 

دول األطراف، وحدة الربجمة والتقييم: املسؤولة عن التقييمات التقنية للرتشيحات والتقارير املقدمة من ال •
 وعن ختطيط وتنفيذ برامج معينة يف جمال الرتاث الثقايف غري املادي؛ 

وحدة سياسة بناء القدرات والرتاث: املسؤولة عن تنفيذ االسرتاتيجية العاملية لبناء القدرات لدعم الدول يف  •
 التصديق على االتفاقية وتنفيذها؛ 

لتوعية باالتفاقية، مثل املنشورات، واملوقع الشبكي، وإدارة وحدة املعلومات واالتصال: املسؤولة عن أنشطة ا •
 شؤون شعار وشارة االتفاقية والعالقات مع خمتلف اجلهات املعنية. 

 6من الفئة املهنية و 13موظفا ( 19) 2013الشعبة وقت إعداد التقييم (متوز/يوليه  موظفيوبلغ جمموع عدد  -23
ميولون من أموال خارجة عن امليزانية (مبن  7ون من ميزانية الربنامج العادي وميول 12من فئة اخلدمات العامة)، منهم 

 فيهم موظفو مشاريع وخرباء منتسبون وموظف معار). 

شبكة أخصائيي  2003وباإلضافة إىل املوظفني التسعة عشر يف مقر اليونسكو، يدعم تنفيذ اتفاقية عام  -24
 ويضطلع با امليدانية. وتتسم أنشطة برنامج بناء القدرات بأضا ال مركزية من مكاتب اليونسكو 47الربنامج الثقايف يف 

4Fيف املائة من امليزانية 88على الصعيد امليداين مبعدل قدره 

(5) . 

يف إطار حمور العمل  2003)، تدخل اتفاقية عام 2013-2012 5م/36( احلاليةويف فرتة العامني  -25
أنه كان من املفرتض أن تكون هناك لتنفيذ اتفاقية عام  5م/36. وتفيد الوثيقة لليونسكو يف قطاع الثقافة 3 الرئيسي

دوالر أمريكي، وهي ثاين أعلى ميزانية  10367300ميزانية معتمدة يف إطار الربنامج العادي جمموعها  2003
امج، و ي الرب دوالر أمريكي ملوظف 6225300التفاقيات اليونسكو الثقافية. وُخيصص من هذا املبلغ ما مقداره 

                                                 
ادي (كانون تقرير األمانة عن تنفيذ االسرتاتيجية العاملية لبناء القدرات، الدورة السابعة للجنة الدولية احلكومية لصون الرتاث الثقايف غري امل  (5)

 ). 2012األول/ديسمرب 



 

دوالر أمريكي للدعم اإلداري. وبالنظر إىل األزمة املالية،  422400دوالر أمريكي لمنشطة، و  3719600
دوالرات أمريكية (املصدر: نظام املعلومات عن  1161907ُخفضت ميزانية أنشطة الربنامج العادي إىل 

)، ُخصصت التفاقية 2011-2010 5م/35لسابقة، (االسرتاتيجيات واملهام وتقييم النتائج). ويف فرتة العامني ا
للموظفني  6496800دوالر أمريكي ( 10338000ميزانية مماثلة يف إطار الربنامج العادي قدرها  2003عام 

 لمنشطة).  3841200و 

. 2003العادي، مثة مبالغ خارجة عن امليزانية خمصصة لدعم تنفيذ اتفاقية عام  الربنامجوعالوة على ميزانية  -26
5Fويفيد نظام املعلومات عن االسرتاتيجيات واملهام وتقييم النتائج

جمموع األموال املخصصة من خارج امليزانية يبلغ أن  (6)
بلغ جمموع النفقات وقت وق الرتاث الثقايف غري املادي. و دوالرا أمريكيا، منها حوايل النصف يف صند 22618533

 . مريكيةاألدوالرات المن  11507802إعداد التقييم 

 وليمشروع أ - 2003اتفاقية عام نظرية التغير الخاصة ب 1.3

، على التعريف التايل 2012يف فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم، يف عام  املشاركوناتفق رؤساء التقييم  -27
 : لمنشطة التقنينية

ات، واألطر التنظيمية، واالتفاقات، الدعم املقدم لوضع قواعد ومعايري يف االتفاقيات، واإلعالنات، والقرار  
 ومدونات املمارسة، وغريها من الصكوك التقنينية األخرى، على الصعد العاملية واإلقليمية والوطنية.

أيضا دعم تنفيذ هذه الصكوك على صعيد السياسات، أي إدماجها يف التشريعات  األنشطة التقنينيةتضمن تو  
  ها على الصعيد الربناجمي.والسياسات واخلطط اإلمنائية، وتنفيذ

يف تقييم األنشطة التقنينية عرب وكاالت األمم املتحدة. ويشري إىل خمتلف مستويات  اآلنويستخدم هذا التعريف  -28
األنشطة التقنينية، مثل وضع القواعد واملعايري؛ والتصديق على القواعد واملعايري (وهذا غري مذكور على وجه التخصيص 

دماج القواعد واملعايري يف التشريعات والسياسات واخلطط اإلمنائية؛ وأخريا إىل تنفيذها على املستوى يف التعريف)؛ وإ
صلتها باتفاقية عام  ناحيةنظر يف هذه املستويات مجيعها من  الذيالربناجمي. وكان هذا التعريف أساسا للتقييم احلايل 

2003 . 

(انظر الرسم البياين الوارد أدناه) واستخدموا يف ذلك  2003تفاقية عام للتغري" ال نظريةووضع القائمون بالتقييم " -29
هذا التعريف لتوفري إطار لعملية التقييم احلالية. وكان اهلدف الذي يرمي إليه القائمون بالتقييم هو توضيح املستويات 

لتنفيذ، وإىل مرحلة ا ،شريعاتمن مرحلة التصديق إىل مرحلة وضع السياسات والت ،ة العالقات السببيةسلاملختلفة لسل
 . 2003وكذلك بعض النتائج القصرية والطويلة األجل اليت يُتوقع أن تصل إليها األنشطة التقنينية بشأن اتفاقية عام 

                                                 
 . 2013متوز/يوليه  15م املعلومات عن االسرتاتيجيات واملهام وتقييم النتائج، وقد مت حتديثه يف وفقا لنظا 5م/36امللخص املايل يف الوثيقة   (6)



 

وُوضعت "نظرية التغري" على أساس دراسة متعمقة لنص االتفاقية، وتوجيهاتا التنفيذية، وغري ذلك من الوثائق  -30
خدم مشروع نظرية التغري بعد ذلك لتنظيم الطريقة اليت يتم با مجع البيانات يف سياق عملية التقييم. األساسية. واستُ 

 وشكل هذا املشروع أيضا إهلاما للهيكل األساسي هلذا التقرير. 

الدول  فيما بني اآلراءمتثل أي توافق عام يف  ل هلذا التقييم. وال يُقصد با أناة عموأصبحت "نظرية التغري" أد -31
اليت يتوقع أن تعمل با هذه االتفاقية، وإمنا يُقصد با باألحرى أن تكون مشروعا حيا يؤمل أن  الطريقةاألطراف بشأن 

وأن يطرأ عليه املزيد من التحسن يف املستقبل. وال شك يف أن القائمني بالتقييم سيجرون  اتري بشأنه املزيد من املناقشرُ 
التقييم العام لمنشطة  يفأي نظرات جديدة أخرى ستدخل ى أساس التعليقات الواردة، و عليه املزيد من التنقيح عل

 يشكل هذا التقييم جزءا منها.اليت التقييمية لقطاع الثقافة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 2003اليت تقوم عليها األنشطة املتصلة باتفاقية عام  فرتاضاتاال الوارد أعاله ويبني مشروع "نظرية التغري" -32
 وميكن أن تتمثل طريقة فهم هذه األنشطة فيما يلي: 

كانت الدول األطراف قد صدقت على االتفاقية فإضا ستدمج مبادئ االتفاقية يف االسرتاتيجيات   إذا 
 والسياسات والتشريعات الوطنية. 

أمانة التراث الثقافي غير 
المادي في اليونسكو، 

وصندوق التراث الثقافي 
 غير المادي

 بناء القدرات  •
املساعدة الدولية  •

(لصون الرتاث 
ثقايف غري املادي ال

وإعداد قوائم احلصر 
 اخلاصة به) 

عقد اجتماعات  •
للجهات الفاعلة 

 وتيسري احلور 
 الرتويج ومجع األموال •
 تشاطر املعارف  •
أجهزة خدمة  •

 االتفاقية

 الهيئات االستشارية
 يئة الفرعيةاهل •
 اهليئة االستشارية •

المنظمات غير الحكومية 
 المعتمدة

 اللجنة الدولية الحكومية

 الجمعية العامة
 للدول األطراف

 
 الدول األطراف

اتفاقية التصديق على 
 2003عام 

إدماج مبادئ االتفاقية 
يف االسرتاتيجيات 

والسياسات 
 والتشريعات الوطنية

  القائمة التمثيلية •
قائمة الرتاث  •

الثقايف غري املادي 
الذي حيتاج إىل 

 صون عاجل
سجل أفضل  •

 ممارسات الصون 
 املساعدة الدولية •

 

اإلطار املؤسسي 
(على الصعد 

الوطنية واإلقليمية 
احمللية لصون و 

 الرتاث الثقايف غري
 املادي
 

قوائم احلصر 
وخطط الصون 

للرتاث الثقايف غري 
 املادي

املعارف ولتوعية 
بشأن الرتاث 

الثقايف غري املادي 
على الصعد احمللية 
 والوطنية والدولية

البحوث 
والتحقيقات 

 العلمية

 زيادة/تحسين

كفالة صون 
الرتاث 

الثقايف غري 
 املادي

زيادة ملكية 
اجلماعات 
للرتاث 

الثقايف غري 
املادي، 
والقدرة 

على إبداعه 
ونقله 
 وإدارته

التنمية 
املستدامة 
والرفاهة 
(الصحة، 
والبيئة، 
 

وضوح صورة   
الرتاث 

الثقايف غري 
 املادي

حتسني 
العالقات 

يف 
اجلماعات 
وفيما بينها 

(احلوار 
والتعاون 

ا   ا ال
 
   

 السالم

 الجماعاتمشاركة 

تنفيذ اسرتاتيجيات 
وسياسات وتشريعات 

الرتاث الثقايف صون 
وبرامج (غر املادي 

ومشاريع معنية تتعلق 
 )باالتفاقية

 االعرتاف الدويل تعزيز حوكمة الرتاث الثقايف غري املادي

 تمع املدين، والتعاون الدويل، والعوملة، والتوسع احلضري، واهلجرة، وغري ذلك.السياق: مشاركة ال



 

 بعد ذلك قد أدجمت يف االسرتاتيجيات والسياسات والتشريعات الوطنية، سيجري كانت مبادئ االتفاقية  إذاو  
 تنفيذها. 

والبىن  قوائم احلصركانت االسرتاتيجيات والسياسات والتشريعات تُنفذ، سيؤدي هذا إىل إعداد/حتسني   إذاو  
ث والتحقيقات العلمية و لبحاألساسية املؤسسية، وزيادة املعرفة والوعي بالرتاث الثقايف غري املادي، وزيادة ا

 وغريمها. 

كانت اليونسكو توفر أنشطة لبناء القدرات، ستكون الدول األطراف واجلهات املعنية األخرى يف موقف   إذاو  
 أفضل ميكنها من تعديل/صياغة السياسات والتشريعات، وتنفيذ تدابري الصون. 

ئمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون كانت عناصر الرتاث الثقايف غري املادي مدرجة يف قاوإذا   
سجل أفضل ممارسات الصون، سيؤدي هذا إىل زيادة حتسني تدابري صون يف أو  ،عاجل، أو يف القائمة التمثيلية

 . به والوعي تهالرتاث الثقايف غري املادي، وزيادة وضوح صور 

 هذه التدابري أكثر فعالية. تدابري الصون، ستكون  كلتشارك يف   اجلماعاتكانت   وإذا 

ززت، والتوعية قد متت، والبحوث قد مت قد ُوِضعت، والبىن األساسية املؤسسية قد عُ  قوائم احلصركانت وإذا   
، والقدرة على إبداع اجلماعاتقد شاركت على حنو كاف، ستزداد قوة ملكية  واجلماعاتاالضطالع با، 

 ه. الرتاث الثقايف غري املادي ونقله وإدارت

ززت، والتوعية قد متت، والبحوث قد ضعت، والبىن األساسية املؤسسية قد عُ وُ قد  قوائم احلصركانت وإذا   
 قد شاركت على حنو كاف، سيجري صون الرتاث الثقايف غري املادي.  واجلماعات، أجريت

مت صونه، ستكون التنمية قد ، وكان الرتاث الثقايف غري املادي اززتقد عُ  اوقدرتاجلماعات كانت ملكية وإذا   
وفيما بينها أفضل، وسيسهم هذا يف ضاية املطاف يف  اجلماعات، وستكون العالقات داخل أكثر استدامة

  إحالل السالم (وهذا هو ما متثله اليونسكو).

قاء لود إلومل يكن داخال يف نطاق هذا التقييم اختبار مجيع االفرتاضات الواردة آنفا. ومع ذلك، بُذلت بعض اجله -33
 الفصول التالية.  حمتوىعلى معظمها. وهذا هو من الضوء قدر 

 



 

 2003صالحية اتفاقية عام  - 2الفصل 

 صالحية االتفاقية وأهميتها  2.1

، شديد الصالحيةالرتاث الثقايف غري املادي صك قانوين دويل  لصون 2003اتفاقية عام  أناألطراف ترى الدول  -34
ويتشاطر هذا . عنينيعات والموعات واألفراد املااحمللية ومع احتياجات اجلماألولويات الوطنية و ع اتساقها م ناحيةمن 

الرأي أيضا العديد من اجلهات املعنية من غري الدول املشاركة يف تنفيذ االتفاقية، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، وممثلو 
االتفاقية واألنشطة التقنينية املتصلة با  ميئات األكادميية. وتتسلرتاث الثقايف غري املادي، واهلل احلاملةاملنظمات 
الربنامج وامليزانية يف و  ،4م/34ا يف االسرتاتيجية املتوسطة األجل احلالية أيضا ألولويات اليونسكو الوارد بياض بالصالحية

 ن. اللتني تناقشهما الدول األعضاء اآل 5م/37و  4م/37(ويف مشروعي الوثيقتني  5م/36

وتستجيب االتفاقية إىل احلاجة إىل صك تقنيين دويل يف ميدان الرتاث الثقايف غري املادي اليت تتجلى يف مجلة أمور  -35
دولة أطرافا يف االتفاقية يف السنوات العشر  155منها الرقم العايل بصفة استثنائية من التصديقات. فلقد أصبحت 

ولكنه يدل على وجود  ،التصديق على االتفاقية يف حد ذاته ال يثبت صالحيتهااملاضية. وال شك يف أن ارتفاع مستويات 
التزام بقيمها وإرادة على اعتماد مبادئها. وسيتجلى الدليل األساسي على صالحية االتفاقية يف اإلجراءات احملددة اليت 

 . تتخذ بعد التصديق عليها لتنفيذها تدرريا ورصد عملية التنفيذ

ها يف سياق هذا التقييم أنه إذا كانت هناك اتفاقية دولية (أو مع رو تشالا ىي اجلهات املعنية اليت جر وكان من رأ -36
هي الصك القانوين املتوفر الوحيد الذي ميكن أن رمع بني بلدان العامل يف التزام بصون  ستكونمعاهدة مماثلة) فإضا 

يتصل بذا اهلدف. ويُرى، بالنظر إىل أنه مت االعرتاف دوليا  الرتاث الثقايف غري املادي والدخول يف تعاون دويل فيما
ويف ضوء اتفاقيات اليونسكو الثقافية السابقة، أن من  ،باليونسكو بوصفها وكالة رائدة فيما يتعلق مبسائل الرتاث الثقايف

 الطبيعي أن تضع الدول األعضاء يف اليونسكو اتفاقية للرتاث الثقايف غري املادي. 

ر اإلشارة إىل أن البيانات اليت جرى مجعها من اجلهات املعنية (احلكومات، واملنظمات غري احلكومية، وجتد -37
، واهليئات األكادميية، وموظفي اليونسكو، وجهات أخرى) عرب العامل يف سياق عملية التقييم هذه، بينت أنه واجلماغات

ن من املهم أن تكون موجودة، فإن األسباب احملددة وراء وأ ،يف حني أن الناس يتفقون عامة على أن االتفاقية صاحلة
ها والسياقات االجتماعية الثقافية مع رو تشالا ىاعتبارها صاحلة وهامة تتباين تباينا كبريا وفقا لنوع اجلهات املعنية اليت جر 

 اخلاصة بكل منها. وتتضمن األسباب املقدمة على صالحية االتفاقية ما يلي: 

الثقايف غري املادي باألمهية األساسية ألن ممارساته تتعرض خلطر االندثار نتيجة للعوملة، يتسم صون الرتاث  •
 والتوسع احلضري، والفقر، وما إىل ذلك. 



 

غري املادي  الرتاثا للثقافة يتمركز حول الناحية العرقية، بإدراج عنصر سابقتصوب االتفاقية وتوسع تعريفا  •
 . اتلرتكيز على مشاركة التمعكل شخص ومجيع الشعوب، وباخيص  الذي 

البدء من حلماية الرتاث وصونه إىل ضوج  العمل من القمة إىل القاعدةتشجع االتفاقية التحول من ضوج  •
 اليت تشرك اجلماعات والموعات واألفراد كجهات فاعلة مركزية األمهية.  القاعدة

بط األجيال السابقة باألجيال احلاضرة تساعد االتفاقية، يف سياق يسوده حتول اجتماعي دائم، على ر  •
 الرتاث الثقايف غري املادي عرب األجيال.  نقلبالتأكيد على 

قيمته أو جتاهله. ومن شأن التأكيد على قيمة  ثخبكثري ما يتعرض الرتاث الثقايف غري املادي لإلمهال أو  •
 اباستعادة ماضيه هلذه اجلماعات ايسمح نالرتاث الثقايف غري املادي للجماعات املختلفة وكفالة احرتامه أ

 وهويتها كأساس قوي للمستقبل. 

 يشكل صون الرتاث الثقايف غري املادي سبيال الحرتام التنوع الثقايف ومحايته.  •

 الدعم الدويل للصون.  شدتُتيح االتفاقية حمفال للحوار والتعاون الدوليني، وحت •

استخدامها ملطالبة حكوماتا بدعم  هاللجماعات أداة ميكنتوفر االتفاقية للدول األطراف إطارا ألنشطتها، و  •
 . ها يف ذلككا رت صون الرتاث الثقايف غري املادي وكفالة اش

توفر االتفاقية حمفال لبناء اجلسور بني خمتلف اجلهات املعنية املشاركة (احلكومات، واجلماعات، واملنظمات  •
 ة، وغريها). غري احلكومية، ومؤسسات الرتاث، واهليئات األكادميي

 في مجال التراث الثقافي غير المادي  الخطاب والممارسة الدوليان 2.2

مفهوم جديد إىل حد بعيد، يعزى استعماله إىل حد كبري  بأنه مفهوم الرتاث الثقايف غري املادي يف حد ذاتهيتسم  -38
ح الرتاث الثقايف غري املادي . فحىت وقت قريب يرجع إىل عشر سنوات فحسب مل يكن مصطل2003إىل اتفاقية عام 

خدم مفهوم الرتاث الثقايف غري املادي رمسيا ألول جمموعة صغرية من اخلرباء. واستُ  روفا تقريبا، ومل تكن تستخدمه إالمع
ومع هذا، أشارت . 1982كولت يف مكسيكو سييت يف عام مة هذا التقرير، يف مؤمتر مونديا مرة، كما هو وارد يف مقد

 إىل صون الفولكلور. وعرفت التوصية الفولكلور على النحو التايل:  1989توصية عام 

الفولكلور (أو الثقافة التقليدية أو الشعبية) هو جمموع اإلبداعات القائمة على التقاليد جلماعة ثقافية معينة، " 
توضيحها هلويتها  توقعات مجاعة ما من حيث على أضا تبني واليت تعرب عنها جمموعة أو أفراد ورري التسليم با

يف  وسائل أخرى. وتتمثل أشكالهالثقافية أو االجتماعية؛ ورري نقل معايريه وقيمه شفويا، عن طريق التقليد أو ب



 

مجلة أمور منها اللغة، واألدب، واملوسيقى، والرقص، واأللعاب، واألساطري، والطقوس، والعادات، واحلرف 
6F"اليدوية، واهلندسة املعمارية، وفنون أخرى

(7).  

صك تقنيين دويل، عاد مصطلح الرتاث الثقايف غري املادي ليحتل مكان وضع ومنذ بداية املفاوضات بشأن  -39
، عقدت اليونسكو اجتماعا لفريق دويل من اخلرباء لوضع مسرد للمصطلحات 2002الصدارة مرة أخرى. ويف عام 

ية اهلولندية لليونسكو جمموعة من مشاريع التعاريف للعديد ذات الصلة بالرتاث الثقايف غري املادي. وقدمت اللجنة الوطن
تم قط املوافقة عليه رمسيا تمن املصطلحات، وأصبحت هذه الموعة أساسا ألعمال الفريق. وركز هذا املسرد، الذي مل 

اعة والكثري من املصطلحات ذات الصلة، منها الصون واجلم 33على املفهوم األوسع للرتاث الثقايف غري املادي وعّرف 
 وتنفيذها.  2003من املصطلحات األخرى اليت أصبحت أساسية لفهم اتفاقية عام 

ويرتبط تعريف الرتاث الثقايف غري املادي يف االتفاقية ارتباطا وثيقا بالتعريف الوارد يف مسرد مصطلحات عام  -40
 : 2001قود يف تورين يف عام املأخوذ إىل حد كبري من التعريف الذي اقرتحه اجتماع اخلرباء املع 2002

فضال عن  -املمارسات، والعروض، وأشكال التعبري، واملعارف، واملهارات ’ الرتاث الثقايف غري املادي‘يعين " 
اليت يسلم با اجلماعات والموعات يف  -األدوات، والقطع، واملشغوالت احلرفية، واألماكن الثقافية املتصلة با 

ى أضا جزء من تراثهم الثقايف. وهذا الرتاث الثقايف غري املادي، الذي تتناقله األجيال بعض األحيان األفراد عل
من جيل إىل جيل دائما ما تعيد إبداعه اجلماعات والموعات استجابة لبيئتها، وتفاعلها مع الطبيعة ومع 

يف واإلبداع البشري. وألغراض تارخيها، ويزودها بإحساس باهلوية واالستمرارية، وبذلك يعزز احرتام التنوع الثقا
هذه االتفاقية، لن يوىل االعتبار إال إىل الرتاث الثقايف غري املادي الذي يتسق مع الصكوك الدولية حلقوق 
اإلنسان، وكذلك مع مقتضيات االحرتام املتبادل فيما بني اجلماعات والموعات واألفراد، ومقتضيات التنمية 

7F"املستدامة

(8). 

اخلطاب الدويل بشأن الرتاث الثقايف غري املادي ووسع نطاقه. وتفيد  2003تماد اتفاقية عام وأطلق اع - 41
الثقايف غري املادي دخل مفردات اللغات إىل حد مل يكن  الرتاثبأن "مفهوم  هانغدجووثيقة التوصيات النهائية ملؤمتر 

جمال الرتاث الثقايف غري املادي معروفا على  بوسع إال قلة من الناس أن تتصوره قبل عقد مضى". ونتيجة لذلك، أصبح
ويتجلى نطاق واسع، وباتت املصطلحات املتصلة به يستعملها بشكل واسع اخلرباء ووسائل اإلعالم على حد سواء. 

كال يف مجلة أمور منها الاالت اخلمسة التالية: (أ) التقاليد وأش ،الرتاث الثقايف غري املادي، وفقا ملا يرد يف االتفاقية
املمارسات والطقوس  (جـ)الرتاث الثقايف غري املادي؛ (ب) فنون األداء؛  نالتعبري الشفهية مبا فيها اللغة كأداة للتعبري ع

 . والكون؛ (هـ) واملهارات املرتبطة بالفنون احلرفيةواالحتفاالت االجتماعية؛ (د) املعارف واملمارسات املتعلقة بالطبيعة 

                                                 
 . 1989تشرين الثاين/نوفمرب  15الثقافة والفولكلور التقليديني،  لصونتوصية   (7)
 يف. التعار  -2، املادة 2003تشرين األول/أكتوبر  17اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي،   (8)



 

يضا إىل التسليم بالرتاث الثقايف غري املادي بوصفه جزءا ال يتجزأ من الرتاث الثقايف. وأفضت االتفاقية أ - 42
ولوجية واالجتماعية. وأكدت اث كي يشمل وجهيت النظر األنثروبووسعت النظرة ذات الطابع التقليدي األكرب إىل الرت 

ادي (املشار إليه هنا فيما بعد باسم مؤمتر الدويل بشأن الرتاث الثقايف غري املهانغدجو ملؤمتر  1املائدة املستديرة 
) أنه مت منذ اعتماد االتفاقية إراد جمال جديد لبحوث الرتاث الثقايف غري املادي يتسم إىل حد ما بأنه أوسع هانغدجو

من الفولكلور ومنفصل عنه. وأصبحت مفاهيم عديدة تتعلق بالرتاث الثقايف غري املادي ومدجمة يف تعريفه حتظى اآلن 
 بقبول واسع النطاق يف التمع الدويل. 

والموعات ويف بعض األحيان األفراد هم احلملة احلقيقيون  اجلماعاتيؤكد التعريف الفهم القائل بأن  ،وأوال -43
للرتاث الثقايف غري املادي، وأن هذا الرتاث يعّرف وفقا للجماعة املعنية. واجلماعة هي أيضا اجلهة الفاعلة اليت تضطلع 

وعة جديدة من العالقات بني جمم ، يولديف الواقع العملي ا،ذهاملسؤولية األهم عن صون تراثها الثقايف غري املادي. وبدأ ب
والتمعات احمللية وغريها. وثانيا، يؤكد التعريف على فكرة أن الثقافة حية وتتطور ألضا تنقل من جيل إىل آخر.  الدول

لتزام األمم املتحدة بالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت تتضمن حقوق املرأة، وثالثا، يؤكد التعريف جمددا على ا
واألطفال، والعمال املهاجرين، والشعوب األصلية، واألقليات وغريها. ويؤكد التعريف كذلك على أمهية احلقوق الثقافية. 

خصصات وميس كل جوانب احلياة (وليس وأخريا يطبق التعريف الفهم القائل بأن الرتاث الثقايف غري املادي متعدد الت
فقط اجلوانب الثقافية) يف أي مجاعة من اجلماعات. ويتأكد هذا كذلك يف الصلة الواضحة بني الرتاث الثقايف غري املادي 

 التايل).  هذا املوضوع يف القسم التفاصيل عن والتنمية املستدامة (يرد املزيد من

وهو مفهوم الصون. ففي حني اعتادت املمارسة الدولية على الرتكيز  2003 ومثة مفهوم آخر قدمته اتفاقية عام -44
السائد املتعلق بالرتاث الثقايف غري املادي هو الصون الذي يعزى  املوضوععلى محاية الرتاث وحفظه واحملافظة عليه، أصبح 

الرامية إىل ضمان استدامة الرتاث التدابري  يعين "الصونأن تعريفه إىل حد كبري إىل اليونسكو. وتنص االتفاقية على 
الثقايف غري املادي، مبا يف ذلك حتديد هذا الرتاث، وتوثيقه، وإجراء البحوث بشأنه، واحملافظة عليه، ومحايته، وتعزيزه، 
 وإبرازه، ونقله، وال سيما عن طريق التعليم النظامي وغري النظامي، وإحياء خمتلف جوانبه". واجلديد يف هذا النهج هو أن

 النقل النظامي وغري النظامي للرتاث الثقايف غري املادي عنصران أساسيان لصونه. 

 ،)2001وأخريا وليس آخرا، تسلم االتفاقية، مستلهمة يف ذلك إعالن اليونسكو العاملي بشأن التنوع الثقايف ( -45
املمارسات الثقافية للجماعات والموعات باملساواة األساسية بني الثقافات. ونتيجة لذلك، تعترب أشكال التعبري الثقايف و 

متكافئة يف القيمة واألمهية، وأصبحت مراتب القيمة اليت متيز بني عناصر معينة من الرتاث الثقايف غري املادي (سواء كانت 
وطنية أو غري مدرجة) على أساس نظم قيمة مفروضة من اخلارج  حصرمدرجة يف قوائم االتفاقية أو يف أي قوائم 

ضة. وبذا املعىن، أصبحت القيمة األساسية اليت يُعتد با هي قيمة التنوع ذاتا اليت يسهم فيها الرتاث الثقايف غري مرفو 
واالحرتام  ،املادي على الصعيد العاملي. إال أنه رب فهم هذا يف سياق احرتام قيم حقوق اإلنسان املعرتف با عامليا

 املتبادل بني الثقافات. 



 

، شبكة من خرباء الرتاث الثقايف غري املادي، 2003اليونسكو، منذ اعتماد اتفاقية عام  عن أنشطة ولقد نشأت -46
. غري أن التحدي الذي ال يزال قائما هو اجتذاب خرباء من خارج جمال الفنيةمما أدى إىل تبادل دائم التزايد للخربات 

. وينبغي أال يغرب عن البال أن عملية صياغة النص األويل الثقافة إىل املناقشات املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي
لالتفاقية ضض با فريق متعدد التخصصات ضم أساسا خرباء يف القانون واألنثروبولوجيا. ومّثل هذا جانبا هاما من 

 العملية ينبغي أن يتواصل يف مرحلة تنفيذ االتفاقية على الصعيدين الوطين والدويل. 

 غير المادي والتنمية المستدامة  التراث الثقافي 2.3

 الثقافة والتنمية المستدامة 2.3.1

ما برحت الصلة بني الثقافة والتنمية موضوع مناقشات دولية طيلة عقود عديدة من الزمن. وشهد العقد املاضي،  -47
8Fاستنادا إىل أحداث هامة سابقة

استدامة. وعلى الرغم من أن جمددا بدور الثقافة يف حتقيق تنمية أكثر إنصافا و اهتماما  (9)
مل تتضمن أي إشارة مباشرة إىل دور الثقافة، مت التسليم مرارا  2000األهداف اإلمنائية لملفية اليت مت حتديدها يف عام 

بأمهية الثقافة يف اجتماعات قمة ومؤمترات ُعِقدت يف العقد األول من األلفية اجلديدة، وبذا أمكن تعزيز إطار الثقافة 
اجلمعية العامة لممم  اعتمدتا، سّلمت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي، اليت 2005لصعيد العاملي. ويف عام على ا

املتحدة، بأن الثقافات مجيعها تسهم يف إثراء اجلنس البشري، وأقرت بأمهية احرتام التنوع الثقايف وفهمه. وعالوة على 
) والعديد من قرارات اجلمعية 2010قمة املعين باألهداف اإلمنائية لملفية (ذلك، تؤكد الوثيقة اخلتامية الجتماع ال

9Fالعامة لممم املتحدة

على أمهية الثقافة للتنمية وإسهامها يف حتقيق األهداف اإلمنائية لملفية، وتدعو إىل مراعاة تعميم  (10)
 الثقافة يف السياسات واالسرتاتيجيات اإلمنائية. 

إليه" ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  ية املعنونة "املستقبل الذي نصبومؤخرا يف الوثيقة اخلتاموأدرجت الثقافة  -48
اليت تؤكد على ضرورة مراعاة تعميم األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة (االقتصادية، واالجتماعية،  10F11)20(مؤمتر ريو+

ضمن الوثيقة سوى إشارات قليلة متواضعة إىل حد ما إىل دور الثقافة يف والبيئية) يف أعمال منظومة األمم املتحدة. وال تت
املستدامة. وال تتضمن الوثيقة أي مناقشة متعمقة للصالت بني االثنتني واملسامهة املمكنة للثقافة يف التنمية  التنمية

الثقافة: مفتاح التنمية بشأن موضوع " ،، ُعِقد مؤمتر دويل يف هانغدجو، الصني2013املستدامة. ويف أيار/مايو 
املستدامة". ووفر املؤمتر املنتدى العاملي األول ملناقشة دور الثقافة يف التنمية املستدامة يف ضوء إطار التنمية ملا بعد عام 

                                                 
ا عناملعنية بالثقافة والتنمية (تنو  )، واللجنة العاملية1982مثل املؤمتر العاملي املعين بالسياسات الثقافية (موندياكولت)، مكسيكو سييت،   (9)

 ). 1998لسياسات الثقافية من أجل التنمية (ستوكهومل، با)، واملؤمتر الدويل احلكومي املعين 1995اإلبداعي، 
 65/166) و 2010("الوفاء بالوعد: متحدون لتحقيق األهداف اإلمنائية لملفية"،  65/1جلمعية العامة لممم املتحدة قرارات ا  (10)

 بشأن "الثقافة والتنمية".  )2012( 66/208) و 2011(
) 11( http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&referer=http://sustainabledevelopment.un.org/ 

futurewewant.html&Lang=E. 
 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&referer=http://sustainabledevelopment.un.org/%20futurewewant.html&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&referer=http://sustainabledevelopment.un.org/%20futurewewant.html&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&referer=http://sustainabledevelopment.un.org/%20futurewewant.html&Lang=E


 

للتنمية املستدامة، ويدعو إىل "إدراج  مساعد وحافزجمددا على دور الثقافة كعامل هانغدجو . ويؤكد إعالن 2015
، ويقوم على الرتاث، والتنوع، 2012كز على الثقافة كجزء من خطة التنمية لممم املتحدة ملا بعد عام هدف حمدد ير 

11Fواإلبداع، ونشر املعارف، ويتضمن غايات ومؤشرات حمددة تربط بني الثقافة ومجيع أبعاد التنمية املستدامة

(12) . 

دة مناقشة مواضيعية رفيعة املستوى بشأن الثقافة ، أجرت اجلمعية العامة لممم املتح2013 يونيوويف حزيران/ -49
والصني، واالحتاد األورويب، ومجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب إدراج  77والتنمية. وطلبت جمموعة الـ 

أن الثقافة ، وأكدت على 2015إشارة صرحية إىل الثقافة كعامل مساعد للتنمية وحافز هلا يف خطة التنمية ملا بعد عام 
يف تضطلع بدور جوهري يف تعجيل حتقيق األهداف اإلمنائية لملفية، على حنو ما مت التأكيد عليه يف إعالن هانغدجو. و 

يعقد اللس االقتصادي ) 2013وضع الصيغة النهائية لتقرير التقييم هذا (متوز/يوليه  ري فيهالذي ر قتالو 
العلم تسخري السنوي. وموضوع اجلزء الرفيع املستوى من االجتماع هو " اجتماعه االستعراضي الوزاري واالجتماعي،

 لتعزيز التنمية املستدامة وحتقيق األهداف اإلمنائية لملفية".  ات الثقافيةمكاناإلوالتكنولوجيا واالبتكار، و 

12Fدي واالجتماعيويؤكد األمني العام لممم املتحدة يف تقريره لالستعراض الوزاري السنوي للمجلس االقتصا -50

)13( 
على أن الثقافة، بوصفها عامال مساعدا وحافزا، توفر مدخال يف مجيع قطاعات التنمية املستدامة مبا فيها البعد 
االجتماعي، والتنمية االقتصادية، واالستدامة البيئية، والسالم واألمن. ويشري إىل أنه ينبغي أن يتضمن إطار ما بعد عام 

سي، وأن من شأن زيادة التأكيد على السياقات الثقافية يف السياسات والربامج اإلمنائية أن التنمية كعنصر أسا 2015
أكثر فعالية ومشولية وأكثر تركيزا على اإلنسان. وينبغي يف الوقت ذاته أن يقوم  للتنمية يتسم بأنه يساعد على اتباع ضج

فقر وزيادة الرفاهية والشمولية. ومن األمهية احلامسة وضع القطاع اإلبداعي بدور حّفاز للتنمية، وأن يسهم يف احلد من ال
مؤشرات وإحصائيات تتعلق بالثقافة إلبداء هذا األثر. ويشري التقرير أيضا إىل بعض الصالت بني الثقافة والرتبية، 

قافة يف أطر األمم واملساواة بني اجلنسني والبيئة. ويشجع التقرير عالوة على ذلك منظومة األمم املتحدة على أن تدرج الث
املتحدة للمساعدات اإلمنائية، ويشجع البلدان على أن تصدق على االتفاقيات الثقافية. وتوفر الوثيقة اليت أسهمت با 
اليونسكو يف التقرير مناقشة أكثر تفصيال وتعمقا لدور الثقافة احملتمل يف سياق التنمية املستدامة، وتدعو إىل جعل الثقافة 

 عة للتنمية املستدامة. الركيزة الراب

يف  اليةومطلوب إىل اليونسكو، أكثر من أي وقت مضى، بوصفها الوكالة الوحيدة لممم املتحدة املناطة با و  -51
جمال الثقافة، أن تبدي عنصر الريادة وأن تسهم يف املناقشة اجلارية. ولقد بذلت املنظمة من قبل على امتداد السنوات 

مسامهة الثقافة يف التنمية املستدامة. ولقد حتققت مثار جهود  توضيحب ،كبرية للدفع قدما باملناقشة  القالئل األخرية جهودا
 2015اليونسكو يف شكل تعاظم االعرتاف حاليا بأمهية الثقافة للتنمية املستدامة عامة وإطار التنمية ملا بعد عام 

                                                 
أيار/مايو  17ملعتمد يف هانغدجو، مجهورية الصني الشعبية، يف إعالن هانغدجو. وضع الثقافة يف صميم سياسات التنمية املستدامة. ا  (12)

2013 .ration20130517.pdfhttp://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/FinalHangzhouDecla. 
 .http://www.un.org/en/ecosoc/docs/adv2013/13_amr_sg_report.pdf: 2013انظر النسخة املسبقة املؤرخة نيسان/أبريل  )13(

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/FinalHangzhouDeclaration20130517.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/adv2013/13_amr_sg_report.pdf


 

لثقافة حبق كجزء ال يتجزأ من إطار التنمية املستدامة يف قبل اخاصة. ومن اجللي أنه ال يزال يتعني عمل الكثري حىت تُ 
جممله، وحىت يتسىن وضع السياسات والربامج الالزمة وتنفيذها. إال أنه مت بالفعل اختاذ اخلطوات األوىل، وهي خطوات 

 واعدة. 

 والتنمية المستدامة 2003اتفاقية عام  2.3.2

لسياق. وتشري االتفاقية يف ديباجتها إىل العديد من الصكوك بدور هام يف هذا ا 2003تضطلع اتفاقية عام  -52
بشأن أغراض  1الدولية، وتسلم بأمهية الرتاث الثقايف غري املادي كدعامة للتنوع الثقايف وضمان للتنمية املستدامة. واملادة 

نص جبالء على أنه "ال يؤخذ يف بشأن التعاريف ت 2إشارة مباشرة إىل التنمية املستدامة، ولكن املادة  االتفاقية ال تتضمن
احلسبان، ألغراض هذه االتفاقية سوى الرتاث الثقايف غري املادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة املتعلقة حبقوق 
اإلنسان، ومع مقتضيات االحرتام املتبادل بني اجلماعات والموعات واألفراد والتنمية املستدامة". وبذا مت حتديد 

مع التنمية املستدامة على أنه من الشروط األساسية ألخذ االتفاقية للرتاث الثقايف غري املادي يف احلسبان. وهذا االتساق 
يعين أيضا أن الرتاث الثقايف غري املادي الذي يعرقل أو يعوق التنمية املستدامة لن يؤخذ يف احلسبان، وكذلك املمارسات 

 اإلنسان. اليت تتناقض مع املعايري الدولية حلقوق 

الرتاث الثقايف غري املادي متفقا مع التنمية  ،أو ال رعل ،وال توفر االتفاقية أي توجيه آخر فيما يتعلق مبا رعل -53
املستدامة، وال توضح الصالت بني االثنني. والتوجيهات التنفيذية لالتفاقية تشجع وسائل اإلعالم على "... اإلسهام يف 

ثقايف غري املادي باعتباره وسيلة لدعم التماسك االجتماعي والتنمية املستدامة ومنع املنازعات، التوعية بأمهية الرتاث ال
على إدارة السياحة على حنو دول األطراف ث الحتمفضلة ذلك على الرتكيز فقط على جوانبه اجلمالية والرتوحيية ..."، و 

توقع أن يدعم الرتاث كيف يُ   التنفيذية توضح التوجيهات مستدام ال يعرض للخطر الرتاث الثقايف غري املادي املعين. وال
الثقايف غري املادي التنمية املستدامة، وهل تدعم جماالت معينة من الرتاث الثقايف غري املادي التنمية املستدامة أكثر من 

من التدخالت اليت قد غريها، وال تناقش الصلة بني أي من التدابري املقرتحة لصون الرتاث الثقايف غري املادي وغريها 
 تنفذها البلدان لدعم التنمية املستدامة. 

 كيف ترى الجهات المعنية الصلة بين التراث الثقافي غير المادي والتنمية المستدامة  2.3.3

على أن بوسع الرتاث الثقايف غري املادي أن يقدم  ،باإلمجاع تقريبا ى التشاور معهاتتفق اجلهات املعنية اليت جر  -54
هذه امهة هامة يف التنمية املستدامة. وأشري كذلك إىل أن هذه الصلة اليت كانت قائمة على الدوام أصبحت بفضل مس

إىل املشاركون يف مؤمتر هانغدجو أيضا ذي قبل. وأشار  وباتت مفهومة أكثر من ،ظاهرة 2005االتفاقية واتفاقية عام 
رب املشاركون عن رأي مفاده أنه يبدو اآلن أن املسامهة اليت ميكن هذه النقطة. ففي مناقشة بشأن منجزات االتفاقية، أع

 أن يقدمها الرتاث الثقايف غري املادي يف التنمية املستدامة أصبحت مفهومة على حنو أفضل نتيجة العتماد االتفاقية. 



 

امة للبشرية، ألنه ال غىن عنه وخلص املؤمتر إىل نتيجة مؤداها أن الرتاث الثقايف غري املادي هو أساس التنمية املستد -55
لتقوية الصالت الوثيقة بني األشخاص، وإتاحة الفرصة لعمليات التبادل الثقايف، وتعزيز الفهم والتسامح املتبادلني. 
وُقدمت توصيات بشأن دور الرتاث الثقايف غري املادي يف سياق التعليم (وضع املناهج الدراسية)، وجتنب النزاعات، وحل 

ومنع الكوارث واالنتعاش فيما بعدها، واالستدامة البيئية، والتصدي لتغري املناخ، وكفالة األمن الغذائي اخلالفات، 
 والصحة. 

 املعنيني رباءاخل ،وجتدر اإلشارة إىل أن قائمة املتكلمني واملشاركني يف املائدة املستديرة يف مؤمتر هانغدجو تضمنت -56
وشركائها، واملسؤولني احلكوميني من عدد قليل من الدول األطراف، معظمهم ، وممثلي اليونسكو 2003اتفاقية عام ب

ا نوقش فيه الرتاث الثقايف مع جهات ال عالقة هل مشرتكا بني القطاعات من قطاع الثقافة. أي أن هذا مل يكن حمفال
الرتاث الثقايف غري املادي أو البيئة أو الصحة، إما قد ال تدرك بوضوح الصالت بني  بالثقافة من قطاعات مثل الرتبية

وإدماجها أو قد ال تتوفر هلا األدوات واآلليات الالزمة لفهم مسامهة الرتاث الثقايف غري املادي  ،وجماالت عمل كل منها
 يف أعماهلا. 

 ،هامةوأثبتت التقييم، يف واقع احلال، أنه يف حني أن املشاركني يف االتفاقية اتفقوا بوجه عام على أن هذه الصلة  -57
درة الرتاث قفإن عمليات توضيح طبيعة هذه الصلة، وحتديد ما هلذه الصالت من إمكانات للتنمية املستدامة من ناحية ول

من ناحية أخرى، وحتديد املخاطر احملتملة اليت قد تشكلها التنمية، إن مل تكن  ستمرارالثقايف غري املادي على اال
. وال مفاجأة يف ذلك، قيد اإلجنازدي وغري ذلك من األمور، كلها كانت أعماال مستدامة، على الرتاث الثقايف غري املا

 ألن االتفاقية صك جديد نسبيا وألن الصالت متعددة اجلوانب وال يسهل دائما فهمها. 

يف  التشاور معها جرى وأشار عدد كبري من اجلهات املعنية (مبا فيها جهات حكومية وجهات من غري الدول) اليت -58
ناء عملية التقييم إىل الفوائد االقتصادية احملتملة للرتاث الثقايف غري املادي كمحتوى هام لمنشطة الثقافية، والسلع أث

واخلدمات اليت رري إنتاجها وتوزيعها على يد صناعات ثقافية أو من خالل بىن أساسية ثقافية. وتضمن هذا أيضا 
دخال للقطاع اخلاص واملنظمات غري الرحبية، والفنانني، واجلماعات املعنية. د الصناعات الثقافية عمالة و إمكانية أن تولّ 

ويُنظر إىل الصناعات الثقافية املتصلة بالكتب، واملسرح، والسينما، وصناعة السالل، والتصوير، والرقص، واملوسيقى، 
وتبني العالقة الوثيقة بني الرتاث  .اديةزة للتنمية االقتصاصناعة األزياء، واحلرف التقليدية، وغريها، على أضا عوامل حفو 

حلماية وتعزيز  2005واتفاقية عام  2003عام  ةاتفاقيبني  الثقايف غري املادي واالقتصاد اإلبداعي الصالت القائمة
 تنوع أشكال التعبري الثقايف اليت ميكن االستفادة منها على حنو أفضل يف أعمال الربجمة يف اليونسكو. 

ة معنية عديدة إمكانية أن رتذب الرتاث الثقايف غري املادي السياحة الثقافية والفوائد االقتصادي جهات توأبرز  -59
القتصاد، واإلسهام يف ضاية املطاف يف احلد من الفقر. وأشري يف هذا السياق إىل اليت ميكن أن توفرها للجماعات ول

جماالت للرتاث الثقايف غري املادي  "جتمد"مبا يف ذلك إمكانية املخاطر احملتملة للسياحة على الرتاث الثقايف غري املادي، 
م يف وقت ما ألغراض السياحة فحسب، أو قدَ اليت كانت تُ  ،مثل فنون األداء، والطقوس، واالحتفاالت، وغريها



 

كان الرتاث ، وهلذا فقد تفقد هذه األنشطة معناها اجلوهري، واألمهية اليت  ومشاعرهم تشويهها، أو فصلها عن هوية الناس
الثقايف غري املادي ميثلها للجماعات والشعوب املعنية. والواقع أن هذه األنواع من األداء لن تكون حىت مؤهلة ألن تعترب 
تراثا ثقافيا غري مادي وفقا لروح االتفاقية. غري أن معظم اجلهات املعنية اليت جرت استشارتا تشعر بوجه عام بالتفاؤل يف 

 إذا كانت مستدامة وجيدة اإلدارة، ستكون أرجح من األخطار الكامنة فيها.  أن فوائد السياحة،

وإسهام املهارات احلرفية  ،وتشكل املعارف واملمارسات التقليدية، مبا فيها املمارسات السليمة بيئيا املتصلة بالزراعة -60
يف أحيان كثرية على أضا  يشار إليها خرى كان، أمثلة أالتقليدية (بدال من اإلنتاج الواسع النطاق) يف االستدامة البيئية

تربهن على الصلة القائمة بني الرتاث الثقايف غري املادي والتنمية املستدامة. وجرى التأكيد أيضا على مسامهة املمارسات 
ناخ. وأوضحت التقليدية يف  اجلهود املبذولة ملنع فقدان التنوع البيولوجي، واحلد من تردي الرتبة، وختفيف آثار تغري امل

اجلهات املعنية أيضا أن اإلقرار بقيمة مسامهة املمارسات التقليدية يف هذه اجلهود، اليت مل حتظ حىت اآلن يف أحيان كثرية 
 بأي تقدير خاص، كان له أثر متكيين على اجلماعات. 

الثقافية للمجتمعات، وأن هذه وأشري أيضا إىل أن الرتاث الثقايف غري املادي حيمل يف طياته القيم االجتماعية و  -61
القيم من شأضا أن تعزز التماسك االجتماعي للمجتمعات، وهذا شيء ضروري بصفة خاصة يف أوقات األزمات 
والتحوالت. وشدد عدد كبري من اجلهات املعنية على األمهية األساسية للرتاث الثقايف غري املادي كجزء من هوية 

ية هام للتصدي للتحديات االجتماعية الثقافية اليت يواجهها من يعيشون يف اجلماعات، وعلى أن اإلحساس باهلو 
تقارب الو  ،باالقرتان مع احلوار املشرتك بني الثقافات ،جمتمعات متعددة الثقافات. وهلذا يُنظر إىل هذا اإلحساس باهلوية

 ستدامة. او  افانصأكثر إ، أساسي األمهية لكي تصبح التنمية على أنه قيقي بني الثقافاتاحل

وتكرر أيضا طرح مسألة اهلوية يف سياقات أخرى، مثل وضع احلكومات أشكاال معينة للتعبري عن الرتاث الثقايف  -62
غري املادي يف صميم الرتاث الوطين للبلد، بغية بناء هوية وطنية حوهلما. وهذا يوحي بسوء فهم أو سوء استخدام 

طراف حول املطالبات "مبلكية" عناصر معينة من الرتاث الثقايف غري املادي لالتفاقية، أسوة باخلالفات بني الدول األ
 مدرجة أو سيتم إدراجها يف القائمة التمثيلية. 

للتنمية عن طريق الصناعات  حافزاوتبني للتقييم، بوجه عام، أن إمكانية أن يصبح الرتاث الثقايف غري املادي  -63
اجلهات املعنية. ويُنظر  مفهومة إىل حد كبري لدىوالسياحة الثقافية املستدامة،  ،قابلةالثقافية، والبىن األساسية املؤسسية امل

إىل الرتاث الثقايف غري املادي على أنه يسهم يف توليد الدخل، وإراد فرص العمل، واحلد من الفقر. ويُنظر إىل بعض 
ل قيمة للتقنيات احلديثة أو تكملها. ونادرا ما يشار إىل املمارسات الزراعية واملهارات املهنية التقليدية على أضا توفر بدائ

معارف وممارسات تقليدية أخرى وثيقة الصلة بالتنمية املستدامة، كتلك املتصلة بالطلب التقليدي أو الصيدلة التقليدية 
اث الثقايف غري املادي  على سبيل املثال، أو الطرق التقليدية للتعلم، ومنع النزاعات وحلها. وغالبا ما تتصل إمكانية الرت 

 كعامل مساعد للتنمية املستدامة مبهمته كمصدر للهوية واإلبداع. 



 

 التراث الثقافي غير المادي والتنمية المستدامة في الممارسة العملية 2.3.4

الت عن معرفة الصالت بني الرتاث الثقايف غري املادي والتنمية املستدامة وتقديرها شيء، والبناء على هذه الصأن  -64
أن دراسة  حني وعي يف املمارسة العملية أو حىت إراد هذه الصالت حيثما ال تكون قائمة حتد آخر خمتلف متاما. ويف

هذا املوضوع املعقد نسبيا واملتطور يف مجيع أشكاله وجوانبه كانت خارج نطاق عملية التقييم هذه، مت إبداء القليل من 
 شك يف أن احلاجة تقوم إىل تدارس هذه الصلة بني الرتاث الثقايف غري املادي املالحظات اهلامة يف هذا الشأن. وال

 والتنمية املستدامة (والعكس بالعكس) بعمق أكرب يف املستقبل. 

وقت كتابة هذا التقييم  ير الدورية املقدمة من الدول األطرافوعلى صعيد الدول األطراف، يتضح من حتليل للتقار  -65
 )14(13F)41من  29يف املائة من الدول األطراف املقدمة لتقارير ( 75) أن ما يقرب من 2013و  2011 ت(الدورا

من هذه التقارير يثبت أنه قد أقيمت إىل حد  24وضعت سياسة جديدة نسبيا لصون الرتاث الثقايف غري املادي، وأن 
واالجتماعية والريفية والبيئية). وعلى هذا  التنمية املستدامة (االقتصادية نشطةما صلة بني الرتاث الثقايف غري املادي وأ

السياسات والتشريعات يف فصل  عنرد املزيد يللتنمية. ( حافزاألساس، يُنظر إىل الرتاث الثقايف غري املادي جبالء على أنه 
 الحق من هذا التقرير). 

م املناقشة اإلمنائية الدولية. ومت،  وعلى الصعيد الدويل، ما فتئت اليونسكو تبذل جهودا كبرية لوضع الثقافة يف صمي -66
رد مبزيد من التفصيل آنفا، إحراز تقدم على امتداد السنوات القليلة املاضية، كما يتجلى يف تأكيد عدد من الوثائق و كما 

ق اخلتامية ملؤمترات قمة هامة ومن قرارات اجلمعية العامة لممم املتحدة على أمهية الثقافة للتنمية وإسهامها يف حتقي
األهداف اإلمنائية لملفية. ولقد أقرت اجلمعية العامة لممم املتحدة بأمهية الثقافة يف سياق خطة التنمية ملا بعد عام 

 ، ويعكف اللس االقتصادي واالجتماعي حاليا على مناقشة هذا املوضوع. 2015

من الرتاث الثقايف.  ال يتجزأادي كجزء ومن اجللي أيضا، أن هذه األعمال مجيعها تتضمن الرتاث الثقايف غري امل -67
آنفا على وجه التخصيص إىل الرتاث الثقايف غري املادي على أنه من األصول اهلامة للسياحة  املذكورةوتشري بعض الوثائق 

عوب الثقافية، أو على أنه حمتوى للصناعات الثقافية، أو تشري إىل نظم املعارف أو ممارسات اإلدارة البيئية اخلاصة بالش
صلته بقطاعات  ةحيناذكر إىل الرتاث الثقايف غري املادي من األصلية اليت تسهم يف االستدامة البيئية. وليس مثة إشارة تُ 

أخرى، أو إىل الدور األساسي األمهية الذي تضطلع به اجلماعات يف صون الرتاث الثقايف غري املادي، أو إىل ما إذا كان 
 املستدامة سيتغري أو ينبغي أن يتغري وفقا لذلك، وهلم جرا.  للتنمية املشهد العامدورها يف 

ويشجع التقييم منظومة األمم املتحدة على إدماج الثقافة يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية.  -68
األمم يف املائة من مجيع أطر عمل  70أن الثقافة مدرجة اآلن يف  2012وأوضحت دراسة أجرتا اليونسكو يف عام 

                                                 
تقريرا  31رير، ُقدم تقارير دورية متاحة للتحليل. ومن بني هذه التقا ،وقت كتابة هذا التقييم ،دولة طرفا قد قدمت إىل األمانة 41كانت  )14(

 تنقيحها كي تدرسها اللجنة يف دورة الحقة. بمنها تقوم الدول املقدمة هلا  10)، يف حني أن 2013-2011( تهالدراسإىل اللجنة 



 

يف املائة من هذه احلاالت بالركائز الثالث للتنمية املستدامة (االجتماعية،  73ل صاملتحدة للمساعدة اإلمنائية. وتت
تزايد قد الثقايف غري املادي بأضا قليلة، وإن كان عددها  رتاثواالقتصادية، والبيئية). وتتسم احلاالت اليت تتصل مباشرة بال

املتحدة للتنمية  فحسب من مجيع وثائق أطر عمل األمم وثائق سعشري تئل األخرية. وتعلى امتداد السنوات القال
موزعة بالتساوي على الركائز الثالث للتنمية املستدامة وحقوق اإلنسان. وهي إىل الرتاث الثقايف غري املادي  املستدامة

وية (الوطنية). وميكن التوصل بوجه عام إىل ويركز معظم هذه احلاالت على الصالت بني الرتاث الثقايف غري املادي واهل
 دة للمساعدة اإلمنائية. ويرجع هذانتيجة مؤداها أن الرتاث الثقايف غري املادي ال يكاد يربز يف إطار عمل األمم املتح

عدم وجود و )، 2006(يف عام  2003بطبيعة احلال إىل عدد من العوامل، منها النفاذ احلديث نسبيا التفاقية عام 
اتب ميدانية لليونسكو يف العديد من البلدان، وعوامل أخرى. ويتعني على اليونسكو أن تضطلع مبزيد من اجلهود يف مك

كي تبني كيف ميكن بسهولة أن يرتبط الرتاث الثقايف غري املادي مبعظم الاالت املواضيعية األساسية إلطار   ،املستقبل
 األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. 

ن من بني املبادرات اهلامة اليت ساعدت على إثبات هذه الصلة، النافذة املواضيعية على الثقافة والتنمية التابعة وكا -69
هو تعجيل التقدم صوب حتقيق  ها. وكان اهلدف من2006لصندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لملفية واملنشأة يف عام 

كانت نافذة الثقافة والتنمية، اليت عقدت اليونسكو اجتماعا هلا، تتكون األهداف اإلمنائية لملفية على الصعيد العاملي. و 
بلدا خمتلفا. وكان صون الرتاث الثقايف غري املادي، ووضع السياسات، وتعزيز البىن  18من برامج جرى تنفيذها يف 

ائم حصر لعناصر الرتاث قو  تعدة وضعبلدانا األساسية املؤسسية من بني األنشطة املضطلع با. وجتدر اإلشارة إىل أن 
قلة من البلدان األخرى  اإلمنائية لملفية، يف حني بادرت الثقايف غري املادي كجزء من برامج صندوق حتقيق األهداف

بأنشطة ربطت بني املعارف واملمارسات التقليدية املتصلة بالصحة (يف إكوادور) أو بتغري املناخ (يف إثيوبيا) والنظم 
14Fاإلمنائية األكرب

)15( . 

 ،تقنينية نشطةبه من أ اضطلعتما  يف ضوءاليونسكو، رري التسليم على نطاق واسع اآلن بويف اخلتام،  -70
وتقدر  .رائدة يف جمال الرتاث الثقايفبوصفها وغريمها،  2003وكذلك اتفاقية عام  1972خصوصا اتفاقية عام و 

يد اجلهود اليت تبذهلا املنظمة إلثبات الصالت القائمة بني الدول األعضاء ووكاالت األمم املتحدة األخرى على حنو متزا
 تسهم يف هذه املناقشة.  2003املضطلع با يف سياق تنفيذ اتفاقية عام  نشطةكما أن األ  .الثقافة والتنمية

                                                 
ذة املواضيعية على الثقافة والتنمية التابعة لصندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لملفية. وضعت اليونسكو نظاما شامال إلدارة املعارف للناف )15(

millennium-the-http://www.unesco.org/new/en/culture/achieving-وميكن النفاذ إىل قاعدة البيانات بالضغط على الوصلة التالية: 

development/-and-culture-f-goals/mdg-development . 

http://www.unesco.org/new/en/culture/achieving-the-millennium-development-goals/mdg-f-culture-and-development/
http://www.unesco.org/new/en/culture/achieving-the-millennium-development-goals/mdg-f-culture-and-development/
http://www.unesco.org/new/en/culture/achieving-the-millennium-development-goals/mdg-f-culture-and-development/


 

  التراث الثقافي غير المادي والمساواة بين الجنسين 2.4

تعميم مراعاة املنظور اجلنساين  -ة املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني يتسم ضج اليونسكو املزدوج حنو أولويتها العام -71
بأنه ضج مناسب ويتسق مع املمارسة الدولية. وعلى الرغم من أن معظم القطاعات قد نفذت عددا  -والربجمة اجلنسانية 

 من األنشطة اجلنسانية البارزة واهلامة، مثة فجوة يف قطاع الثقافة ال بد من سدها. 

يف السياسات، والتشريعات،  ،املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني ،ويبدو أن مسألة إدماج أولوية اليونسكو العامة -72
وعمليات التخطيط اإلمنائي، وخطط وبرامج الصون وغريها من األنشطة املتصلة بالرتاث الثقايف غري املادي هي املشكلة 

هي يود أن يعرتف بوجودها. و فاجلميع يدركون أمهيتها ولكن ال أحد  -اليت يتجنب اجلميع مناقشتها أو االعرتاف با
بني قيم حقوق اإلنسان اليت ترتكز على املساواة بني اجلنسني  الواضح تساقاالبالنظر إىل عدم  ،مسألة شديدة احلساسية

ارات بلة تطبيق هذه االختنسبة كبرية من الرتاث الثقايف غري املادي يف حا دم التمييز من ناحية واخلوف من استبعادوع
 . من ناحية أخرى على حنو أكثر صرامة على تعريف/حتديد الرتاث الثقايف غري املادي

وقبول أنه  ،بيد أنه ليس من الضروري أن يكون هناك تناقض بني صون الرتاث الثقايف غري املادي واالعتداد به -73
به صراحة  مسلمك بوضوح معايري حقوق اإلنسان، وهذا شيء ميكن التغاضي عن ممارسات تقليدية معينة ألضا تنته ال

من االتفاقية. وينبغي باألحرى أن تعمل اللجنة الدولية احلكومية  2يف تعريف الرتاث الثقايف غري املادي الوارد يف املادة 
نسكو، من مبساعدة من اليو لصون الرتاث الثقايف غري املادي (املشار إليها هنا فيما بعد باسم اللجنة الدولية احلكومية)، 

لحدود بني ما ميكن تعريفه بأنه تراث ثقايف غري مادي ألغراض االتفاقية وما ينبغي عدم تعريفه لأجل وضع حتديد أوضح 
15Fعلى هذا النحو

(16) . 

قية ميكن أن ه اليونسكو واللجنة الدولية احلكومية يف هذا الشأن وهو أن االتفاذأن تتج ربومثة موقف هام  -74
املمارسات الثقافية التقليدية على حنو يتسىن معه االحتفاظ بقيمتها األساسية للجماعة املعنية  شجع على تطوير/تكييفت

مع إزالة أو إبطال اجلوانب اليت تنطوي على متييز جسيم. ويتعني بطبيعة احلال القيام بذلك بطريقة تشاركية ومن خالل 
 جلهات املعنية مجيعها. التفاوض مع اجلماعة املعنية وفيما بني ا

ومن األمهية مبكان اإلشادة على النحو السليم بالدور املركزي األمهية الذي تضطلع به املرأة (والرجل) يف أحيان   -75
وكذلك إمكانية أن يؤدي الرتاث الثقايف غري املادي إىل متكني  ونقل الرتاث الثقايف غري املادي، كثرية يف إبداع، وحفظ،

 ،جل) يف حياتما. وبدال من النظر على حنو سليب إىل الثقافة التقليدية على أضا تضر حتما باملرأة واملساواةاملرأة (والر 
 ا تتطور باستمرار وتتسم مبرونة طبيعية متأصلة. ضميكن النظر إليها على حنو إرايب على أ

                                                 
سيتطلب هذا دراسة نظرية، ولكن معظم هذه األعمال إما مت أو رري االضطالع با يف جملس حقوق اإلنسان (وال سيما من قبل املقررة   (16)

 صة للحقوق الثقافية، فريدة شاهني)، ومن املناسب أن تعتمد اليونسكو على هذه األعمال. اخلا



 

رأة يف كل املمارسات واألحداث يف مجيع بني الرجل واملاملستاوية والفكرة هنا هي عدم الضغط من أجل املشاركة  -76
وما إذا كانا  ،ومدى تعلقهما با ،األوقات، وإمنا باألحرى فتح جمال للتفكري يف مطامح املرأة والرجل فيما يتصل حبياتما

يف غري حيظيان بالدعم من الرتاث الثقايف غري املادي الذي ميارسانه. ومن املهم أيضا النظر يف تدابر صون الرتاث الثقا
 ؤثر على حنو خمتلف يف حياة كل من املرأة والرجل، وكيف؟ ت تاملادي وحتديد ما إذا كان

وتبني البيانات اليت جرى مجعها كجزء من عملية التقييم احلالية أن جهات معنية عديدة تقر بالبعد اجلنساين يف  -77
ماعية التقليدية قد تطورت على الزمن ال لالستجابة وتؤكد أن الكثري من املمارسات االجت ،الرتاث الثقايف غري املادي

الثقافية واالقتصادية العامة املتغرية فحسب، وإمنا أيضا للتطور املستمر يف األدوار والتوقعات  -للبيئة االجتماعية 
 على وجه  اجلنسنياجلنسانية. إال أن من املعرتف به أيضا أن املعارف واألدوات الالزمة ملعاجلة مسألة املساواة بني

 صلتها بالرتاث الثقايف غري املادي تكون يف أغلب األحيان غائبة.  التخصيص من ناحية

للتوعية باجلوانب اجلنسانية للرتاث  فذانوفيما يتعلق بآليات عمل االتفاقية والدعم املقدم من األمانة، توجد عدة م -78
 ووضع -ستويات األنشطة التقنينية (التصديق نساين يف خمتلف ماجلنظور املوإلدماج  ،الثقايف غري املادي

التنفيذ). وبالنظر إىل عدم وجود مناقشة متعمقة بشأن املساواة بني اجلنسني والرتاث الثقايف و  -السياسات/التشريعات 
ات ذات الصلة ال تويل حىت غري املادي، وعدم تقدمي أي توجيه مناسب، فإن هذه اآلليات والوثائق والنماذج والتقييم

االعتبار الالزم للمنظور اجلنساين. وعلى سبيل املثال، ال يطلب أي من ملفات الرتشيح (للقائمة التمثيلية، أو قائمة  اآلن
الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل، أو املساعدة الدولية، أو سجل أفضل ممارسات الصون) أي 

ني والعناصر املعنية من الرتاث الثقايف غري املادي. وال يُطلب كذلك من معلومات عن الصالت بني املساواة بني اجلنس
 تضمنها أي أهداف أو مؤشرات تستجيب للمنظور اجلنساين.  نالدول األطراف املقدمة للرتشيحات أ

 وينطبق الشيء نفسه على التقارير الدورية، وإن كانت اللجنة الدولية احلكومية قد حثت، يف معرض نظرها يف -79
التقارير الدورية، الدول األطراف على إيالء االهتمام للمنظور اجلنساين. غري أن هذه التقارير ال تتضمن حىت اآلن أي 
سؤال جنساين، وال ُيطلب فيها أي بيانات مقسمة حسب اجلنس، مما يرتك األمر للدول األطراف لذكر أو عدم ذكر أي 

بذا املوضوع اهلام، ومجع معلومات هامة وممارسات جيدة ميكن شيء يف هذا الصدد. وهذه فرصة ضائعة للتوعية 
املقياس  5م/37وهو تضمني مشروع الوثيقة خرين. ومثة تطور إرايب حدث يف اآلونة األخرية اآل عفيما بعد م هاتشاطر 

تتناول  50، منها تقرير 100التايل الذي يتعلق باملؤشر اخلاص بعدد التقارير الدورية اليت ستتوىل األمانة حتليلها: "
 املسائل اجلنسانية". 

وال يعاجل برنامج األمانة لبناء القدرات (الذي ترد مناقشة له يف فصل الحق) أيضا هذا املوضوع بتفصيل أكرب،  -80
 ذكر أنه ال االتفاقيةال حاجة هنا إىل ويرجح أن يكون ذلك لعدم توفر التوجيه أو اإلرشاد من اللجنة الدولية احلكومية. و 

وال التوجيهات التنفيذية لالتفاقية، توفر أي توجيه بشأن هذه املسألة، باستثناء ذكر أنه ال يؤخذ يف احلسبان سوى الرتاث 



 

الثقايف غري املادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة املتعلقة حبقوق اإلنسان، ومع مقتضيات االحرتام املتبادل بني 
 ، والتنمية املستدامة. اجلماعات والموعات واألفراد

مؤخرا يف إجراء دراسة عن الرتاث الثقايف غري املادي واملنظور اجلنساين، ويف  2003وشرعت أمانة اتفاقية عام  -81
إعداد جمموعة أدوات ميكن أن تساعد يف معاجلة املنظور اجلنساين يف مشاريع حمددة للصون، مبا يف ذلك إعداد قوائم 

وة أوىل يف االجتاه السليم. ويؤمل أن تتضمن جمموعة األدوات أيضا الكثري من األمثلة املبتكرة احلصر. وهذه بال شك خط
ة اليت كيفت با اجلماعات تراثها الثقايف غري املادي مبا جعله أكثر مراعاة للمنظور اجلنساين، مع احملافظة على طريقعن ال

 مهامه ومدلوالته االجتماعية. 

الوثائق والنماذج ذات الصلة (مبا فيها التوجيهات التنفيذية، وأشكال التقارير الدورية، تنقيح مجيع  - 1التوصية 
 وملفات الرتشيح) كي تتضمن توجيهات وأسئلة جنسانية. 
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 التصديق في جميع المناطق  ارتفاع مستوى 3.1

للدول الثالثني اليت صدقت عليها يف  2006نيسان/أبريل  20حيز النفاذ يف  2003لت اتفاقية عام خد -82
دولة أخرى، واستمر  40صدقت على االتفاقية  2006أو قبل ذلك. ويف عام  2006كانون الثاين/يناير   20

) 2013األطراف يف االتفاقية وقت إعداد هذا التقرير (متوز/يوليه معدل التصديق يف ازدياد مطرد، وبلغ عدد الدول 
 دولة.  155
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، بوصفها ثاين أحدث اتفاقية ثقافية لليونسكو، عدد مرتفعا بصفة شهدت 2003وهذا يعين أن اتفاقية عام  -83
زمنية قصرية جدا. وعلى سبيل املقارنة، بلغت اتفاقية اليونسكو الثقافية الوحيدة اليت  استثنائية من التصديقات يف فرتة

نفس  -بشأن محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي  1972وهي اتفاقية عام  -حققت عددا أكرب من التصديقات 
عرتاف بأن املعدل املرتفع من . وينبغي، مع ذلك، اال1998سنة من اعتمادها يف عام  26العدد من التصديقات بعد 

اليت احتفلت مؤخرا بذكرى  1972يرجع أيضا جزئيا إىل جناح اتفاقية عام  2003التصديقات على اتفاقية عام 
ملكافحة املنشطات يف الرياضة هي االتفاقية الوحيدة اليت حققت  2005اعتمادها األربعني. واتفاقية اليونسكو لعام 

فرتة زمنية أقصر قدرها ست سنوات فحسب، وبلغ عدد التصديقات عليها يف عام  ذات العدد من التصديقات يف
 تصديقا.  174ما جمموعه  2013

 عبر العالم  2003التصديق على اتفاقية عام   2الشكل 
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(ال يتضمن الشكل حىت اآلن ماليزيا اليت صدقت  2013 وموقع اليونسكو الشبكي للرتاث الثقايف غري املادي، متوز/يولي املصدر:
 ).2013 وعلى االتفاقية يف متوز/يولي



 

ردين ، كما يتضح يف الشكلني الوامجيعها كان معدل التصديق مرتفعا يف الموعات اإلقليمية الست لليونسكو -84
 أعاله وأدناه. 

 حسب المجموعات اإلقليمية 2003التصديق على اتفاقية عام  1الجدول 

 الموعة اإلقليمية

عدد الدول 
األعضاء 

يف 
 اليونسكو

عدد الدول 
األعضاء اليت 
صدقت على 

 االتفاقية

 الدول اليت مل تصدق بعد

 19 27 األوىل
لطة، اململكة يرلندا، سان مارينو، كندا، ماآإسرائيل، أندورا، 

يرلندا الشمالية، الواليات املتحدة آاملتحدة لربيطانيا العظمى و 
 األمريكية

 االحتاد الروسي 24 25 الثانية
 جزر البهاما، سانت كيتس ونيفس، سورينام، غيانا 29 33 الثالثة

 30 44 الرابعة
ليشيت، جزر سليمان، جزر  -أسرتاليا، تايلند، توفالو، تيمور 

ارشال، ساموا، سنغافورة، كرييباس، ملديف، كوك، جزر م
 ميامنار، نيوزيلندا

 37 46 اخلامسة (أ)
أنغوال، جزر القمر، جنوب أفريقيا، الرأس األخضر، سرياليون، 

 بيساو، ليربيا -الصومال، غانا، غينيا 
 البحرين، الكويت 16 18 اخلامسة (ب)

  155 193 الموع
 . 2013 ومتوز/يولي 31موقع اليونسكو الشبكي،  املصدر:

ميكن استخالص عدد من املالحظات من اجلدول الوارد أعاله. فعدد من الدول ذات النفوذ التارخيي (وخصوصا  -85
يف الموعة األوىل) مثل كندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والواليات املتحدة األمريكية مل 

. أما يف جنوب وشرق أوروبا ووسط آسيا (الموعة الثانية) فقد صدقت معظم 2003عام تصدق بعد على اتفاقية 
الدول على االتفاقية باستثناء االحتاد الروسي. وأما يف منطقة البحر الكارييب (الموعة الثالثة) ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ 

كثرية ومل تصدق عليها أيضا دول أكرب مثل أسرتاليا (الموعة الرابعة)، فلم تصدق على االتفاقية دول جزرية صغرية  
 9تايلند. وأما يف أفريقيا (الموعة اخلامسة (أ))، اليت تضم أكرب جمموعة إقليمية ومتثل أولوية عامة لليونسكو، فإن و 

 دولة مل تصدق بعد على االتفاقية. وأما يف اجلنوب األفريقي، فإن بلدين فحسب مل يصدقا بعد: 46فحسب من 
 العربية، فقد صدقت معظم الدول على االتفاقية.  املنطقةأنغوال، وجنوب أفريقيا. وأما يف 

وختتلف األسباب الكامنة وراء عدم التصديق على االتفاقية. فعدد من الدول مل يصدق بعد على االتفاقية بسبب  -86
قتا أطول، وميكن أن يكون هذا سببا آخر مسائل سياسية خاصة. ويف الدول االحتادية، تستغرق عملية التصديق أيضا و 

 لتأخر عملية التصديق. وأخريا، ال يشكل التصديق على االتفاقية ببساطة يف بعض البلدان أولوية يف الوقت احلاضر. 



 

مل مينع هذه الدولة يف واقع  2003وتبني من التقييم أن عدم تصديق دولة ما يف بعض احلاالت على اتفاقية عام  -87
تنفيذ تدابري تتفق مع االتفاقية. وعلى سبيل املثال، وضع عدد من الدول أو الوحدات دون الوطنية تشريعات  احلال من

، أو أعد قوائم حصر بالرتاث )نوب أفريقيا، وتاليند، وغريهاجتتعلق بالرتاث الثقايف غري املادي (نيوفوندلند يف كندا، و 
ع بأنشطة للصون (الواليات املتحدة األمريكية). (يرد املزيد عن هذه الثقايف غري املادي (اململكة املتحدة)، أو اضطل

 املسألة يف الرمسني السابقني). 

 دعم اليونسكو للتصديق 3.2

. 2003اختذت اليونسكو عددا من اإلجراءات لتشجيع الدول األعضاء فيها على التصديق على اتفاقية عام  -88
االتفاقية. وكان التصديق على االتفاقية من لقدرات لدعم الدول يف تنفيذ ، ُوِضعت اسرتاتيجية لبناء ا2009ففي عام 

بني الاالت املواضيعية األربعة احملددة على أضا أولويات عاجلة للدول األعضاء. وحتقيقا هلذه الغاية، أعدت أمانة 
عمل تتعلق بالتصديق  ، ونظمت عدة حلقات2003اليونسكو دليال تدريبيا خاصا بشأن التصديق على اتفاقية عام 

 -)، وتيمور 2011استهدفت يف املقام األول الدول اجلزرية الصغرية: جزر القمر (متوز/يوليه  ،على وجه التخصيص
 ). 2012)، وسانت كيتس ونفيس (أيار/مايو 2012)، وساموا (شباط/فرباير 2011ليشيت (تشرين الثاين/نوفمرب 

تصديق على اتفاقية اليونسكو للرتاث غري املادي" من أجل ميسري برنامج وُصمم دليل حلقة العمل املعنون "ال -89
آلياتا إىل خمتلف اجلهات املعنية اليت ستشارك يف حلقة و  2003بناء القدرات. والغرض منه هو تقدمي اتفاقية عام 

انب القانونية للتصديق، بناء القدرات. ويعرض الدليل اجلو ب األخرى املتعلقة عملالالعمل املتعلقة بالتصديق وحلقات 
ويعرض الدليل واخلطوات الالزمة للتوصل إىل اتفاق بشأن التصديق، والتحضري للتصديق الذي سييسر التنفيذ فيما بعد. 

 أيضا خمتلف آليات تنفيذ االتفاقية على الصعيدين الوطين والدويل. 

كني بأمهية التصديق على االتفاقية والفوائد وكان اهلدف من حلقات العمل املتعلقة بالتصديق هو إعالم املشار  -90
التشجيع على ترمجة االتفاقية إىل اللغات احمللية. ويرد أدناه مثال حللقة يف يف بعض احلاالت متثل العائدة من وراء ذلك، و 
 العمل املتعلقة بالتصديق.



 

  2012ط/فبراير شبا 15-14حلقة العمل المتعلقة بالتصديق المعقودة في أبيا، ساموا،  -1اإلطار 

ممثال من الوزارات احلكومية، واملنظمات غري احلكومية،  32مجعت حلقة العمل املتعلقة بالتصديق املعقودة يف ساموا بني 
جلسات على امتداد يومني. وجرى فيها إطالع املشرتكني على املفاهيم األساسية التفاقية عام  8واجلماعات يف 

16Fأتا. ويفيد التقرير النهائي حللقة العملواآلليات الدولية اليت أنش 2003

املشرتكني دخلوا يف مناقشات بشأن بأن  (17)
الطريقة اليت تتناول با االتفاقية الرتاث الثقايف غري املادي املقدس، وصلة االتفاقية بالقوانني العرفية، ومدى اتساقها مع 

لقة بالرتاث املشرتك. وخلصت احللقة إىل جمموعة من املعاهدات الدولية األخرى واإلجراءات املتعددة اجلنسية املتع
بشأن التصديق  2012التوصيات منها ترمجة االتفاقية إىل اللغة الساموية، وإطالق مشاورات وطنية يف نيسان/أبريل 

 على االتفاقية، ودراسة إنشاء جلنة وطنية لصون الرتاث الثقايف غري املادي يف ساموا. 

العمل املكرسة للتصديق على وجه التخصيص، نظمت اليونسكو جمموعة من حلقات  وباإلضافة إىل حلقات -91
على سبيل املثال، أربع حلقات ونُظمت . 2003العمل املتعلقة بالتنفيذ يف البلدان اليت مل تصدق بعد على اتفاقية عام 

، نظم مكتب اليونسكو 2011يل ليشيت تغطي مسأليت التنفيذ وإعداد قوائم احلصر. ويف نيسان/أبر  -خمتلفة يف تيمور 
 2005وعام  2003اجلامع يف أكرا حلقة عمل بشأن "قوة الثقافة والتنمية" للرتويج للتصديق على اتفاقييت عام 

 وتنفيذمها يف غانا وليربيا، ومها بلدان مل يقوما بعد بعملية التصديق. 

 ُنظمت يف أقاليمها حلقات عمل تتعلق إال أنه حىت وقت إعداد هذا التقييم، مل تكن أي من الدول اليت -92
. ومل يتسن، مع ذلك، حتديد األسباب الكامنة وراء عدم التصديق يف 2003بالتصديق قد صدقت على اتفاقية عام 

 هذه الدول، وإن كان قد ذُكر أن بعضها كان بصدد عملية التصديق. 

بريا يف حد ذاته. فهو، كما خلص مؤمتر جناحا ك 2003وميثل املعدل السريع للتصديق على اتفاقية عام  -93
هانغدجو، دليل على أن االتفاقية تستجيب الحتياجات مل تتم تلبيتها لدول وجهات فاعلة أخرى، غري أن تنفيذ 

 االتفاقية مل يكن دون حتديات. وستناقش هذه التحديات مبزيد من التفصيل يف الفصول القادمة. 

 

                                                 
، قسم الثقافة، وزارة الرتبية 2012شباط/فرباير  15-14تقرير حلقة العمل املتعلقة بالتصديق على اتفاقية الرتاث الثقايف غري املادي،   (17)

 والرياضة والثقافة، أبيا، ساموا. 



 

 2003صلة باتفاقية عام السياسات والتشريعات المت 4الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدماج أحكام االتفاقية في السياسات والتشريعات 4.1

 اإلطار التشريعي 4.1.1

فيما يتصل بسن  2003من اجللي أن أطرافا كثرية استجابت للتشجيع القوي الذي تضمنته اتفاقية عام  -94
. ووفقا ملا هو وارد 2006قائمة حاليا، وكان معظم ذلك يف الفرتة منذ عام التشريعات الشريعات جديدة و/أو تنقيح ت

أمانة التراث الثقافي غير 
مادي في اليونسكو، ال

وصندوق التراث الثقافي 
 غير المادي

 بناء القدرات  •
املساعدة الدولية  •

(لصون الرتاث 
الثقايف غري املادي 

وإعداد قوائم احلصر 
 اخلاصة به) 

عقد اجتماعات  •
للجهات الفاعلة 

 وتيسري احلور 
 الرتويج ومجع األموال •
 تشاطر املعارف  •
أجهزة خدمة  •

 االتفاقية

 ستشاريةالهيئات اال
 اهليئة الفرعية •
 اهليئة االستشارية •

المنظمات غير الحكومية 
 المعتمدة

 اللجنة الدولية الحكومية

 الجمعية العامة
 للدول األطراف

 
 الدول األطراف

التصديق على اتفاقية 
 2003عام 

إدماج مبادئ االتفاقية 
يف االسرتاتيجيات 

والسياسات 
 والتشريعات الوطنية

 ثيلية القائمة التم •
قائمة الرتاث  •

الثقايف غري املادي 
الذي حيتاج إىل 

 صون عاجل
سجل أفضل  •

 ممارسات الصون 
 املساعدة الدولية •

 

اإلطار املؤسسي 
(على الصعد 

الوطنية واإلقليمية 
واحمللية لصون 

 الرتاث الثقايف غري
 املادي
 

قوائم احلصر 
وخطط الصون 

للرتاث الثقايف غري 
 املادي

عية املعارف ولتو 
بشأن الرتاث 

الثقايف غري املادي 
على الصعد احمللية 
 والوطنية والدولية

البحوث 
والتحقيقات 

 العلمية

 زيادة/تحسين

كفالة صون 
الرتاث 

الثقايف غري 
 املادي

زيادة ملكية 
اجلماعات 
للرتاث 

الثقايف غري 
املادي، 
والقدرة 

على إبداعه 
ونقله 
 وإدارته

التنمية 
املستدامة 
والرفاهة 
(الصحة، 
والبيئة، 
 

   
وضوح صورة 

الرتاث 
الثقايف غري 

 املادي

حتسني 
العالقات 

يف 
اجلماعات 
وفيما بينها 

(احلوار 
والتعاون 

ا   اف ال
 
   

 السالم
تنفيذ اسرتاتيجيات 

وسياسات وتشريعات 
صون الرتاث الثقايف 
غر املادي (وبرامج 

ومشاريع معنية تتعلق 
 باالتفاقية)

 اق: مشاركة التمع املدين، والتعاون الدويل، والعوملة، والتوسع احلضري، واهلجرة، وغري ذلك.السي

 الجماعاتمشاركة 



 

17Fيف التقارير الدورية املقدمة حىت اآلن

دولة طرفا قوانني جديدة مكرسة للرتاث الثقايف غري املادي، أو  14، سنت (18)
دول أطراف حاليا بوضع تشريعات جديدة. ويوجد لدى بعض  5وم أدرجت هذا الرتاث يف تشريعات قائمة اآلن، وتق

الدول األطراف، بطبيعة احلال، تشريعات تتعلق بالرتاث الثقايف غري املادي منذ سنوات عديدة (مثل اليابان منذ عام 
لبات إىل أي مدى ستتطور ممارساتا لالستجابة للمتط رصد)، ومن املثري لالهتمام 1962وكوريا منذ عام  1950

يف االعتبار  2013توقع، يف فرنسا، أن يأخذ قانون الرتاث اجلديد الذي سيعتمد يف عام اجلديدة مبوجب االتفاقية. ويُ 
، يف 2003الرتاث الثقايف غري املادي وفقا التفاقية عام  لصون. ولدى مدغشقر مشروع قانون الرتاث الثقايف غري املادي

 أن الرتاث به فصل خاص مكرس للرتاث الثقايف غري املادي. حني يوجد لدى املغرب مشروع قانون بش

ن التشريعات يف اليت قدمت معلومات ع 19طراف الـ وأثبت التقييم أيضا أنه يوجد، باإلضافة إىل الدول األ -95
، نشرت 2011الدول األطراف األخرى اليت اختذت خطوات يف ذلك االجتاه. ففي عام  تقاريرها الدورية، عدد من

بشأن  2001، عدلت فييت نام قانوضا لعام 2009ني أول قانون هلا عن الرتاث الثقايف غري املادي، ويف عام الص
ويستجيب على حنو أفضل إىل احلالة السائدة حاليا يف البلد. ويف عام  2003الرتاث الثقايف كي يتفق مع اتفاقية عام 

، الذي يتضمن أحكاما بشأن الرتاث الثقايف غري املادي. ويف سن اجلبل األسود قانون محاية املمتلكات الثقافية 2010
ف ، دخل قانون محاية الرتاث الثقايف حيز النفاذ يف العام نفسه. ويعرَّ 2008سلوفينيا اليت أصبحت دولة طرفا يف عام 

تايلند، أحكاما من دجمت بلدان، مثل أوزبكستان و القانون املذكور الرتاث الثقايف غري املادي بأنه تراث ثقايف حي. وأُ 
يف تشريعاتا قبل التصديق الفعلي عليها. ويف السلفادور، ُقدم اقرتاح بإصالح القانون يرمي إىل تعزيز  2003اتفاقية 

املسائل املتصلة بالرتاث الثقايف غري املادي، ورري يف جورجيا حاليا وضع قانون يتعلق على وجه التخصيص بالرتاث 
 الثقايف غري املادي. 

، أُبرمت مذكرة تفاهم بني وزارة الثقافة وكلية احلقوق 2010ويف صربيا، اليت مل تصدق على االتفاقية إال يف عام  -96
يف جامعة بلغراد لوضع مشروع قانون جديد بشأن الرتاث الثقايف سيتضمن صون الرتاث الثقايف غري املادي. وتقوم منغوليا 

واالتفاقات  2003اث الثقايف كيما يتسق على حنو أفضل مع اتفاقية عام أيضا يف الوقت الراهن بتنقيح قانوضا للرت 
األخرى اليت صدق البلد عليها. ويتمثل أحد العناصر األساسية يف القانون املنقح يف نزع الطابع املركزي للمسؤولية عن 

دات احمللية. وتوجد يف النيجر صون الرتاث الثقايف غري املادي من الصعيد املركزي وجعلها على صعيدي املقاطعات والوح
خطط لتنقيح قانون الرتاث الثقايف يف البلد كيما يأخذ يف االعتبار تدابري صون الرتاث الثقايف غري املادي والتدابري األخرى 

 ذات الصلة. 

و تنهض ومن اجلدير بالذكر أن بعض التشريعات اجلديدة (على سبيل املثال يف اجلمهورية الدومينيكية) وضعتها/أ -97
بوضعها مؤسسات متخصصة منشأة حديثا (مديريات، وهيئات، وجلان، وغريها) لصون الرتاث الثقايف غري املادي. ويف 

                                                 
). ورمبا تكون املعلومات 2013و  2012و  2011دولة طرفا (يف السنوات  41عدد الدول األطراف اليت قدمت تقارير حىت اآلن بلغ   (18)

 قد أصبحت بالية.  2012و  2011الواردة من الدول األطراف اليت تقدمت بتقارير يف دوريت 



 

بعض احلاالت، ينشئ التشريع احلديث أيضا مؤسسات جديدة، كما هو حاصل يف غابون. ويف بريو، على سبيل املثال، 
امها واختصاصاتا، مبا فيها تلك املتعلقة بالرتاث الثقايف غري ) حيدد مه2010أنشئت وزارة الثقافة مبوجب قانون (

، حدد توجيه وزاري خاص مهام مديرية الرتاث الثقايف غري املادي يف الوزارة، واإلجراءات 2011املادي. ويف عام 
القانون مؤسسة  الواجب اتباعها فيما يتعلق بإعالن الرتاث الثقايف املادي وغري املادي للبلد. ويف حاالت أخرى، يعني

)، مع ذكر حتديد الرتاث الثقايف 2011قائمة حاليا لتويل صون الرتاث الثقايف غري املادي (مثل بوركينا فاسو، قانون عام 
 غري املادي املوجود يف أراضي البلد وإنشاء نظام إلعداد قوائم احلصر كهدف مشرتك. 

مت سن التشريع اجلديد أو املنقح لتحقيق االتساق بني سياسة ويف عدد من احلاالت، يُذكر على وجه التحديد أنه  -98
. وميثل وضع السياسات الثقافية وتنسيقها (مثال عن طريق 2003وقانون الرتاث الثقايف يف البلد وأحكام اتفاقية عام 

اث الثقايف خطة وطنية للصون) هدفا مشرتكا آخر هلذا التشريع اجلديد، ويبدو يف بعض احلاالت أن متطلبات صون الرت 
غري املادي أدت إىل إعادة توجيه وضع السياسات. واهلدف الرئيسي للعديد من هذه القوانني هو إنشاء نظم لالعرتاف 

األغراض األخرى (مثل  جنبا إىل جنب معالرمسي بالكنوز البشرية احلية (مثل كمبوديا والسنغال)، أو إدراج ذلك 
 املغرب). 

رية لعملية وضع القوانني هذه اليت جتدر اإلشارة إليها ما يلي: مت يف املغرب االعرتاف وتتضمن بعض اجلوانب القط -99
، وإدراجها يف املناهج 2011الرتاث الثقايف غري املادي) مبوجب قانون صدر يف عام  نقل(كأداة ل رمسيا بلغة الرببر

لرتاث الثقايف غري املادي، بتعديل قانون املدرسية. وقامت بلغاريا، يف الوقت الذي تعكف فيه على وضع تشريع جديد ل
املراكز التمعية إلشراكها مباشرة يف أنشطة صون الرتاث الثقايف غري املادي (مثل املهرجانات، واملعارض، وأنشطة النشر، 

أحكاما عن حقوق  2009والتعليم، وغري ذلك)؛ ويتضمن قانون للرتاث الثقايف غري املادي يف أرمينيا صدر يف عام 
مللكية، والتعاون الثقايف الدويل، والتعاون بني شعب أرمينيا وشعوب البلدان األخرى. ويف تركيا أجريت، نتيجة لقانون ا

 ، دراسات ميدانية لتحديد الرتاث الثقايف غري املادي. 2006لعام  302الرتاث الثقايف غري املادي رقم 

  فييت نام - 2003م أمثلة على تعديل التشريعات وفقا التفاقية عا 2اإلطار 

، دراسة استقصائية تتعلق بتعديل قانون الرتاث الثقايف. وقدمت اليونسكو الدعم هلذا 2008أجرت فييت نام، يف عام 
، طُرحت يف مناقشة يف اجلمعية الوطنية لفييت نام للموافقة على مشروع تعديل قانون الرتاث 2009املشروع. ويف عام 

ة عناصر الرتاث الثقايف غري املادي. ويف معرض الرد على طلب فييت نام، استطاعت أمانة الثقايف، مسألة ترتيب أولوي
. 2003أن توضح أن ترتيب أولوية عناصر الرتاث الثقايف غري املادي ال تتفق وروح اتفاقية عام  2003اتفاقية عام 

بشأن إعداد قوائم حصر عناصر الرتاث وصدر بعد ذلك قانون الرتاث الثقايف املعدل. ويتضمن القانون املذكور أنظمة 
 الثقايف غري املادي وإدراجها يف القائمة الوطنية للرتاث الثقايف غري املادي



 

تقع االختصاصات القانونية املتعلقة بالثقافة، يف العديد من الدول األطراف ذات النظم االحتادية، ضمن والية  -100
املثال يف النمسا حيث تتوىل املقاطعات التسع، عن طريق قوانينها حكومات املقاطعات. وهذا هو احلال، على سبيل 

للرتويج الثقايف، مهمة اختاذ تدابري الصون القانوين للرتاث الثقايف غري املادي. ويف إيطاليا، اعتمدت منطقة لومباردي 
مستوى الكانتونات  )، وتوجد يف سويسرا عدة قوانني ثقافية على2008قانونا لصون الرتاث الثقايف غري املادي (

 ةجديد اتإسبانيا، تشريعو يف كل من اإلمارات العربية املتحدة  تتتضمن أحكاما بشأن الرتاث الثقايف غري املادي. وُسن
غري شامل وغري . وميكن أن يفضي هذا إىل تنفيذ اأو بدال منه ةالوطني اتعلى الصعيد اإلقليمي بالرتادف مع التشريع

 لالتفاقية.  دقيق

ُيستدل من املعلومات الواردة آنفا أنه يوجد تنوع كبري فيما يتعلق باإلطار التشريعي املتصل بالرتاث الثقايف غري و  -101
املادي. ففي حني توجد لدى بعض الدول األطراف تشريعات خمصصة حلماية الرتاث الثقايف غري املادي الكائن يف 

اتا الثقافية عامة. ومن املثري لالهتمام مالحظة أنه توجد يف أراضيها، أدجمت دول أطراف أخرى هذا الرتاث يف تشريع
بعض البلدان، يف بعض احلاالت األخرى، محاية خاصة لعناصر معينة من الرتاث الثقايف غري املادي، تكون عادة مدرجة 

الرتاث. ولقد تطورت هذه يف قوائمها الوطنية حلصر/تسجيل تراثها الثقايف الوطين غري املادي و/أو قوائمها التمثيلية هلذا 
التشريعات عادة تدررا على امتداد عدد كبري من السنوات، وغالبا ما كان ذلك قبل التصديق على االتفاقية. وينبغي 
تشجيع هذه الدول على وضع قانون شامل يغطي مجيع عناصر الرتاث الثقايف غري املادي املوجودة على أراضيها، أو 

املادي صراحة يف تشريعاتا للرتاث الثقايف العام. وحسب النظام السياسي املتبع يف كل بلد، قد إدراج الرتاث الثقايف غري 
يتم سن التشريعات على الصعيد االحتادي، يف حني يكون ذلك يف بلدان أخرى من مسؤولية فرادى املقاطعات. ويف 

 املادي اختالفا كبريا من مقاطعة إىل أخرى. غري  الثقايفهذه احلالة األخرية، قد ختتلف التشريعات املتصلة بالرتاث 

 سياسات التراث الثقافي غير المادي وخطط صونه  4.1.2

يف املائة من الدول  75) حتديد أن قرابة 2013-2011ميكن، من خالل التقارير الدورية (الدورات  -102
خر لصون الرتاث الثقايف غري ) قد وضعت سياسة جديدة من نوع أو آ41من بني  29األطراف اليت قدمت تقارير (

منها ميكن اعتبار أضا برهنت على إدماج صون الرتاث الثقايف غري املادي إىل حد ما يف جماالت أخرى  24املادي، وأن 
للسياسات. وختتلف األولويات فيما بني السياسات اجلديدة، اليت تتناول على حنو منفرد صون الرتاث الثقايف غري املادي، 

 السياسات يف مجلة أمور الاالت التالية: التوعية (مع بناء القدرات أو التعليم)، والنقل والشباب، والتعليم،وتغطي هذه 
والتعزيز، وتيئة بيئة مساعدة للرتاث الثقايف غري املادي، وتعزيز مهمته يف التمع، وغري  واستيفاء قوائم احلصر، والرتويج

 ذلك. 

يف بعض احلاالت، إىل التأكيد بشدة على التوثيق والتسجيل، بدال من صون الرتاث  إال أن هناك ميال مستمرا، -103
الثقايف غري املادي داخل اجلماعات وعن طريقها. ويبدو، يف حاالت قليلة أخرى، أن معظم عمليات وضع سياسات 

 ايف غري املادي عامة. الصون تدور حول عنصر مدرج أو عناصر مدرجة يف القائمة التمثيلية، مبا يضر بالرتاث الثق



 

ت األطراف املقدمة للتقارير خمتلف األهداف و/أو املبادئ اليت تقوم عليها سياساتا لصون الرتاث الثقايف صفوو  -104
غري املادي. فاملكسيك، وبريو، وغواتيماال، مثال، تؤكد على احلوار فيما بني الثقافات، والتنوع العرقي والثقايف، وتراث 

ة. أما يف بوركينا فاسو، فُينظر إىل الرتاث الثقايف غري املادي على أنه يضطلع بدور رئيسي يف الوئام الشعوب األصلي
منع النزاعات أو يف فرتة  درة الرتاث الثقايف غري املادي علىاالجتماعي. ويشار يف سياسيت قريغيزستان وكوت ديفوار إىل ق

لرتاث الثقايف، على الرغم من جتربتها الطويلة، األولويات التالية: ما بعد حل النزاعات. وتتضمن خطة كوريا الرئيسية ل
) وضع مبادئ توجيهية لدعم أنشطة ممارسي 2) إتاحة فرص أوسع للجمهور للتمتع بالرتاث الثقايف غري املادي؛ (1(

 ث. ) إنشاء وتشغيل مركز للتدريب على الرتاث لوضع األساس لنقل الرتا3الرتاث الثقايف غري املادي؛ (

تقارير دورية  بعد وتؤكد البيانات اإلضافية اليت مجعها التقييم أنه توجد أيضا لدى دول أطراف عديدة مل تقدم -105
سن  2010سياسات للرتاث الثقايف غري املادي، أو أضا بصدد وضع مثل هذه السياسات. ففي كينيا، مثال، مت يف عام 

والثقافة. وترى جهات معنية عديدة أن  الوطين لى يد وزارة الدولة للرتاثع على الصعيد الوطين سياسة للثقافة والرتاث
اجلهات املعنية يف أثناء عملية  مع رو شالتن القلق إزاء عدم ارب أيضا عهذه السياسة ليست واسعة مبا فيه الكفاية، وأعُ 

يلزم إجراء تنقيحات أخرى عقب  وضع السياسة. وصرح مسؤولون من وزارة الرياضة والثقافة والفنون املنشأة حديثا أنه
 عملية تشاور مكثفة هلذا السبب، ولتحقيق االتساق بني هذه السياسة ودستور كينيا اجلديد. 

ويوجد يف اجلمهورية التشيكية نوعان من السياسات اإلقليمية اليت إما تركز على الثقافة عامة مبا فيها الرتاث  -106
تعيد حكومة مالوي النظر حاليا يف مشروع و لرتاث الثقايف غري املادي فحسب. الثقايف غري املادي، أو تكون مكرسة ل

الذي مل يعتمد بعد. واهلدف من ذلك هو حتديث املشروع، وإدراج خطة لتنفيذ صون  2005سياستها الثقافية لعام 
ادي اعُتمد يف عام الرتاث الثقايف غري املادي. ويوجد يف أوزبكستان برنامج حكومي لصون الرتاث الثقايف غري امل

من أجل  2003؛ وقدمت غابون إىل اجلمعية الوطنية، مشروع سياسة ثقافية يتضمن أحكام اتفاقية عام 2010
 . تقييمه

وتتضمن بعض برامج السياسات احملددة املشار إليها يف التقارير الدورية: االسرتاتيجية الوطنية البلغارية للتنمية  -107
ورقة الرؤية االسرتاتيجية الفلمنكية العامة بشأن الرتاث الثقايف غري املادي املعنونة "سياسة )، و 2020-2010الثقافية (

لصون الرتاث  اإثيوبي) يف 2015-2011خطة النمو والتحول ()، و 2010للرتاث الثقايف غري املادي يف فالندرز" (
)، 2015-2011ون "ثقافة بيالروس" (الثقايف غري املادي، وبرنامج السياسة الثقافية الوطنية لبيالروس املعن

)، 2014-2011واسرتاتيجية صون الرتاث الثقايف لكرواتيا ومحايته واستخدامه استخداما جتاريا مستداما للفرتة 
والسياسة الوطنية اجلديدة لنظم معارف الشعوب األصلية اليت تضعها سيشيل حاليا كجزء من مبادرة للجماعة اإلمنائية 

سُتعىن حبماية هذا العنصر اهلام يف الرتاث الثقايف غري املادي للبلد، باالقرتان مع أعضاء الشعوب للجنوب األفريقي 
 األصلية واألوساط التجارية واملنظمات غري احلكومية. 



 

) فتستحق الذكر على حنو مستقل. واملهم فيما 2010أما اخلطة الوطنية اإلسبانية للرتاث الثقايف غري املادي ( -108
با هي أضا ترمي إىل كفالة استمرارية الرتاث الثقايف غري املادي عن طريق وضع مفاهيم، ومنهجية، ومعايري لصون يتعلق 

الرتاث الثقايف غري املادي. كما أضا تستهدف أيضا تيسري تشاطر املعلومات والتنسيق بني اإلدارات احلكومية (وهذه 
 ،لك توفري إطار منهجي لإلجراءات اليت تتخذها اإلدارات العامةمسألة هامة يف مثل هذا النظام الالمركزي)، وكذ

واهليئات اخلاصة، والتمع عامة. ومثة ضج مهم آخر للسياسات وهو النهج الذي تتبعه فرنسا والذي هو خليط من ضوج 
ي، وعلى وجه اخلصوص موجودة من قبل وضوج جديدة، والذي توىل فيه اهتمام للبحوث املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املاد

للنقد العلمي. ويتمثل أحد حماور السياسة العامة الرئيسية يف إنشاء رابطات للتواصل وجتمعات إقليمية، وبذا يتسىن ترمجة 
 السياسات الثقافية احمللية إىل إجراءات عملية. 

غري احلكومية/مكاتب اخلدمات وتتبع فالندرز ضجا مماثال يبدأ من القاعدة، يرمي إىل بناء قدرات املنظمات  -109
التمعية لصون الرتاث الثقايف غري املادي، مع كون اجلماعات احمللية، والسلطات احمللية واملنظمات غري احلكومية اجلهات 

يتطابق كثريا مع مفهوم "مجاعة الرتاث" املتبع يف اتفاقية جملس أوروبا اإلطارية بشأن قيمة  ضج الفاعلة األساسية؛ وهو
). وتعتزم قربص أيضا اتباع ضج يقوم على البدء من القاعدة، عن طريق 2005اث الثقايف للمجتمع (جملس أوروبا، الرت 

تقدمي إعانات حكومية إىل اجلماعات ومكاتب اخلدمات التمعية لتمكينهما؛ ورري تشجيع اجلماعات احمللية على 
وتزويد املراكز الثقافية باملعدات، وشراء مالبس العروض،  تقدمي مقرتحات حمددة للصون (مثال للمهرجانات الشعبية،

 واألفالم الوثائقية، وغريها)، وتوضع اخلدمات التمعية يف شكل جمموعات لزيادة الكفاءة. 

ا، وقد ُحددت بعض التباينات اإلقليمية و/أو القطاعية يف األنشطة عيوبغري أن هذه النهوج الالمركزية هلا  -110
فرنسا ويف بلجيكا. وتشري املكسيك ومنغوليا كلتامها إىل أن من العسري عليهما، بالنظر إىل االمتداد اجلغرايف  الثقافية يف

الواسع والتنوع العرقي للبلدين (ويف حالة املكسيك، تعدد املؤسسات احلكومية املدنية النشطة) اتباع ضج وطين موحد 
 لصون الرتاث الثقايف غري املادي. 

 الفقرات السابقة أن أشكال وأمناط السياسات وخطط الصون ختتلف اختالفا كبريا من دولة طرف إىلوتوضح  -111
أخرى. ففي بعض الدول األطراف، تتضمن سياسات الرتاث الثقايف يف جمملها أحكاما تتعلق بالرتاث الثقايف  دولة طرف

 الثقايف غري املادي. غري املادي، يف حني تكون لدى دول أطراف أخرى سياسات خمصصة للرتاث 

 مجاالت السياسة العامة األخرى  4.1.3

) أن معظم الدول 2013-2011دولة عضوا حىت اآلن (دورات  41تبني التقارير الدورية املقدمة من  -112
) استطاعت أن تقيم صلة بني 41من  29األطراف اليت وضعت سياسة جديدة لصون الرتاث الثقايف غري املادي (

). وبذه 29من  24ية) إىل حد ما (ئايف غري املادي والتنمية (االقتصادية، واالجتماعية، والريفية، والبيالرتاث الثق



 

الصفة، يُنظر إىل الرتاث الثقايف غري املادي بوضوح على أنه دافع للتنمية. وفيما يلي أمثلة مما ذكرته الدول األطراف بشأن 
  :رات التنمية يف بلدان كل منهاالصالت بني الرتاث الثقايف غري املادي ومباد

ينظر إىل الثقافة يف بوركينا فاسو على أضا ركيزة رئيسية للتنمية، يف حني ينظر إليها يف زمبابوي (وخصوصا  -113
غري املادي يف  الثقايفاللغات والديانات األفريقية) على أضا أساس لبناء مستقبل البلد. وتذكر تركيا أضا أدجمت الرتاث 

يط اإلمنائي. وتتمثل سياسة الربازيل، فيما يتعلق بالتنمية املستدامة، يف توسيع إمكانية االنتفاع بالرتاث الثقايف غري التخط
املادي كأساس لتحقيق ذلك، يف حني تسعى بلغاريا إىل اتباع ضج متكامل إزاء التنمية الثقافية اإلبداعية والتنمية 

. 2020-2010ضل للمعيشة) يف اسرتاتيجيتها الوطنية للتنمية الثقافية للفرتة املستدامة (مبا يف ذلك حتقيق مستوى أف
ووضع املغرب سياسات متكاملة جتمع بني التنمية احمللية وصون الرتاث الثقايف غري املادي (مثل تقدمي الدعم احلكومي 

طنية الشاملة القائمة على تأييد األهداف ملؤسسات السياحة الثقافية الصغرية واملتوسطة، وتدعو "االسرتاتيجية اإلمنائية الو 
 إىل تقدمي الدعم احلكومي حلفظ الرتاث الثقايف غري املادي، ومحايته، وترميمه.  2008اإلمنائية لملفية يف منغوليا لعام 

مهية ومن املسلم به عامة يف نيجرييا، مرة أخرى، أن عناصر الرتاث الثقايف غري املادي ميكن أن تكون حمورية األ -114
يف حتقيق النمو االقتصادي والتنمية املستدامة، وأنشأت احلكومة االحتادية صناعات ثقافية وسلمتها إىل احلكومات احمللية 

الثقايف غري املادي هذه وممارستها. وجرى يف مايل تقييم آثار التنمية على الرتاث  اثتهيئة بيئة مساعدة لتعلم عناصر الرت ل
 وحدات للطاقة اهليدروليه، وبذا مت تطبيق اختبار لالستدامة.  إقامةا يتصل بالثقايف غري املادي فيم

ومتثل التنمية الريفية جماال آخر للسياسة العامة مت فيه إدماج صون الرتاث الثقايف غري املادي، مع التأكيد يف  -115
وفر هنغاريا التمويل، عن طريق شبكتها الرئيسية لفة النمو يف البلد. وتتخبلغاريا، على سبيل املثال، على املناطق الريفية امل

الوطنية، للجماعات اليت تعد قوائم حصر للرتاث الثقايف غري املادي، أو اليت أعدت من قبل قوائم هلذا الرتاث، وتُوجه 
الرتاث  أشكال أخرى من التمويل اإلمنائي أيضا حنو مهرجانات وحبوث الرتاث الثقايف غري املادي. ويف قربص، يُنظر إىل

للتنمية التمعية، وحتافظ إدارة ختطيط املدن واإلسكان على األماكن الثقافية املرتبطة  حافزالثقايف غري املادي على أنه 
الستثمار لتنمية االقتصاد، بالرتاث الثقايف غري املادي؛ يف حني يوفر برنامج بيالروس الوطين لتنمية املدن الصغرية والقرى ا

املقاطعات الغنية بالرتاث الثقايف غري املادي، وحفظ املناظر الطبيعية الريفية التقليدية.  ية والثقافية يفة االجتماعوالبيئ
وتراعي منطقة غاليسيا املستقلة ذاتيا (يف إسبانيا) الرتاث الثقايف غري املادي يف استخدام األرض والتخطيط احلضري.ويف 

لتنشيط  عديدةبني الرتاث الثقايف غري املادي والبيئة الطبيعية، ومثة برامج ليتوانيا، رري التسليم على حنو جيد بالصلة 
احلرف التقليدية وتشجيع اجلماعات الريفية على عرض وممارسة تراثها الثقايف غري املادي يف املنتزهات العامة؛ ورري أيضا 

 إنشاء قاعدة للبيانات عن املنتجات الزراعية. 

االقتصادية بوجه أعم، تسلم بلدان كثرية مبسامهة الرتاث الثقايف غري املادي يف االقتصادات وفيما يتعلق بالتنمية  -116
احمللية، خصوصا عن طريق املنتجات احلرفية والسياحة (مثل عرائس الظل يف كمبوديا). ويف أرمينيا، تُعقد مهرجانات 

ع سياسة احلكومة أيضا التعليم املهين اجليد الرتاث الثقايف غري املادي يف إطار برنامج خدمات دعم السياحة، وتشج



 

االقتصادية)؛ ويتمثل برنامج جدير بالذكر يف  -(املهارات احلرفية وغريها) لكل الموعات كجزء من التنمية االجتماعية 
ة يف تعليم الفنون/احلرف اليدوية للمجموعات الضعيفة وذوي اإلعاقة. وتدمج قريغيزستان أيضا صناعات املنتجات اليدوي

التخطيط اإلمنائي احلكومي، وبدأ يف مصر دمج الصناعات الثقافية احمللية يف التنمية، وأدجمت وزارة الصناعة معلومات 
 عن احلرف اليدوية التقليدية يف براجمها، ورري تشجيع احلرفيني التقليديني على املشاركة يف األسواق الوطنية والدولية. 

للحرف اليدوية يف وزارة التجارة اخلارجية والسياحة يف بريو بتنمية قطاع املنتجات احلرفية وتنهض املديرية الوطنية  -117
ألمهيته كنشاط اقتصادي وملا له من معان اجتماعية وثقافية. وذهبت باكستان بذا الناحية إىل ما هو أبعد من ذلك، من 

ركاء خاصني، شهادات مهنية (يف جماالت مثل إدارة خالل املعهد الوطين للدراسات الثقافية الذي مينح، بالتعاون مع ش
املنسوجات، ودراسات املتاحف والتوجيه واإلنتاج التلفزيونيني، مع إيالء تصميم األزياء و الفنادق، والتصميم الداخلي، و 

بشأن وجمموعة من حلقات العمل االبتكارية للحرفيني من كل أحناء البلد  ،اهتمام خاص للرتاث الثقايف غري املادي
مواضيع خمتلفة (مثل املنسوجات، واملشغوالت اخلشبية، واملشغوالت املعدنية، وغريها) اليت رري فيها تدريب احلرفيني 
على االجتاهات السوقية، وتصميم املنتجات، والتعبئة، والنفاذ إىل األسواق. وتدعم كرواتيا إنتاج وتوزيع وتسويق منتجات 

من األنشطة ذات الصلة (مثل اللعب وصناعة خبز الزجنبيل)، وتتعاون وزارة الثقافة صناعات احلرف اليدوية وغري ذلك 
بنشاط مع وزارات أخرى إلدماج الرتاث الثقايف غري املادي يف الربامج واخلطط االسرتاتيجية احمللية واحلكومية (الثقافة 

فكار اجلديدة بشأن القيم واملهارات التقليدية) والسياحة، ودعم املهارات املرتبطة بالفنون احلرفية، وتشجيع اإلبداع واأل
من إمكانات قوية  2003ربز هذه األمثلة ما حتظى به اتفاقية عام بغية كفالة االستدامة يف الربامج اخلاصة بذلك. وتُ 

بشأن تنوع أشكال التعبري الثقايف، وخصوصا للدول األطراف يف  2005للتفاعل على حنو أوثق مع اتفاقية عام 
 فاقيتني كلتيهما، وهذه حىت اآلن إمكانية مل تستغل استغالال كامال لنظامي االتفاقيتني. االت

ومثة خاصية أخرى ذات صلة لعملية دمج السياسات هذه، وهي أن دوال أطرافا عديدة تتبع ضجا واسعا متعدد  -118
سبيل املثال، تندرج سياسات الرتاث  القطاعات يستجيب على حنو جيد للمتطلبات اإلجرائية للتنمية املستدامة. وعلى

الثقايف غري املادي يف الربازيل يف جماالت أخرى للسياسة العامة (مثل املوارد البيئية، واالجتماعية، واملعارفية التقليدية، 
لى سبيل واجلينية، واالقتصادات احمللية، وغريها)، ومثة مبادرات مشرتكة بني الوزارات بشأن البيئة والسياحة والصحة. وع

املثال، تشارك إدارة الرتاث الثقايف غري املادي يف تدابري ختفيف اآلثار البيئية ومحاية البيئة، والرتاث الثقايف غري املادي مدرج 
). ويف التفيا، مت وضع التشريع املخصص 2012و  2008و  2004يف خطط البلد العامة الرباعية السنوات (

وزارة الثقافة ومبشاركة واسعة من وزارات ومؤسسات حكومية أخرى وشركاء ) حتت قيادة 2012املخطط (يف عام 
 14آخرين. وتشرف وزارة الثقافة الصينية على مؤمتر مشرتك بني الوزارات لصون الرتاث الثقايف غري املادي، يتكون من 

تعليمية، والتخطيطية، واإلعالمية، إدارة أو وزارة تغطي جمموعة واسعة من الاالت (الثقافية، واالقتصادية، والعلمية، وال
 والدينية، وغريها). 



 

ع السياسة العامة، كما هو حاصل يف الرتاث الثقايف غري املادي يف وض ورري التسليم أيضا بإمكانية مسامهة -119
 غري املادي، حيث تضطلع إدارة الثقافة يف وزارة التنمية االجتماعية والثقافة باملسؤولية عن صون الرتاث الثقايف ،سيشيل

) مبادرات ثقافية لتشجيع املشاركة االجتماعية. ويف 2015-2011وتتضمن اخلطة االسرتاتيجية اخلمسية احلالية (
) الربامج املشرتكة بني وزارة الثقافة وجلنة األقليات 2020-2010فييت نام، تشجع اسرتاتيجية التنمية الثقافية (

لعرقية وتنميتها. ويُراعي أيضا الدور الذي ميكن أن يضطلع به الرتاث الثقايف غري العرقية لتعزيز حفظ ثقافات األقليات ا
املادي يف منع النزاعات وحلها ورري إدماجه يف وضع السياسات األوسع. ويف كوت ديفوار رري النظر يف ذلك الدور  

جيا، ر يا هاما (الطب التقليدي، وامليتالو كعامل حّفاز للسالم االجتماعي؛ وميثل الرتاث الثقايف غري املادي موردا اجتماع
ني من اخلطباء والقادة الدينيني هوغريمها)، يف حني تعتمد الدولة يف مايل يف أحيان كثرية على التجمعات املهنية للمفو 

 طبيعية. للتوسط بني الدولة، والتمع املدين، واحتادات العمال، أو حلل النزاعات بني اجلماعات املتجاورة على املوارد ال

وكما يتجلى من التقارير الدورية، اختذت دول أطراف عديدة خطوات إلدماج الرتاث الثقايف غري املادي يف  -120
ا للتنمية حافز جهودها األكرب صوب حتقيق التنمية املستدامة. ويتعلق عدد من األمثلة بالرتاث الثقايف غري املادي بوصفه 

ق االستدامة البيئية. وتشري نسبة كبرية من هذه التقارير إىل حتقيق التنمية االقتصادية الريفية وعامال أساسي األمهية لتحقي
حلرف التقليدية. وال شك يف أن اعن طريق السياحة الثقافية والصناعات الثقافية. وُيشار مرارا يف هذا السياق إىل أمهية 

البحوث املكتبية تبني يف جمملها أن هذا جمال هذه اجلهود جد مشجعة. ولكن املقابالت، والدراسات االستقصائية، و 
  تستغل استغالال كامال حىت اآلن، وكذلك عدد كبري من التحديات. توجد فيه إمكانات مل

 التحديات التي تكتنف التشريعات والسياسات  4.2

 الثقافية يشكل ال شك يف أن إدماج الرتاث الثقايف غري املادي يف سياسات وتشريعات التنمية املستدامة غري -121
أحد التحديات الرئيسية اليت تواجهها دول أطراف كثرية. وحىت يف احلاالت اليت يعرتف فيها بأمهية الرتاث الثقايف غري 
املادي للتنمية املستدامة للبلد يف اإلطار أو السياسة األوسع للتنمية يف جمموعها، ال يزال إدماج الرتاث الثقايف غري املادي 

 . قوانني معينة منفردة مسألة معلقةياسات و يف س

ويبني هذا أيضا أمهية وضرورة أن يتعاون قطاع الثقافة مع القطاعات األخرى بشأن وضع السياسات/التشريعات  -122
وتنفيذها. وتعوق هذا النوع من التعاون فيما بني القطاعات عدة مسائل منها أن عدد املؤسسات واجلهات املعنية اليت 

عاليا، يف حني تكون آليات التعاون الفعال يف أحيان كثرية غائبة كجزء من البىن األساسية  ةا يكون عاديتعني إشراكه
 املؤسسية. وهذا رعل التنسيق مسألة صعبة. 

ويتمثل عامل تقييدي آخر يف عدم توفر املعرفة بالرتاث الثقايف غري املادي والثقافة عامة لدى الكثري من اخلرباء  -123
ني املسؤولني عن وضع التشريعات وتعديل ما هو قائم منها. والعاقبة املرتتبة على ذلك هي أنه حىت يف احلاالت القانوني



 

اليت تشري فيها السياسات والقوانني املتصلة بالتنمية املستدامة إىل الرتاث الثقايف غري املادي، ال يكون ذلك دائما وفقا 
 . 2003لروح اتفاقية عام 

خر يتصل بالتشاور مع اجلماعات واملنظمات غري احلكومية وإشراكها يف وضع سياسات وتشريعات حتد آ مثةو  -124
وخطط التنمية املستدامة وغريها. وينطبق هذا أيضا بطبيعة احلال على وضع السياسات والتشريعات الثقافية. وتوجد يف 

ألن غالبية  ،لفاعلة املشاركة يف هذه العملياتمعظم احلاالت، كما يستدل من التقييم، جمموعة ضيقة نسبيا من اجلهات ا
الدول األطراف تتبع ضجا يعمل نسبيا مع القمة إىل القاعدة. وتبني التقارير الدورية املقدمة من عدد من البلدان أن وضع 

الدول  السياسات يكون نسبيا على الصعيد املركزي، وأنه يف حني أنه يتم إىل حد ما التشاور مع عوامل فاعلة من غري
لية تكون يف الغالب عمثل املنظمات غري احلكومية أو املؤسسات البحثية، فإن آليات إشراك اجلماعات يف العملية الف

غائبة. وللمنظمات غري احلكومية دور أساسي تضطلع به يف إقامة الصلة بني اجلماعات واحلكومة، ويف كفالة أن تكون 
 واالحتياجات اإلمنائية للجماعات املعنية. السياسات والتشريعات قائمة على املطامح 

وهذه مسألة ينبغي أن تنظر فيها اللجنة الدولية احلكومية التابعة لالتفاقية، ألضا ال تتفق على حنو تام مع روح  -125
اور اليت تشري إىل ضرورة ضمان أوسع مشاركة ممكنة للجهات املعنية يف التمع املدين (أو على األقل التش 15املادة 

 معها كجزء من عملية وضع سياسات وخطط وبرامج أنشطة صون الرتاث الثقايف غري املادي. 

والحظ التقييم أيضا أن هناك عامال آخر يضطلع بدور هام يف إدماج الرتاث الثقايف غري املادي (والثقافة عامة)  -126
اع الثقافة على القيام بصورة قاطعة بإثبات الصلة يف سياسات وتشريعات وبرامج التنمية املستدامة. وهلذا صلته بقدرة قط

بني الرتاث الثقايف غري املادي والتنمية املستدامة. ويلزم يف املستقبل االضطالع بقدر كبري من أعمال التوعية وكسب 
ذا من التأييد إلثبات هذه الصلة وإقناع اجلهات املعنية غري الثقافية باختاذ ما هو ضروري من إجراءات. وسيقتضي ه

قطاع الثقافة استخدام لغة ميكن أن تفهمها القطاعات األخرى، والنظر إىل هذه الصالت من منظورها بدال من منظور 
الثقافة. أي أنه يلزم أن يضع خرباء الثقافة أنفسهم يف حمل القطاعات األخرى، وأن ينظروا إىل الرتاث الثقايف غري املادي 

ويف هذه احلالة فحسب، سيكون بوسع اجلهات املعنية بالثقافة أن تتعرف على من خالل عدسة التنمية املستدامة. 
الفرص اليت ميكن فيها إدماج الرتاث الثقايف غري املادي يف جماالت السياسات األخرى، وأن تتقدم مبقرتحات عملية بشأن  

رسي التنمية املستدامة عندما كيفية عمل ذلك. وسيتطلب هذا، بطبيعة احلال، أن يعمل خرباء الثقافة مع خرباء ومما
 يقتضي األمر توفر معارف عدة قطاعات. 

ربز أمثلة األعمال اليت جتمع يف إطارها بني الرتاث الثقايف غري املادي والتنمية املستدامة واليت تضطلع با وتُ  -127
بشأن  2005مع اتفاقية عام  ربألن تتفاعل على حنو أك 2003ة عام الدول األطراف اإلمكانية القوية املتوفرة التفاقي

محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، وخصوصا للدول األطراف يف كلتا االتفاقيتني. وهذه حىت اآلن إمكانية 
 مستخدمة استخداما ناقصا يف نظامي االتفاقيتني. 



 

شريعات وخطط الصون تعزيز زيادة اشرتاك املنظمات غري احلكومية واجلماعات يف وضع سياسات وت - 2التوصية 
 وخطط التنمية املستدامة. 

تعزيز التعاون مع خرباء التنمية املستدامة إلدراج الرتاث الثقايف غري املادي يف التشريعات والسياسات  - 3التوصية 
 غري الثقافية، واألعمال األخرى املتصلة بالرتاث الثقايف غري املادي والتنمية املستدامة.

 ضع السياسات والتشريعات دعم اليونسكو لو  4.3

، باالشرتاك مع املكاتب امليدانية لليونسكو، برناجما شامال لبناء القدرات 2003تنظم أمانة اتفاقية عام  -128
من عدة مناذج  ،ملساعدة الدول األطراف يف تنفيذ االتفاقية. ويتكون الربنامج، وفقا السرتاتيجيته العامة لبناء القدرات

ري ذلك من اآلليات اليت ميكن أن تستفيد الدول األطراف منها. ويرد قدر أكرب من املناقشة هلذا تدريبية خمتلفة وغ
 الربنامج فيما بعد يف هذا التقرير. 

ومل يكن وضع السياسات والتشريعات حىت اآلن موضع تركيز صريح يف برنامج بناء القدرات، وإن كانت بعض  -129
نة تتناول هذه املسائل. ورري، على سبيل املثال، تذكرة املشرتكني يف حلقات العمل النماذج التدريبية تتضمن دروسا معي

املتعلقة بالتصديق بأن االتفاقية وتوجيهاتا التنفيذية يشجعان بقوة الدول األطراف على اعتماد سياسات لكفالة صون 
18Fالرتاث الثقايف غري املادي وفقا لروح االتفاقية

الدول األطراف تيئة بيئة مساعدة لعملية الصون. وبأن من املتوقع من ، (19)
ورري أيضا تنبيه الدول األطراف إىل ضرورة عدم وضع ضوابط تشريعية أكثر مما ينبغي ألن هذه الضوابط ميكن أن تعوق 

 املادي.  صون الرتاث الثقايف غري املادي، كما رري تشجيعها على كفالة سيطرة اجلماعات املعنية على تراثها الثقايف غري

ويعاد التأكيد على هذه املبادئ األساسية يف حلقة العمل املتعلقة بالتنفيذ، حيث ُتستكمل هذه املبادئ  -130
 صعيداملقاطعات، وال صعيدالوطين، و  الصعيد( الصعدمبعلومات عن أدوار ومسؤوليات اجلهات املعنية على خمتلف 

 اتضطلع ب ا خمتلفةر ادو أأوضحه تقييمنا، وهو أن لكل هذه املستويات احمللي). ويشار أيضا، على سبيل املثال، إىل ما 
ه ال يوجد ضج واحد يناسب اجلميع. وقد تدمج نة مساعدة لعملية الصون، وإىل أيفيما يتعلق بتهيئة بيئة قانونية وسياس

ملادي يف قانون دستوري، أو يف تشريع األطر القانونية واإلدارية الوطنية (أو االحتادية) أحكاما تتعلق بالرتاث الثقايف غري ا
للرتاث، أو يف سياسات الثقافة والرتاث. وقد تدمج هذه األطر أيضا تعميم مراعاة الرتاث الثقايف غري املادي يف سياسات 

منها التمويل، وحقوق امللكية الفكرية، والطب، والصحة، والزراعة. ويشار  ،وقوانني ومؤسسات تتصل مبجاالت أخرى
 أن التدابري القانونية واإلدارية املتخذة على الصعيد الوطين تستهدف يف املقام األول املسامهة يف تعزيز وصون أيضا إىل

 الرتاث الثقايف غري املادي عامة وصونه، وإراد إطار داعم إلجراءات الصون على الصعيد الوطين. 

                                                 
 . 107(ز)، و  105(و)، و  105و (د)،  105(أ) من االتفاقية؛ التوجيهات التنفيذية  13املادة   (19)



 

جزء من الربنامج احلايل لبناء القدرات. غري أن ويوضح هذا أن املناقشات العامة بشأن السياسات والتشريعات  -131
الربنامج ال يقدم، وال ميكنه أن يقدم، بشكله الراهن القائم على حلقات العمل، املزيد من التوجيه التفصيلي فيما يتعلق 

أي توجيه  بالوضع الفعلي لسياسات أو قوانني معينة، أو أي حتليل مقارن لمنواع املختلفة من السياسات والقوانني، أو
حمدد بشأن الطريقة اليت ميكن با إدماج الرتاث الثقايف غري املادي يف تشريعات جماالت أخرى للسياسات. إال أنه ميكن 

 وضع مبادئ وتوجيهات عامة يف شكل توجيه للدول األطراف. 

ذي ترد مناقشة له يف وتدعم املساعدة الدولية املقدمة عن طريق صندوق صون الرتاث الثقايف غري املادي (ال -132
فصل الحق من هذا التقرير) مجلة أمور منها الربامج واملشاريع واألنشطة الرامية إىل صون الرتاث الثقايف غري املادي. 
وميكن أن يتضمن هذا األنشطة املتصلة بوضع السياسات والتشريعات. وحىت اآلن، كانت معظم الطلبات املقدمة 

ترمي إىل وضع قوائم للحصر. ومل يتم حىت  دوالر أمريكي) 25000(تزيد على  للحصول على مساعدة دولية أكرب
 اآلن متويل أي مشاريع تركز على حنو صريح على السياسات والتشريعات. 

مساعدة لصون الرتاث الثقايف غري املادي من خالل  عامة يةونسكو تيئة بيئة تشريعية وسياسولقد دعمت الي -133
ل املثال، أطلق مكتب اليونسكو اجلامع يف هراري استعراضات للسياسة العامة كجزء من مشروع آليات أخرى. وعلى سبي

لبناء القدرات يف العديد من بلدان اجلنوب األفريقي، مثل بوتسوانا، ومالوي، وزامبيا، وزمبابوي. وكان الغرض من هذه 
لثقايف غري املادي أو اليت هلا أثر على اتفاقية عام العمليات هو حتليل التشريعات والسياسات احلالية املتصلة بالرتاث ا

احلايل باملقارنة بالنهج األساسية  والسياسي العامحتديد أوجه القوة والفجوات القائمة يف اإلطار التشريعي و ، 2003
لتنفيذ الطرف املعنية على تعزيز إطارها ل ةلالتفاقية. وأفضى كل استعراض إىل جمموعة من التوصيات ملساعدة الدول

الناجح لالتفاقية. وتلت هذه االستعراضات حلقة عمل مجعت بني جهات معنية من البلدان األربعة معا. وخلصت 
يف هذه  2003االستعراضات األربعة مجيعها إىل نتيجة مؤداها أن البيئة التشريعية أو السياسية العامة لتنفيذ اتفاقية عام 

ثري جدا لتعزيزها. وُقدم، من أجل حتقيق هذه الغاية، مشروع آخر إىل اجلهة وأنه يلزم عمل الك ،البلدان ليست كافية
 املاحنة. 

ويتمثل ضج آخر يف ذلك الذي اتبعه مكتب اليونسكو يف بنوم بنه الذي دعم وزارة الثقافة والفنون اجلميلة  -134
املشروع يقوم ات واملشاورات. وكان الكمبودية يف وضع مشروع سياسة ثقافية لكمبوديا، تكون أساسا ملزيد من املناقش

 على املسائل اليت انبثقت عن عدة مشاورات مع اجلهات املعنية أجرتا الوزارة بالتعاون مع اليونسكو. 

مساعدة للثقافة، مبا فيها الرتاث الثقايف غري املادي، أيضا جزءا من  وسياسية عامةوكانت تيئة بيئة تشريعية  -135
يف إطار اجتماع النافذة املواضيعية للثقافة والتنمية الذي عقدته  ،يق األهداف اإلمنائية لملفيةبعض مشاريع صندوق حتق

للبحوث والرتاث الثقايف ("اإلعالن رقم  أنظمةاليونسكو. ومت يف إثيوبيا، على سبيل املثال، على الصعيد الوطين، وضع 
نتظار إقراره يف جملس الوزراء). وسيجري، عن طريق الذي ال يزال يف ا -الرتاث الثقايف"  وحفظ لبحوث 209/2000

هذا اإلعالن، إنشاء مؤسسة حكومية جديدة مسؤولة عن الرتاث الثقايف املادي وغري املادي على حد سواء. وُقدمت يف 



 

عية . غري أن تيئة بيئة تشري2004ناميبيا توصيات إلدراج الرتاث الثقايف غري املادي يف قانون الرتاث الوطين لعام 
 وسياسية مساعدة، بوجه عام، موضع اهتمام مشاريع صندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لملفية. 

ويتضح من الفصول السابقة أنه ال يزال يتعني أن تضطلع الدول األطراف بأعمال أخرى كثرية لتهيئة البنية  -136
تلك املعمول با بياسات املعمول با يف جمال الثقافة، و صلتها بالقوانني والس ةحيناالتشريعية والسياسية العامة الالزمة، من 

. وتبني األمثلة الواردة آنفا أيضا أن 2003أيضا يف جمال التنمية املستدامة واليت هلا أثرها على تنفيذ اتفاقية عام 
. إال أنه مت 2003م اليونسكو قد أولت قدرا من االهتمام للبيئة التشريعية والسياسية العامة الالزمة لتنفيذ اتفاقية عا

بوجه عام عمل الكثري يف جمال التنفيذ وليس بشأن صنع السياسات والتشريعات، وعليه فإن هذا جمال ميكن أن تسعى 
 ح أكرب. وضو فيه اليونسكو إىل التدخل ب

شري إليه يف ويقتضي إدماج الرتاث الثقايف غري املادي يف قوانني وسياسات التنمية املستدامة، على النحو الذي أ -137
الفصل السابق، أن يكون بوسع قطاع الثقافة القيام بصفة قاطعة بإثبات وجود صلة بني الرتاث الثقايف غري املادي والتنمية 
املستدامة، واستخدام لغة ميكن أن تفهمها القطاعات األخرى. وهذا شيء رب أن تضعه اليونسكو يف االعتبار عند 

اصة للجهات املعنية غري الثقافية. وقد يلزم على األمانة، من أجل تقدمي دعم فعال، أن تقدمي الدعم للدول األطراف، وخب
 تشرك خرباء التنمية املستدامة يف بعض أنشطتها لبناء القدرات. 

احلايل  2003دعم الدول األطراف يف وضع التشريعات والسياسات، كجزء من برنامج اتفاقية عام  - 4التوصية 
 صميم أشكال مناسبة لبناء القدرات لعمل ذلك. لبناء القدرات، وت

التعاون مع خرباء التنمية املستدامة عند دعم الدول األطراف يف إدماج الرتاث الثقايف غري املادي يف  - 5التوصية 
األخرى املتصلة بالرتاث الثقايف غري املادي والتنمية  األنشطةالتشريعات والسياسات غري الثقافية، ويف 

  .املستدامة



 

 2003تنفيذ اتفاقية عام  - 5الفصل 

 صون التراث الثقافي غير المادي على الصعيد الوطني  5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قوائم الحصر  5.1.1

خطوة أوىل أساسية األمهية يف أي  الرتاث الثقايف غري املادي وإعداد قوائم حصر با عناصرمن اجللي أن حتديد  -138
تراثها الثقايف غري املادي  عناصرخمتلف وتوثيق وعلى الرغم من أن بلدانا عديدة كانت تقوم بتحديد  ؛برنامج للصون

أمانة التراث الثقافي غير 
المادي في اليونسكو، 

وصندوق التراث الثقافي 
 غير المادي

 بناء القدرات  •
املساعدة الدولية  •

(لصون الرتاث 
الثقايف غري املادي 

وإعداد قوائم احلصر 
 اخلاصة به) 

عقد اجتماعات  •
للجهات الفاعلة 

 وتيسري احلور 
 الرتويج ومجع األموال •
 تشاطر املعارف  •
أجهزة خدمة  •

 االتفاقية

 الهيئات االستشارية
 اهليئة الفرعية •
 اهليئة االستشارية •

المنظمات غير الحكومية 
 المعتمدة

 ةاللجنة الدولية الحكومي

 الجمعية العامة
 للدول األطراف

 
 الدول األطراف

التصديق على اتفاقية 
 2003عام 

إدماج مبادئ االتفاقية 
يف االسرتاتيجيات 

والسياسات 
 والتشريعات الوطنية

 القائمة التمثيلية  •
قائمة الرتاث  •

الثقايف غري املادي 
الذي حيتاج إىل 

 صون عاجل
سجل أفضل  •

 ممارسات الصون 
 الدولية املساعدة •

 

اإلطار املؤسسي 
(على الصعد 

الوطنية واإلقليمية 
واحمللية لصون 

 الرتاث الثقايف غري
 املادي
 

قوائم احلصر 
وخطط الصون 

للرتاث الثقايف غري 
 املادي

املعارف ولتوعية 
بشأن الرتاث 

الثقايف غري املادي 
على الصعد احمللية 
 والوطنية والدولية

البحوث 
والتحقيقات 

 العلمية

 زيادة/تحسين

كفالة صون 
الرتاث 

الثقايف غري 
 املادي

زيادة ملكية 
اجلماعات 
للرتاث 

الثقايف غري 
املادي، 
والقدرة 

على إبداعه 
ونقله 
 وإدارته

التنمية 
املستدامة 
والرفاهة 
(الصحة، 
والبيئة، 
 

  
وضوح صورة 

الرتاث 
الثقايف غري 

 املادي

حتسني 
العالقات 

يف 
اجلماعات 
وفيما بينها 

(احلوار 
التعاون و 

ا   اف ال
 
   

 السالم
تنفيذ اسرتاتيجيات 

وسياسات وتشريعات 
صون الرتاث الثقايف 
غر املادي (وبرامج 

ومشاريع معنية تتعلق 
 باالتفاقية)

 االعرتاف الدويل تعزيز حوكمة الرتاث الثقايف غري املادي

 لتمع املدين، والتعاون الدويل، والعوملة، والتوسع احلضري، واهلجرة، وغري ذلك.السياق: مشاركة ا

 الجماعاتمشاركة 



 

ثقافة تقليدية، أو فولكلور أو غري ذلك) قبل أن تصبح أطرافا يف االتفاقية، فإن هذه املسألة ال تزال أولوية عليا  ا(على أض
  جمال التنفيذ يف الكثري من البلدان. يف

إىل إعداد قوائم حصر للرتاث الثقايف غري املادي  خصيص،على وجه الت ،ويستدل من التقارير الدورية أنه ُيشار -139
في تركيا، على فجرى االضطالع به يف معظم الدول ألطراف. دولة طرفا، وأنه  20ة لدى قرابة على أنه أولوية رئيسي

ثال، يشار إىل حتديد الرتاث الثقايف غري املادي، وإعداد قوائم حصر له، وتعريفه على أضا أعمال تشكل احملور سبيل امل
للحصر يف أربع مجاعات  جتريبية الثاين من أربعة حماور أساسية خلطة الصون الوطنية؛ يف حني أطلقت بوركينا فاسو عملية

تطلبات إعداد قوائم حلصر الرتاث الثقايف غري املادي أدت، يف فرنسا، ). وجتدر اإلشارة إىل أن م2007عرقية ثقافية (
 إىل ثورة حقيقية يف التفكري واملنهجية. على الرغم من سنوات عديدة من التوثيق االثنوغرايف. 

وأكد التقييم أن إعداد قوائم احلصر للرتاث الثقايف غري املادي يشكل واحدة من أبرز نتائج تنفيذ الدول  -140
ألطراف لالتفاقية. وقوائم احلصر موجودة على الصعيد الوطين و/أو صعيد املقاطعات والصعيد احمللي. وميكن أن تكون ا

بذل جهود يف الوقت احلاضر يف قوائم احلصر عامة أو مكرسة خصيصا لاالت معينة من الرتاث الثقايف غري املادي. وتُ 
 اد قوائم احلصر أو حتسينها كيما تتسق مع االتفاقية. الكثري من البلدان لتوسيع النظم احلالية إلعد

 النمسا  -لتوسيع نطاق نظام إلعداد قوائم الحصر  تكاريبال امث 3اإلطار 

تشكل املعارف واملمارسات املتعلقة بالطبيعة والكون واحدا من جماالت الرتاث الثقايف غري املادي اليت يرد بيان با يف 
ل هذا الال ممثال متثيال ناقصا يف إعداد النمسا لقوائم حصر بالرتاث الثقايف غري املادي. . وال يزا2003اتفاقية عام 

وهلذا قررت احلكومة بذل جهد متزايد لدعم تدابري الصون املتعلقة بذا النوع من الرتاث الثقايف غري املادي. وقامت 
والثقافة  والفنونارات عديدة (وزارة الرتبية اللجنة النمساوية لليونسكو، من خالل تعاون متعدد القطاعات مع وز 

القطاع اخلاص، بدعم  والبيئة وإدارة املياه االحتادية)، وبدعم من واحلراجة االحتادية، ووزارة الصحة االحتادية، ووزارة الزراعة
. ويتوىل هذا املركز tm.com/de/index.htm-http://www.camتوثيق أساليب العالج التقليدية والتكميلية إنشاء مركز 

، توثيق أساليب العالج التقليدية والتكميلية، ويكفل التبادل العلمي املستمر بشأن أساليب وأعمال العالج التقليدي
 مركز موارد للجمهور. ويقوم بدور

بيل املثال، بأنشطة إلعداد قوائم للحصر، تشكل مقاطعة ومدينة، يف فييت نام على س 63من  62اضطلعت  -141
األساس الذي تقوم عليه القائمة الوطنية للرتاث الثقايف غري املادي والرتشيحات لقوائم اليونسكو للرتاث الثقايف غري 

سات املادي. وبذلت النمسا جهودا واعية لتوسيع نطاق قوائم احلصر اخلاصة با لتشمل عناصر تتعلق باملعارف واملمار 
املتصلة بالطبيعة والكون املمثلة متثيال ناقصا حىت اآلن. وأعدت مالوي قوائم حصر وطنية للرتاث الثقايف غري املادي الذي 

-2010يف أجزاء كثرية من البلد يف الفرتة  قائمة على اجلماعاتمتارسه عدة مجاعات، وأجرت عمليات حصر 
2013 . 

http://www.cam-tm.com/de/index.htm
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ت إسبانيا قوائم حصر خمتلفة كثرية على الصعد اإلقليمية (املستقلة ذاتيا)، كان أكثرها تطورا أطلس الرتاث الثقايف أعد
19Fاألندلسي

)20( . 

، وضع مشروع نظام منوذجي 2011كجزء من تنفيذ اخلطة الوطنية إلسبانيا لصون الرتاث الثقايف غري املادي   ،ومت
املناطق اإلسبانية املتمتعة باحلكم الذايت. ويُتوقع أن يساعد هذا  يفجلهات املعنية إلعداد قوائم احلصر ملناقشته مع ا

النموذج اجلهات املعنية على حتسني نظم احلصر على الصعد اإلقليمية، وكفالة اتساقها مع املتطلبات اليت تقضي با 
 االتفاقية.

  حني توجد من قبل يف سلوفاكيا قائمةوطنية، يف حصر تعكف طاجيكستان وكازاخستان على إعداد قوائم -142
قت مؤخرا وطنية، ورري اآلن إعداد قوائم للحصر على الصعيدين اإلقليمي واحمللي. وتوجد لدى أملانيا، اليت صدّ  حصر

 إلعداد قائمة حصر وطنية عامة تكمل قوائم احلصر املخصصة املوجودة من قبل. خطط فحسب على االتفاقية، 

 ففي حني أن معظم الدول األطراف لديها .د فيما يتعلق بقوائم احلصر عدد من التحدياتالتحديات: يوج -143
فإضا ليست مجيعها متسقة بالضرورة مع روح اتفاقية عام  ،قوائم حصر من نوع أو آخر للرتاث الثقايف غري املادي بالفعل

طراف على عناصر الرتاث الثقايف غري األ الدول قوائم احلصر اليت أعدها عدد من تركز. وعلى سبيل املثال، 2003
تركز قوائم أخرى على الرتاث الثقايف غري املادي الذي يف حني املادي اليت يُرى أضا "ذات قيمة استثنائية و/أو "أصلية"، 

يتعرض حلظر االندثار. ويف حني أن من املشروع أن تعد البلدان هذه األنواع من قوائم احلصر، حسب االقتضاء، جتدر 
شارة إىل أن االهتمام يف االتفاقية ينصب على الرتاث احلي الذي يُنقل من جيل إىل جيل، وأنه ال األصالة وال القيمة اإل

 االستثنائية تشكل معيارا تستخدمه االتفاقية. 

ات ويتمثل حتد آخر يف الطريقة اليت تُعد با قوائم احلصر. ففي العديد من البلدان، تتصدر احلكومة واملؤسس -144
لة التقاليد كمصدر للمعلومات. وتدعو االتفاقية إىل اتباع ضج يتسم األكادميية عملية إعداد قوائم احلصر، مع اشرتاك محََ 

صر وإجراء عمليات الصون، مع كفالة أكرب قدر ممكن من حلبقدر أكرب من البدء من القاعدة إىل القمة إلعداد قوائم ا
 حسب االقتضاء. ، ومن قبل األفراداتاملشاركة من قبل اجلماعات والموع

                                                 
cultural/patrimonio-http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-ميكن االطالع على أطلس الرتاث الثقايف األندلسي يف الوصلة التالية:  )20(

inmaterial/atlas/. 

http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/patrimonio-inmaterial/atlas/
http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/patrimonio-inmaterial/atlas/
http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/patrimonio-inmaterial/atlas/


 

 إعداد قوائم الحصر في منغوليا  - موضع التنفيذ االتفاقية وضعمثال على  5اإلطار 

قررت منغوليا حتسني نظامها احلايل إلعداد قوائم احلصر يف ضوء النظرات املتبصرة اليت أمكن احلصول عليها يف حلقة 
. وكان النظام القائمة على اجلماعات) بشأن إعداد قوائم احلصر 2013ر/مايو العمل اليت نظمتها اليونسكو مؤخرا (أيا

لة الرتاث التقليديني (الكنوز البشرية احلية)، يف حني تشجع املتبع يف منغوليا إلعداد قوائم احلصر يركز حىت اآلن على محََ 
ر السياق االجتماعي واإلطار البيئي األكرب. يأخذ يف االعتبا ،االتفاقية على اتباع ضج أوسع بكثري إلعداد قوائم احلصر

أن النظام احلايل إلعداد قوائم احلصر ال يتضمن كامل نطاق جماالت الرتاث الثقايف  أيضا وذكر املشاركون يف حلقة العمل
 غري املادي، إذ أن جزءا صغريا جدا فحسب من الرتاث الثقايف غري املادي املسجل يتعلق باملعارف واملمارسات ذات

 الصلة بالطبيعة والكون. 

أنه يتعني حتسني النظام املتبع حاليا فيما يتعلق بإشراك اجلماعات، وأنه يلزم  استنتاج مفادهوخلص املشرتكون أيضا إىل 
بذل املزيد من اجلهود للتحديث املستمر للمعلومات الواردة يف قوائم احلصر. وستؤدي خطة احلكومة املنغولية الرامية إىل 

 دد موظفي الثقافة على الصعيد احمللي إىل تيسري هذا النهج اجلديد. زيادة ع

أكدت جهات معنية كثرية مت التشاور معها يف أثناء هذا التقييم، بوجه عام، أنه حتقق الكثري فيما يتصل بإعداد  -145
لمفاهيم لوسوء ترمجة  قوائم احلصر، ولكن هذا العمل مل يكتمل بعد على اإلطالق. فال تزال هناك حاالت من سوء فهم

واملبادئ اليت حددتا االتفاقية. وتتجلى جوانب سوء الفهم هذه يف طريقة اضطالع الدول األطراف بتدابري الصون، مبا 
 لك املتعلقة بإعداد قوائم احلصر. تيف 

 البنى األساسية المؤسسية  5.1.2

ادي عنصرا هاما يف التنفيذ الفعال التفاقية عام يشكل إنشاء أو تطوير مؤسسات لصون الرتاث الثقايف غري امل -146
(ب)) بأن تسعى الدول األطراف إىل "تعيني أو إنشاء جهاز أو أكثر خمتص بصون  13اليت تقضي (املادة  2003

ضافية الرتاث الثقايف غري املادي املوجود يف أراضيها" ويبدو، وفقا للتقارير املرحلية املقدمة من الدول األطراف والبيانات اإل
أن هذا هو ما حيدث اآلن على أرض الواقع، ولكن القدرة الفعلية (البشرية واملالية) هلذه  ،اليت قام جبمعها التقييم احلايل

 املؤسسات قد تتباين تباينا كبريا. 

تمعية، وتبني التقارير الدورية أن تنسيق أنشطة اجلهات املعنية (املنظمات غري احلكومية، ومكاتب اخلدمات ال -147
واجلماعات، والباحثني اجلامعيني، واحلكومات الوطنية واحمللية، وغريها) يشكل دورا هاما هلذه اهليئات اجلديدة (مثال يف 

في هنغاريا يتوىل تنسيق شبكة وطنية من اخلرباء منسقون قطريون للرتاث الثقايف غري فبوركينا فاسو، وتركيا، وهنغاريا). 
جلنة اخلرباء املعنية بالرتاث الثقايف غري املادي يف اللجنة الوطنية اجلديدة لليونسكو، اليت تعمل  املادي (يعملون يف إطار 

كجسر بني اجلماعات احمللية واحلكومة. وقد تضطلع هذه اهليئات أيضا بدور استشاري للوزارة املختصة، كما هو حاصل 
واللجنة  ،املادي (يف تركيا) اليت أعادت توجيه مهمة الوزارة ورؤيتها يف جلنة اخلرباء اهلنغارية، وجلنة خرباء الرتاث الثقايف غري



 

الوطنية النيجريية املعنية بالرتاث الثقايف الشفهي وغري املادي واليت تتكون من خرباء نيجرييني يف خمتلف جماالت الرتاث 
خرباء  7قايف غري املادي (اليت تتكون منالثقايف غري املادي وممثلني للجماعات، واللجنة االستشارية الكرواتية للرتاث الث

من خمتلف املؤسسات العلمية ومؤسسات اخلرباء). ويف القليل من احلاالت، أنيطت والية جديدة باهليئة (أو اهليئات) 
املوجودة من قبل كي تتضمن الرتاث الثقايف غري املادي (كما هو حاصل على سبيل املثال يف اإلمارات العربية املتحدة 

 يكا). وبلج

بعض الرتتيبات املؤسسية املضطلع با (على الرغم من وجود ميل عام حنو إضفاء الطابع  منجانب هام  لثيتمو  -148
وعلى سبيل املثال، فإنه على الرغم من  .طابعها الالمركزي يفاملركزي على وضع السياسات، واختاذ القرارات، والتنفيذ) 

، فإضا أنشأت مؤخرا مراكز مرجعية 2000ارخيي والفين، وسياسة للصون منذ عام أن الربازيل هلا معهد وطين للرتاث الت
وتصون بيالروس الرتاث الثقايف غري  .ثقافية جديدة ومراكز للثقافة من أجل تنفيذ خطط الصون على الصعيد احمللي

دارية الست للبلد، مع ممثلي املادي على الصعيدين اإلقليمي والوطين من خالل مراكز املوارد الثقافية يف املناطق اإل
"دارا" ومركزا للفولكلور وما يزيد على  70اجلماعات والسلطات احمللية؛ وتتوىل هذه املراكز تنسيق أعمال ما يزيد على 

إدارة للثقافة والرياضة  63دارا للفنون احلرفية. وتنفذ فييت نام سياستها لصون الرتاث الثقايف غري املادي عن طريق  90
حة تابعة للمقاطعات، توجد يف كل منها وحدة/قسم للعناية بالرتاث الثقايف غري املادي. ويف مايل تعمل اإلدارة والسيا

املركزية عن طريق وحدات إقليمية تابعة هلا للوصول إىل الصعيد احمللي الذي يتعاون بدوره مع اجلماعات احمللية وقادتا؛ 
 عرتف با كل من احلكومة واجلماعات. ييني واملهم هو أن سلطة هؤالء املديرين التقليد

وأدخلت الصني، اليت توجد لديها يف الوزارة إدارة متخصصة للرتاث الثقايف غري املادي، إدارة الرتاث الثقايف غري  -149
املادي على صعيد احلكومة احمللية، وأنشأت أو عززت هيئات ذات صلة يف منطقيت ماكاو وهونغ كونغ اإلداريتني 

يف هيئات وطنية وإقليمية وجلان خرباء مستقلة (يف إطار جلنة  للرتاث الثقايف غري املادي تني. ويف تركيا، مثة جمالساخلاص
تعمل كآليات للتنسيق.  81، البالغ عددها اخلرباء املركزية للرتاث الثقايف غري املادي) يف كل من الوحدات اإلدارية للبلد

العرض). و التوثيق، و البحث، و للمناطق تعزيز العناصر على الصعيد الشعيب (الدراسة،  ويف اهلند تتوىل سبعة مراكز ثقافية
واملدينتان املستقلتان ذاتيا املسؤولية عن الثقافة مع احلكومة املركزية،  17ويف إسبانيا، تتشاطر اجلماعات املستقلة ذاتيا الـ 

 على حنو منفصل.  ياذاتمع وجود سياسة وطنية عامة تعمل يف إطارها اهليئات املستقلة 

) 2009ويف بعض احلاالت، تطور اإلطار املؤسسي على مر الوقت إىل حد أن مديرية الرتاث، يف فرنسا ( -150
وأصبحت هلا أنشطة على أربعة  ،تضمنت الرتاث الثقايف غري املادي، وعلم األعراق البشرية (إثنولوجي) وسياسة العلوم

، أنشئ بعد ذلك مركز 2010للقائمة التمثيلية، والتوعية، واملعلومات). ويف عام حماور (قوائم احلصر، والرتشيحات 
العلمية.  والدراساتمن أجل إنشاء شبكات نشطة وإجراء البحوث  ،للرتاث الثقايف غري املادي كهيئة مستقلة ذاتيا

 العاملية). على أعمال منظمة غري حكومية موجودة من قبل (دار الثقافات  أيضا وتعتمد فرنسا كثريا



 

في املكسيك، مثال، تعمل فصون الرتاث الثقايف غري املادي. بوتوجد يف بعض البلدان مؤسسات عديدة ختتص  -151
)؛ وتستخدم بلجيكا أيضا 2010هيئات عديدة موجودة من قبل يف إطار اللجنة الوطنية للرتاث الثقايف غري املادي (

ولكنها تتشاطر اآلن املسؤولية مع منظمتني غري حكوميتني (اتفاقية جملس  (منطقة فالندرز) املؤسسات املوجودة من قبل،
أوروبا اإلطارية بشأن قيمة الرتاث الثقايف للمجتمع و (تايب بال). وقّسمت قربص اختصاصات صون الرتاث الثقايف غري 

حلقة العمل الثقافية (منظمة املادي بني مؤسسات تعمل مع جامعة قربص للتعليم يف جمال الرتاث الثقايف غري املادي، و 
غري حكومية) إلعداد قوائم حصر الرتاث الثقايف غري املادي، وتعزيزه، وتنشيطه؛ وتشارك السلطات احلكومية احمللية أيضا 
على حنو كبري يف اسرتاتيجية الصون يف قربص. ويف مصر، تشارك أربع هيئات وطنية يف تنفيذ االتفاقية: اللس األعلى 

ضع األنظمة وحيدد السياسات والربامج)؛ واجلمعية املصرية للمأثورات الشعبية (تعزز صون الرتاث الثقايف غري للثقافة (ي
املادي)؛ واألرشيف املصري للحياة واملأثورات الشعبية؛ ومركز توثيق الرتاث احلضاري والطبيعي (التوثيق). ويوجد لدى 

يتصل بالرتاث الثقايف غري املادي على حنو أكثر مباشرة من البعض  نيجرييا وفرة من اجلهات الفاعلة املؤسسية (بعضها
 اآلخر). 

وتوجد أيضا بىن أساسية مؤسسية لصون الرتاث الثقايف غري املادي يف البلدان اليت زارها القائمون بالتقييم. ففي  -152
املادي اهليئة التنسيقية الرئيسية لصون  وقسمه للرتاث الثقايف غري ،منغوليا على سبيل املثال، ميثل مركز الرتاث الثقايف

الرتاث الثقايف غري املادي يف البلد. واملركز تابع لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة، ويعمل عن كثب مع شبكة من املوظفني 
ثقافيني على الثقافيني على مستوى املقاطعات (آمياغ) واملستوى احمللي (سومي). ورري يف الوقت الراهن تعزيز املوظفني ال

 وتعاون املركز على الصعيد احمللي.  ،الصعيد احمللي

، إطارا مؤسسيا جديدا لوضع وتنفيذ سياسة الرتاث 2010وأنشأت صربيا، منذ أن أصبحت طرفا يف عام  -153
 تتضمن اآلن يعتمد على املؤسسات القائمة حاليا (وخباصة شعبة الرتاث الثقايف يف وزارة الثقافة اليت ،الثقايف غري املادي

سياسات صون الرتاث الثقايف غري املادي يف إطار مهمتها عامة). إال أنه مت عالوة على ذلك إنشاء بعض املؤسسات 
التخصيص على الرتاث الثقايف غري املادي، وهي اللجنة الوطنية للرتاث الثقايف غري املادي  وجهتركز على اليت األساسية 

واإلشراف على  وحتقيق االتساق يف التشريعات الوطنية ؤولة عن السياسات واالسرتاتيجياتملس(باالقرتان مع وزارة الثقافة ا
وغري ذلك من األنشطة)، واملركز الوطين للرتاث الثقايف غري املادي (اهليئة التنفيذية)، واللجنة الوطنية للسجل  التنفيذ

ليميني اخلمسة للرتاث الثقايف غري املادي (لكل من املناطق الوطين للرتاث الثقايف غري املادي. وتتسم مؤسسة املنسقني اإلق
اإلدارية الرئيسية يف البلد) باألمهية وتضطلع بالوالية التالية: توعية اجلماعات احمللية؛ والعمل كجسور بني املركز واجلماعات 

 لثقايف غري املادي. والرابطات احمللية؛ وتلقى الرتشيحات من اجلماعات إلدراجها يف السجل الوطين للرتاث ا

ومثة وفرة، بوجه عام، من األمثلة على البىن األساسية املؤسسية للرتاث الثقايف غري املادي. وغالبا ما يكون إنشاء  -154
البىن األساسية املؤسسية من بني اإلجراءات األوىل اليت تتخذها الدول األطراف بعد (أو حىت قبل) التصديق على 

من األمثلة الواردة آنفا، توجد جمموعة متنوعة كبرية من األنواع املختلفة من البىن األساسية، وفقا املعاهدة. وكما يتضح 



 

ويل للرتاث الثقايف غري للسياق التارخيي والنظام السياسي احملدد، واملشهد املؤسسي عامة، واألمهية (أو عدم األمهية) اليت تُ 
ملوارد البشرية واملالية، والتزام احلكومة بإشراك اجلماعات واملنظمات غري املادي كجزء من الرتاث الثقايف للبلد، وتوفر ا

 احلكومية يف تنفيذ االتفاقية، وغري ذلك. 

التحديات: أثبت التقييم أنه يف حني أن غالبية الدول األطراف أنشأت نوعا ما من البىن األساسية املؤسسية،  -155
دعائم البىن األساسية القائمة. وينبغي أال يغرب عن البال أن إنشاء املؤسسات فال يزال يتعني عمل الكثري لتعزيز وتوطيد 

 ،ليس غاية يف حد ذاته. فاألمر كله يتوقف على األعمال اليت ميكن أن تنهض با هذه املؤسسات. ففي أحيان كثرية
أداء للعمل الفعال هلذه املؤسسات، كيشكل عدم توفر املوارد البشرية املدربة و/أو القيود املفروضة على امليزانية عقبات  

أسوة بوجود تقليد راسخ يقوم على أشكال من التشغيل تعتمد أسلوب العمل من القمة إىل القاعدة. وهلذه األسباب 
وغريها تقصر املؤسسات القائمة حاليا على الوفاء بتوقعات اجلهات املعنية. كما أن عددا كبريا من هذه اهليئات أنشئ 

 فإن هذه اهليئات ال تزال يف طور التعزيز والتنمية املؤسسية. وهلذا  ،مؤخرا

توقع عادة من اهليئات املختصة املعنية بصون الرتاث الثقايف غري املادي، وفقا للسياق احملدد واملشهد املؤسسي ويُ  -156
اتيجيات؛ وتنسيق أنشطة العام يف بلد من البلدان، أداء عدد من املهام التالية: املسامهة يف وضع السياسات واالسرت 

الصون مبا فيها تلك املتعلقة بإعداد قوائم احلصر والتوثيق والبحث والتوعية وبناء القدرات؛ وكفالة اشرتاك اجلماعات 
والموعات واألفراد يف أنشطة الصون مجيعها. وهذه أعمال شاقة جدا وتتطلب توفر املوارد البشرية واملالية؛ والقدرة على 

فيض من اجلهات املعنية املختلفة (اجلماعات، ومؤسسات البحث، واملنظمات غري احلكومية، وحكومات التواصل مع 
الوطين،  الصعيد( الصعداملقاطعات واحلكومات احمللية، والقطاع اخلاص، وغري ذلك) القائمة بتنفيذ االتفاقية على شىت 

والسلطات الالزمة للتواصل مع اجلهات املعنية غري الثقافية  احمللي، وغري ذلك)؛ واخلربة الفنية والصعيداملقاطعات،  وصعيد
(السياحة، والتعليم، والزراعة، وغريها) كيما يتسىن اإلسهام يف وضع سياسات وبرامج التنمية املستدامة اليت هلا تأثري على 

 صون الرتاث الثقايف غري املادي. 

الثقايف غري املادي، يف معظم الدول األطراف وبدرجات  ويشكل إنشاء البىن األساسية املؤسسية لصون الرتاث -157
. وال يوجد منوذج واحد ميكن أن ينطبق على مجيع السياقات. وما هو جلي مع ذلك هو أنه قيد اإلجنازمتفاوتة، عمال 

دعون دى قدرة املؤسسات املخصصة على التواصل مع من يبميلزم أن تكون هناك بىن أساسية حمددة لتنفيذ االتفاقية. و 
هو الذي سيقرر يف  ،الرتاث الثقايف غري املادي وحيافظون عليه وينقلونه وإشراكهم، وربطهم جبهات معنية هامة أخرى

 ضاية املطاف ما إذا كانت أعمال الصون ناجحة. 

 أعمال البحث والتوعية وبناء القدرات التي تضطلع بها الدول األطراف  5.1.3

تقنية والفنية، لالدراسات العلمية وا) على أن تسعى الدول األطراف إىل تشجيع 13تنص االتفاقية (املادة  -158
من أجل الصون الفعال للرتاث الثقايف غري املادي، وال سيما الرتاث الثقايف غري املادي املعّرض  وكذلك منهجيات البحث



 

وما برحا يشكالن نشاطا هاما يف  للخطر. وكان البحث والتوثيق عادة من األشكال الرائدة ألعمال التحديد والصون،
 العديد من الدول األطراف. 

ويف فرنسا، على سبيل املثال، يتوفر قدر كبري من الدعم للدراسات البحثية املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي،  -159
على  2003عام  جديدة، ودراسة أثر اتفاقية توكذلك، وهذا هو املهم، إلجراء نقد علمي يف امليدان، ووضع منهجيا

الرتاث الثقايف غري املادي ذاته. ومتول إسبانيا أيضا عددا كبريا من البحوث املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي (على 
الصعيد الوطين وصعيد املناطق املستقلة ذاتيا)، وتسعى كذلك إىل وضع تصور جديد للميدان ووضع أسلوب منهجي 

ل رومانيا وفرنسا، أن هذا البحث يشكل استمرارا لربامج حبثية إثنولوجية/إثنوغرافية  جديد. ويبدو يف حاالت كثرية، مث
كانت قائمة من قبل، وتشكل عمليات مجع الرتاث الثقايف غري املادي وتوثيقه، كما هو حاصل يف لكسمربغ ومصر 

 وكرواتيا بؤرة االهتمام الرئيسي. 

بالرتاث الثقايف غري املادي وهو البحث الذي يضطلع به قسم ومثة مثال حمدد للبحث اإلثنولوجي املتعلق  -160
األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية يف جامعة منغوليا الوطنية. ويركز جزء من هذا البحث على الشامانية. وبدأ هذا العمل 

م هذا البحث على مر يف أوائل التسعينات من القرن العشرين عقب اضيار الشيوعية. وبطبيعة احلال، تغري مصب اهتما
للبحث املتعمق بشأن  اوزارة الثقافة بعشرين مشروعاضطلعت مديرية الرتاث الثقايف غري املادي يف يف بريو، السنني. و 

ت . ونشرت نتائج هذه املشاريع البحثية يف شكل كتاب وأفالم وثائقية وكتالوغاالرتاث الثقايف غري املادي يف البلد
 رض. للع

فا أمثلة قليلة جلهات معنية تضطلع بأعمال حبثية يف سياقات وبلدان خمتلفة. ومل يكن من اختصاص وما ورد آن -161
عدد من وقام ، ومن يضطلع با، ويف أي مكان يضطلع با. ونوعها هذا التقييم حتديد كمية البحوث املضطلع با

باختاذ اخلطوة  2012ادي، ُعقد يف باريس يف عام الباحثني املشاركني يف اجتماع للباحثني يف جمال الرتاث الثقايف غري امل
البحوث احلالية واالجتاهات املقبلة لبحوث الرتاث الثقايف  :. ويف الورقة املعنونة "خط طريق إىل األماماألوىل يف هذا االجتاه

20Fغري املادي املتعلقة باتفاقية الرتاث الثقايف غري املادي"

 ث الراة يف الوقت الراهن، يقوم واضعوها بدراسة نطاق البحو )21(
والاالت اليت ُيستهدف أن تكون موضوع دراسات أخرى. وأنشأ واضعو الورقة قاعدة بيانات للورقات البحثية  وعمقها،

مجيع البحوث  عمال قيد اإلجناز، وال تتضمنيف هذه املرحلة  هذه القاعدةزال تاملتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي. وال 
بري يف كل بقاع العامل. إال أنه كان بوسع واضعي الورقة إثبات أنه يبدو أنه رري االضطالع بنشاط حبثي ك من كل أحناء

سيا، وأمريكا الالتينية، وأوروبا، واسرتاليا، والواليات املتحدة، ويف أفريقيا أيضا. وال يزال يتعني تشاطر آ العامل، وخصوصا
يضا إىل أنه يتضح من البحوث املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي أنه توجد ومجعها. وجتدر اإلشارة أ غالبية البيانات

 الرتكيز واحملتوى.  اختالفات إقليمية كبرية يف جمايل

                                                 
الية واالجتاهات املقبلة لبحوث الرتاث الثقايف غري املادي البحوث احل :هارييت ديكون وشيارا بورتولوتو (ورقة مشرتكة): "خط طريق إىل األمام )21(

 ، باريس. 2012حزيران/يونيه  3املتعلقة باتفاقية الرتاث الثقايف غري املادي"؛ اجتماع الباحثني يف جمال الرتاث الثقايف غري املادي، 



 

وتنهض دول عديدة حاليا برقمنة جمموعاتا من الوثائق واحملفوظات، يف حماولة لتسهيل انتفاع اجلمهور  -162
املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي؛  حمفوظات رقمية جلميع وثائقه 2010يف عام املغرب  اجلماعات) با: فلقد أنشأ(و 

ومتثل رقمنة الرتاث الثقايف غري  .europeana.euبند على موقع  90000ويوجد لدى هنغاريا اآلن ما يقرب من 
ووضعت كرواتيا  .جل رقميس 1000اليت أعد فيها قرابة  ،املادي وتثبيته أولوية أساسية فيما يتصل بالصون لبيالروس

أيضا قواعدها للبيانات املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي على اإلنرتنت. ويتوقف مدى إسهام هذه احملاوالت، بطبيعة 
احلال، يف توفري إمكانية االنتفاع إىل حد كبري على مدى انتشار تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف البلد (وقد يكون 

وحقوق  ،للجماعات النائية)، ويطرح أيضا مسائل هامة تتعلق حبقوق املؤلف على حد سواءرابيا وسلبيا هذا عامال إ
يف احلفاظ على سرية تراثها الثقايف غري املادي. ويتصدى اآلن هلذه املسألة األخرية عدد من الدول األطراف،  ،اجلماعات

 وال سيما تلك اليت توجد با مجاعات أصلية. 

 جنوب آسيا  -لتوثيق المعارف والخبرات وتشاطرها  ير ابتكاثال م 6اإلطار 

املعنونة "صندوق إحياء الفنون احلرفية" دائرة معارف إلكرتونية للرتاث الثقايف غري  اهلندية غري احلكومية أنشأت املنظمة
ضمن دائرة املعارف اآلسيوية للرتاث الثقايف غري املادي معلومات عن ). وتتwww.Asiainch.orgاملادي يف جنوب آسيا (

بلدان آسيوية، مبا فيها معلومات عن ممارسة محلة الرتاث له ونقله. ومن املفهوم أن  8الرتاث الثقايف غري املادي يف 
للرتاث الثقايف غري املادي على  االنتفاع باملعارف طريق لصون الرتاث الثقايف غري املادي. وتعمل دائرة املعارف اآلسيوية

 تعزيز هذا اهلدف. 

ونشر املعلومات  بربامج تثقيفية للتوعيةاالضطالع  أيضا ) من الدول األطراف14وتطلب االتفاقية (املادة  -163
جمال  ، وأنشطة لبناء القدرات يفموجهة للجمهور، وبرامج تعليمية وتدريبية حمددة يف إطار اجلماعات والموعات املعنية

صون الرتاث الثقايف غري املادي. وغالبا ما يُذكر، فيما يتعلق بالتوعية، أن مجيع أنشطة التنفيذ تسهم بشكل ما يف توعية 
اجلمهور بأمهية الرتاث الثقايف غري املادي وال سيما ما يتعلق منها بإعداد قوائم احلصر وملفات الرتشيح، ووضع 

ا دام كل هذا شيء يتم بطريقة تشاركية. وهذا هو احلال بالتأكيد إىل حد ما. غري السياسات، والتخطيط االسرتاتيجي، م
ضطلع با على وجه التخصيص لغرض رئيسي هو توعية اجلمهور وتزويده أن هذا الفصل ينظر يف املبادرات اليت يُ 

ان متسقة مع الربامج التعليمية باملعلومات فيما يتعلق بالرتاث الثقايف غري املادي. وتكون هذه املبادرات يف بعض األحي
 النظامية وغري النظامية. 

اليت قدمت  41من الدول األطراف الـ  12ومن املدهش أنه يشار إىل التوعية على أضا أولوية حمددة لعدد  -164
اجلهات  تقارير دورية. وتضم هذه الدول بوركينا فاسو، مثال، اليت تضطلع بأنشطة عديدة للتوعية موجهة إىل جمموعة من

املعنية (يف املدارس، واجلماعات، وجلسات تشاطر املعلومات). وتضطلع زمبابوي بأنشطة للتوعية وبناء القدرات 
) عن طريق "عروض الصعدرتويج الرتاث الثقايف غري املادي. وتنظم هنغاريا أنشطة للتوعية (على مجيع لومهرجانات 

م إثيوبيا بأنشطة لتوعية اجلماعات جنبا إىل جنب مع التعليم النظامي الطريق" املسافرة واالجتماعات اإلعالمية. وتقو 

http://www.asiainch.org/


 

وغري النظامي (على أساس قوائم حصر الرتاث الثقايف غري املادي)؛ وتشرك قربص، كما حيدث يف حاالت أخرى، 
ية اجلوانب على أمه ،اجلماعاتيف كوت ديفوار، وأيضا يف اجلماعات حاملة الرتاث يف األنشطة. وتركز أنشطة التوعية 

 الطبيعية (مثل الغابات املقدسة). 

ع بأنشطة التوعية أيضا يف العديد من البلدان األخرى، ضطالري االوتؤكد البيانات اليت مجعها التقييم أنه ر -165
عية وحلقات عمل لتو  ،م فيها مسابقات تنافسية بشأن الرتاث الثقايف غري املادي ألطفال املدارسنظَ مثل جورجيا اليت تُ 

واضطلعت مالوي، بدعم من اليونسكو،  املؤسسات الثقافية اإلقليمية، ومراكز املوارد املدرسية، والطالب وغريهم.
 اإلعالم.  التفاقية للصحفيني من خمتلف وسائلبأنشطة للتوعية بالرتاث الثقايف غري املادي وا

تباطا وثيقا باملهرجانات واألنشطة املماثلة األخرى. ويرتبط ترويج الرتاث الثقايف غري املادي يف أغلب األحيان ار  -166
تقريرا من بني التقارير الدورية املقدمة إىل دور املهرجانات (اليت تنظمها اجلماعات يف أغلب األحيان) اليت  19ويشري 

والطقوس من احملتمل أن حتصل على دعم من احلكومة، كما حيدث يف مايل اليت تقدم الدعم بانتظام إىل املهرجانات 
واالحتفاالت األخرى اليت تنظمها اجلماعات. وتتضمن األمثلة األخرى على استخدام املهرجانات يف أعمال الصون 
هنغاريا اليت تساعد فيها املهرجانات يف أعمال الرتويج والنقل، ويوجد با برنامج طوعي لتقييم جودة املهرجانات تنظمه 

نظر إليها على أضا طريقة أساسية لنقل تان اليت تنظم فيها مهرجانات عديدة ويُ رابطة االحتفاالت اهلنغارية؛ وقريغيزس
مناطق البلد كشكل رئيسي للرتويج/ النقل كل نظم فيها مهرجانات شعبية وطنية يف  الرتاث وتروره؛ وباكستان اليت تُ 

وعية بالرتاث الثقايف غري املادي (وتقدم الدولة الدعم لذلك). ويف بيالروس، متثل حركة املهرجانات ضجا رئيسيا للت
وتروره؛ ويف اجلمهورية الدومينيكية، رري تنسيق جدول املواعيد السنوي للمهرجانات مع اجلماعات، ودعم املهرجانات 

 املتصلة بالعنصرين املدرجني يف القائمة التمثيلية. 

ضا للعديد من الدول األطراف، إذ أنه ينظر وميثل التعليم (النظامي وغري النظامي) والتدريب نشاطني هامني أي -167
إليهما على أضما وسيلة لبناء القدرات، وترويج الرتاث الثقايف غري املادي ونقله، وتشارك يف ذلك اجلماعات املعنية على 

التدريب موظفي احلكومة، يف حني  ستهدفعلى سبيل املثال، يفي بوركينا فاسو، فحنو مباشر وبدرجات أكرب أو أقل. 
ري حبوث بشأن إدراج الرتاث الثقايف غري املادي يف التعليم املدرسي، مع شركاء من اجلهات الثقافية. ويف بيالروس، جتُ 
حنو التخصيص إىل الشباب واملدارس، وإن كانت هناك على وجه التعليم والتدريب املتعلقان بالرتاث الثقايف غري املادي يُ 

املوارد اإلقليمية واحمللية واملنظمات غري احلكومية. ويف الربازيل، يوجد برنامج  برامج أيضا يف اجلماعات توفرها مراكز
 تعليمي حملي يف كل دار للرتاث. 

وتنظر التفيا إىل تعليم الرتاث الثقايف غري املادي على أنه نقل للتقاليد إىل األطفال والشباب يف املدارس عن  -168
لة الرتاث التقليديني إىل نهج. وتنظم ليتوانيا دورات تدريبية لنقل الرتاث من محََ يات خارج املاطريق التعليم املتعلق باهلو 

األجيال األصغر يف املؤسسات الثقافية، ومراكز الرقص التقليدي وغريها. وتعزز كوريا أعمال النقل عن طريق نظام 
ث الثقايف غري املنادي على املستويني الثانوي التلمذة (النقل الشفهي) ونظام التعليم العام املعاصر (التعليم املنهجي للرتا



 

احلفظ/اجلماعات بتوفري التدريب. وتتعاون مايل مع املدرسة األفريقية للرتاث اليت هي واجلامعي)، وتقوم أيضا رابطات 
، وتدعو نوفو يف بنن -مؤسسة تدريبية إقليمية ملديري الرتاث من البلدان األفريقية جنوب الصحراء، يقع مقرها يف بورتو 

 لصونإىل إدماج عناصر الرتاث يف برامج التعليم وتدريب املعلمني. وتضطلع مايل أيضا بربامج لبناء قدرات اجلماعات 
 الرتاث الثقايف غري املادي، وإدارة املوارد البشرية، واإلدارة التنظيمية. 

يف  افيا ولغويا (بلغات األمم واللغة اإلسبانية)وتتمثل مبادرة تعليمية هامة يف وضع مواد تعليمية مناسبة تربويا وثق -169
. ورري أيضا تدريب املعلمني على التعليم املتعدد الثقافات، وإدراج يستخدم يف مجيع مستويات التعليم النظامبريو، تُ 

ملتكاملة"، املعارف التقليدية وديناميات النقل غري النظامي يف املدارس. وأطلقت كوت ديفوار مشروعا بعنوان "املدارس ا
ج التعليمية و لغات أم يف املدارس االبتدائية، مع وضع املواد املناسبة لذلك. وجتاوزت قربص نطاق النه 10وتعلم 

التقليدية، وأنشأت معسكرات صيفية ألطفال املدارس بشأن الرتاث الثقايف غري املادي، وتقدم دورات دراسية بشأن 
ص يف إطار برنامج التعلم مدى احلياة التابع لوزارة الرتبية والثقافة. ويف املغرب، عناصر الرتاث الثقايف غري املادي يف قرب 

ه التدريب على الرتاث الثقايف غري املادي إىل اجلماعات؛ وأنشئت هلذا الغرض مراكز للتدريب على الفنون وجَ مثال، يُ 
مثل نسج السالل). وهذا هو احلال أيضا يف احلرفية. وتوفر زمبابوي التدريب على مهارات الرتاث الثقايف غري املادي (

 بلدان أخرى عديدة. 

 فييت نام  -مثال ابتكاري لدمج تعليم التراث الثقافي غير المادي في المناهج الدراسية  7اإلطار 

ي، م والتدريب يف مدينة هانو ياضطلعت إدارة الرتاث الثقايف يف فييت نام، بالتعاون مع متحف اإلثنولوجيا وإدارة التعل
النظامية  ع) يرمي إىل "وضع سبل لدمج تعليم الرتاث الثقايف غري املادي يف املواضي2007-2006مبشروع جترييب (

دجمت عناصر الرتاث الثقايف غري املادي، على سبيل املثال، يف عدة مواضيع تتعلق بالعلوم املقررة يف مدارس هانوي". وأُ 
ف تطفو عدة أشياء، أو باستخدام آلة موسيقية وحيدة الوتر (دان باو) الطبيعية باستخدام عرائس املياه لتوضيح كي

ألطفال املدارس معارف النهج، كأسلوب ابتكاري يف جمال التعليم والتعلم،  هذا ريح تطور األمواج الصوتية. ومل يوفلتوض
هم واحلفظ عن ظهر قلب. بشأن الرتاث الثقايف غري املادي فحسب، وإمنا ساعد أيضا على جعل حمتوى التعليم سهل الف

وشجع هذا األسلوب على اإلبداع واالتصال فيما بني املعلمني والطالب، ووفر جسرا إىل البيئات االجتماعية والطبيعية 
 احمليطة بم. 

تبني األمثلة الواردة آنفا أن دوال أطرافا عديدة بذلت جهودا للتوعية وتوفري املعلومات عن أمهية الرتاث الثقايف  -170
غري املادي واالتفاقية، وأن دوال كثرية منها نظمت برامج تعليمية أو أنشطة لبناء القدرات جلهات معنية خمتلفة. ويبدو أنه 
قلما تكون هناك دولة طرف مل تنفذ أو تضع عددا من هذه املبادرات. وهذا إجناز يف حد ذاته ألنه يبني أن الدول 

رتاث الثقايف غري املادي واحرتامه يف التمع األكرب، مبا فيه اجلماعات والطالب األطراف تبذل جهودا لكفالة االعرتاف بال
 والشباب عامة. 



 

وال شك يف أن هذه األنشطة، باالقرتان مع مبادرات أخرى لتنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين (إعداد قوائم  -171
وعلى الصعيد الدويل (اخلطاب الدويل،  ،سية، وغريها)احلصر، ووضع السياسات/التشريعات، وإنشاء البىن األساسية املؤس

وقائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل، والقائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبشرية، 
صلة وزيادة أفضت إىل حتسني فهم وتقدير الكثري من اجلهات املعنية للمسائل ذات ال ،واملساعدة الدولية، وغري ذلك)

 االلتزام بالصون. 

التحديات: على الرغم من إحراز تقدم، بوجه عام، يف السنوات املاضية، ال تزال هناك حتديات كبرية فيما يتعلق  -172
، واملعارف 2003بإدراك اجلهات املعنية ألمهية صون الرتاث الثقايف غري املادي والتسليم با، ومعرفة مفاهيم اتفاقية عام 

رات الالزمة لعملية الصون. وينطبق هذا على كل اجلهات املعنية جبميع مستوياتا، مبا يف ذلك واضعو السياسات واملها
السياسات يف قطاعات أخرى) واملشرعون، واملوظفون احلكوميون على مجيع املستويات، واملنظمات غري الثقافية (وواضعو 

 عات، وكذلك اجلمهور عامة. واجلما ،احلكومية العاملة يف جمال الرتاث الثقايف

 ،ومت، يف واقع احلال، يف سياق هذا التقييم، اعتبار عدم الوعي باالتفاقية وفهمها وعدم كفاية القرارات الالزمة -173
من بني التحديات الرئيسية اليت جتري مواجهتها يف تنفيذ االتفاقية. ويتبدى هذا بطرق عديدة، منها النقص العام يف 

(األصالة،  1972عام ، ومفاهيم ومبادئ اتفاقية 2003عام  فاقية؛ واخللط بني مفاهيم ومبادئ اتفاقيةاإلملام باالت
والقيم العاملية االستثنائية، وغري ذلك)؛ والرتكيز على "حفظ" األشكال "األصلية" السابقة للرتاث الثقايف غري املادي، 

عني للمسائل القانونية املتعلقة وعدم فهم املشرّ باستمرار؛ بدال من صوضا كرتاث حي تعيد اجلماعات املعنية إبداعه 
باالتفاقية؛ والفهم غري الكايف للكيفية اليت يتصل با الرتاث الثقايف غري املادي بالتنمية املستدامة من جانب العاملني يف 

لدور املركزي األمهية الذي قطاع الثقافة والعاملني يف قطاعات أخرى على حد سواء؛ والفهم احملدود لضرورة التسليم با
اجلنسانية  اجلوانب تضطلع به اجلماعات يف صون الرتاث الثقايف غري املادي (أو االلتزام بذا الدور)؛ وعدم فهم الصلة بني

والرتاث الثقايف غري املادي؛ وعدم تقدير اجلماعات املعنية لرتاثها الثقايف غري املادي؛ وعدم كفاية املعرفة لدى اجلماعات 
 باالتفاقية وبرامج الصون الوطنية وغريها. 

نفذ با االتفاقية، مبا يف ذلك إعداد قوائم احلصر، ويتجلى عدم الوعي وعدم الفهم هذان يف الطريقة اليت تُ  -174
ووضع تدابري الصون وتنفيذها، ويف التعاون مع الدول األطراف األخرى يف إعداد ملفات الرتشيح، وفيما يتعلق بالتشاور 

 إىل هذه املسائل يف فصول أخرى يف التقرير.  وإشراكها يف كل هذه الاالت. وترد إشارة ع اجلماعاتم

وأكدت البيانات الّمعة من البلدان عرب العامل أنه ال يلزم فحسب بذل املزيد من اجلهد للتوعية باالتفاقية،  -175
وتوضيح أوجه سوء الفهم املتعلقة با، والتعريف با، وإمنا يلزم أيضا أن يكون هذا اجلهد أكثر اتساما بالطابع 

ل األجل يستهدف اجلهات املعنية اهلامة يف جمموعها، ويتضمن االسرتاتيجي، أي أن يكون جزءا من ضج عام شامل طوي
مدخالت تتسق مع السياقات احملددة. واتسم الكثري من األنشطة املضطلع با حىت اآلن بأنه أنشطة منفردة متناثرة ال 



 

نشطة اليت تضطلع على مجيع األ نفس القدرتصل إال إىل عدد حمدود من اجلهات املعنية. وهذا، بطبيعة احلال، ال ينطبق ب
 با الدول األطراف، ولكن األدلة تشري إىل أن هذه مشكلة يواجهها عدد كبري من الدول األطراف. 

 واألفراد ،مشاركة الجماعات، والمجموعات 5.1.4

(ب) واملادة  11. فاملادة 2003مشاركة اجلماعات، والموعات، واألفراد أساسية األمهية لتنفيذ اتفاقية عام  -176
إىل ضمان  ،ينصان على أن تسعى الدول األطراف، يف إطار أنشطتها الرامية إىل صون الرتاث الثقايف غري املادي 15

ينقلونه، و أوسع مشاركة ممكنة للجماعات، والموعات، وأحيانا األفراد، الذين يبدعون هذا الرتاث وحيافظون عليه 
) حيث يوضح مبزيد من 1-3يف املبادئ التوجيهية التنفيذية ( توجيه إدارته. ويرد املزيد من الوضمان إشراكهم بنشاط يف

اهد البحث؛ التفصيل ما يقتضيه ذلك. وتتضمن التدابري املوصى با دعم التعاون فيما بني اجلماعات ومع اخلرباء ومع
وإعداد  ،وبرامج التنفيذووضع قوائم احلصر  ،وإراد آلية للتنسيق لتيسري اشرتاكهم يف حتديد الرتاث الثقايف غري املادي

ملفات الرتشيح؛ وتوعية اجلماعات بالرتاث الثقايف غري املادي واالتفاقية؛ وبناء قدرات اجلماعات؛ وتشاطر املعلومات 
بشأن عناصر الرتاث الثقايف غري املادي وغري ذلك. وسبق مناقشة بعض جماالت األنشطة هذه يف فصول سابقة من هذا 

 التقرير. 

نشأت بلدان عديدة آليات للتنسيق لتيسري مشاركة جهات معنية متعددة يف تنفيذ االتفاقية. ومن املتوقع، ولقد أ -177
اللجان الوطنية للرتاث الثقايف غري املادي  ،يف مجيع بلدان اجلنوب األفريقي تقريبا ،على سبيل املثال، أن تفي بذه املهمة

مثلة ذلك اللجنة الوطنية للرتاث الثقايف غري املادي يف زمبابوي، اليت هي اليت أنشئت يف السنوات القالئل األخرية. ومن أ
هيئة استشارية تعمل بتوجيه من وزارة الرتبية، والرياضة، والفنون، والثقافة. وأنشئت هذه اللجنة وفقا ألحكام التوجيهات 

املؤسسية املشار إليه آنفا املزيد من األمثلة  ). ويقدم الفصل املتعلق بالبىن األساسية80، الفقرة 1-3التنفيذية لالتفاقية (
 للهيئات اليت أنشأتا الدول األطراف. 

وختتلف مشاركة اجلماعات يف إعداد قوائم احلصر اختالفا كبريا من بلد إىل آخر. وعادة ما يتم إشراك  -178
هذه يف أغلب األحيان لومات. و تقدمي املعا قاصرة على هاجلماعات إىل حد ما. ويف الكثري من احلاالت تكون مشاركت

تركة موروثة من املاضي، كما هو احلال يف الكثري من البلدان السوفياتية سابقا، حيث كان الباحثون عادة يتصدرون 
املتبعة  قوائم احلصرعمليات إعداد قوائم احلصر، بالتعاون مع احلكومة. ويستعرض عدد من هذه البلدان اآلن نظم إعداد 

ساقها مع مبادئ االتفاقية. وتوجد أيضا أمثلة أخرى تقوم على املزيد من مشاركة اجلماعات، كما هو فيها لتحسني ات
احلال يف فالندرز، حيث تتصل اجلماعات اآلن مبؤسسات البحث، واخلرباء، واملنظمات غري احلكومية عرب آليات 

 فسها تراثها الثقايف غري املادي. متنوعة، منها قاعدة بيانات إلكرتونية ميكن أن تسجيل فيها اجلماعات بن

 

 



 

 فالندرز  -مثال ابتكاري لمشاركة الجماعات وتمكينها كجزء من نهج شامل إجمالي  8اإلطار 

، يف اختاذ جمموعة متنوعة من التدابري القصرية والطويلة 2003شرعت اجلماعة الفلمنكية، عقب التصديق على اتفاقية عام 
، والموعات، واألفراد بأمهية صون الرتاث الثقايف غري املادي، وإراد بيئة مساعدة للجماعات  األجل لتوعية "مجاعات الرتاث"

 ما يلي:  األساسيةكي يتسين هلا نقل الرتاث الثقايف غري املادي. وتتضمن األنشطة 

ة شاملة. وحتدد وضع ورقة رؤية تسمى "سياسة للرتاث الثقايف غري املادي يف فالندرز" كخطوة أوىل صوب وضع سياس  -
الورقة املعامل األساسية للسياسة املقبلة، وتركز على الطبيعة احلية للرتاث الثقايف غري املادي، وبالتايل على صونه للمستقبل، بدال 
من الرتكيز على األدوار اليت اضطلع با يف املاضي. وُوضعت ورقة الرؤية هذه على أساس ضج يبدأ من القاعدة إىل القمة 

اجلهات الفاعلة الرئيسية يف   هيمجاعات الرتاث، والموعات  وترى الورقة أنفيه اجلماعات واملنظمات غري احلكومية.  تشارك
كل جهود الصون، يف الوقت الذي تضطلع فيه احلكومة مبهام التيسري والدعم. واألدوات األساسية يف هذا اإلطار هي 

 فيما بني خمتلف أنواع اجلهات املعنية على مجيع املستويات؛  أساليب الوساطة/ والسمسرة الثقافية، والتواصل

إنشاء شبكة من مؤسسات خمتلفة لدعم اجلماعات يف جهودها لصون الرتاث الثقايف غري املادي ونقله. وتضم هذه   -
فوظات الثقافية)؛ الشبكة منظمات الرتاث الثقايف (املتاحف، ومراكز اخلربة الفنية، ومنظمات الثقافة الشعبية، ومؤسسات احمل

والسلطات احمللية وسلطات املقاطعات املعنية بسياسات الرتاث على الصعيد احمللي وصعيد املقاطعات؛ والعاملني يف جمال 
دعم مجاعات الرتاث احمللية ويوفرون صلة بالسلطات؛ واملنظمات غري ويقومون بالرتاث الذين توظفهم السلطات احمللية 

غريها. وتعمل كل هذه املنظمات كسماسرة/وسطاء ثقافيني ييسرون أعمال مجاعات الرتاث احلكومية املتخصصة؛ و 
 والموعات، ويدعموضا، ويقومون بتوعيتها وبناء قدراتا؛ 

ويضم املوقع  .اث الثقايف غري املاديالرت  لصونيف فالندرز ) www.immaterieelerfgoed.beإنشاء موقع شبكي حتاوري (  -
توقع أن توسع نطاق إعداد قوائم حصر الرتاث غري املادي يف فالندرز، وإبراز صورة الرتاث الثقايف الشبكي قاعدة بيانات يُ 

الفنية،  املادي الفلمنكي، والربط بني عناصر الرتاث الثقايف غري املادي فيما بينها وربطها أيضا بأفضل املمارسات واخلربات
صل، وتشاطر املعلومات، والتعلم، ميكن أن اواملوقع الشبكي أداة للتو وتشاطر تدابري صون هذا الرتاث واألمثلة على نقله. 

تنهض فيه اجلماعات والموعات واألفراد واخلرباء بتسجيل الرتاث الثقايف غري املادي وتشاطر التجارب واملعارف واخلربات 
بني اجلهات الفاعلة من مجيع األنواع (اجلماعات، واخلرباء،  فيما لرتاث الثقايف غري املادي. ويربط املوقعالفنية املتعلقة بصون ا

فر و اجلماعة الفلمنكية)، وي صعيدالبلدي، و  الصعيد احمللي، والصعيد( الصعدعلى مجيع و واملنظمات احلكومية، وغري ذلك)، 
 إطارا لالتصال وتبادل األفكار. 

ل هذه اجلهود يف االعرتاف بالرتاث الثقايف غري املادي على أنه أحد جماالت السياسة الثقافية اهلامة، ومتكني وتتمثل نتائج ك
اجلماعات والموعات واألفراد من صون تراثهم الثقايف غري املادي، وإقامة شبكة من مراكز اخلربة الفنية، مثل املنظمات غري 

اقية جملس أوروبا اإلطارية بشأن قيمة الرتاث الثقايف للمجتمع) اليت تقدم الدعم ، واتفحلكومية املتخصصة (مثل تايب بالا
 للجماعات من خالل السمسرة الثقافية، وإتاحة الفرص للتوصل. 

http://www.immaterieelerfgoed.be/


 

بذلت اليونسكو جهودا مجة لبناء القدرات على إعداد قوائم احلصر القائمة على اجلماعات، من خالل برناجمها  -179
(يرد يف الفصل التايل املزيد من املعلومات عن هذه املسألة)، وغريه من  2003ع التفاقية عام لبناء القدرات التاب

وبالتعاون مع اخلرباء  ،مبادرات بناء القدرات كتلك املضطلع با يف اجلنوب األفريقي بقيادة مكتب اليونسكو يف ناميبيا
 احملليني. 

 يف تنفيذ (وبدرجة أقل يف إعداد) برامج ومشاريع الصون. اك اجلماعاترت شوتوجد أمثلة عديدة أخرى على ا -180
 الذي مت متويله يف إطار برنامج املساعدة الدولية اخلاص باالتفاقية.  يلاومن بني هذه األمثلة املشروع الت

 كينيا   -في تنفيذ المشاريع  بدور قيادي الجماعات الضطالعمثال ابتكاري  9اإلطار 

يجيكندا يف اجلزء الساحلي من  ممناطق حرجية ذات قيمة روحية وثقافية ألفراد مجاعة  "ياكاالقرى احملصنة املسماة "
يف غابات ميجيكندا املقدسة" وزارة  بالقرى احملصنةكينيا. وتوىل تنفيذ املشروع املعنون "التقاليد واملمارسات املرتبطة 

عن طريق وحدتا حلفظ الغابات  ،ف الوطنية يف كينياالدولة للرتاث الوطين والثقافة يف ذلك احلني، بالتعاون مع املتاح
. وكان اهلدف الرئيسي من املشروع هو حتسني أسباب العيش من خالل محاية وصون القرى احملصنةالساحلية ومجاعات 

 . بالقرى احملصنةالتقاليد واملمارسات املرتبطة 

وإدارته واألنشطة املدرة للدخل. مث قامت اجلماعات  وبدأ املشروع حبلقة تدريبية ألفراد اجلماعة بشأن تصميم املشروع
، وحصلت أجزاء القرى احملصنةيف خمتلف  وتنفيذها بأسباب العيش واليت سيجري االضطالع با اخلاصةبتحديد املشاريع 

على دعم يف ذلك من املنظمات املشاركة. وشارك يف املشروع أيضا طالب من خمتلف املدارس يف املنطقة من أجل 
توعية بالرتاث الثقايف غري املادي، وكفالة نقل املعارف، وإشراك الطالب يف أنشطة الصون. وتضمن املشروع أيضا كجزء ال

وإعداد مقاالت لنشرها على نطاق أوسع، وبرامج للتبادل فيما بني اجلماعات، ومهرجانات  ،منه إنتاج تسجيالت وصور
 توليد الدخل. للجماعات، وأنشطة لتنمية املهارات ذات الصلة ب

وما فتئت املرحلة الثانية من هذا املشروع مستمرة، ومل تتوفر وقت إجراء التقييم أي معلومات عن النتائج النهائية اليت مت 
يف غابات ميجيكندا املقدسة أُدرجت يف  بالقرى احملصنةحتقيقها. وجتدر اإلشارة إىل أن التقاليد واملمارسات املرتبطة 

 ، يف حني أدرجت2009) يف عام 2003ايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل (اتفاقية عام قائمة الرتاث الثق
) يف 1972كمنطقة ثقافية يف قائمة الرتاث العاملي (اتفاقية عام   اليت توجد با القرى احملصنة ميجيكندا املقدسة غابات

 . وهذا مثال جيد على الصالت بني االتفاقيتني. 2008عام 

. وهذا جمال آخر 2003املتوقع أيضا أن تشارك اجلماعات يف إعداد ملفات الرتشيح لقوائم اتفاقية عام  ومن -181
يوجد فيه الكثري من النماذج املختلفة. وأثبتت امللفات املقدمة للرتشيح على امتداد السنوات القالئل املاضية أن 

هذا النشاط. ومل حتظ هذه امللفات بتوصية إرابية من  اجلماعات املعنية ال تشارك يف أغلب األوقات على حنو تام يف



 

قايف اهليئتني املسؤولتني عن تقييم امللفات (اهليئة الفرعية املعنية بالقائمة التمثيلية، واهليئة االستشارية املعنية بقائمة الرتاث الث
 غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل). 

تكمن يف صميم هذه االتفاقية، من أكثر اجلوانب  ، على الرغم من أضاأن مشاركة اجلماعات ثبتالتحديات:  -182
أنه يتعني تعزيز مشاركة  إىل صعوبة يف التنفيذ، وأضا جمال يوجد فيه متسع كبري للتحسن. وتشري األدلة اليت مت مجعها

الكامنة وراء  لمسبابدقيق  الوارد ذكرها يف الفقرات السابقة. وسيقتضي هذا إجراء حتليل االتاجلماعات يف مجيع ال
من قبل اجلماعات  داث آليات لتيسري املشاركة اهلادفةأوجه القصور هذه اليت ختتلف وفقا للسياقات املختلفة، واستح

 املعنية. ومت عمل هذا بالفعل يف بعض البلدان، وترد أمثلة على هذه األنشطة يف عدة أجزاء من التقرير. 

على سبيل  ة وراء عدم إشراك اجلماعات دائما على حنو كاف مجلة أمور منها ما يليوتتضمن األسباب الكامن -183
 احلكومية وعدم توفر القدرات ،عدم توفر االلتزام احلكوميو : ضعف البيئة التشريعية والسياسية العامة؛ املثال ال احلصر

ع اجلهات املعنية، مبا فيها اجلماعات) مببادئ شاور؛ وعدم الوعي (من جانب مجيتالالزمة و/أو عدم توفر املوارد الكافية لل
عدم التواصل وتبادل و ضعف قدرات اجلماعات على التنظيم الذايت وتصميم أنشطة الصون وتنفيذها؛ و االتفاقية؛ 

ومشاركتها يف  ات املعنية األخرى؛ وعدم كفاية آليات التشاور مع اجلماعاتاخلربات بني اجلماعات وبني اجلماعات واجله
 السياسات، وإعداد قوائم احلصر، والرتشيحات، وبرامج الصون، وغري ذلك. وضع 

كاف واضحة جلية. وبالنظر إىل أن اجلماعات ماعات على حنو  واألخطار املرتتبة على عدم كفالة مشاركة اجل -184
فقد يؤدي عدم اشرتاكهم إىل ي، الرئيسيون لرتاثهم الثقايف غري املادوالموعات واألفراد هم املبدعون واملمارسون والناقلون 

وسوء  ،عدم قدرة اجلماعات على امتالك عملية الصون، وسوء تفسري اجلهات املعنية األخرى للرتاث الثقايف غري املادي
، وعدم نقله، وبالتايل فقدانه استغالله على حنو جتاريمتثيلها له وما يرتبط به من معان، وجتمد عناصره، واإلفراط يف 

غري ذلك. غري أن مشاركة اجلماعات يف حد ذاتا ليست ضمانا، بطبيعة احلال، حلسن سري األمور، ولكنها حليويته، و 
 واحدة من عدة عوامل تزيد من احتمال جناح تنفيذ االتفاقية. 

 دعم اليونسكو ألعمال الصون على الصعيد الوطني (برنامج بناء القدرات)  5.1.5

على  2003، بغية مساعدة الدول األطراف يف تنفيذ اتفاقية عام 2009قامت أمانة اليونسكو يف عام  -185
ضعت االسرتاتيجية موضع التنفيذ على الصعيد الصعيدين الوطين والدويل، بوضع اسرتاتيجية عاملية لبناء القدرات. ووُ 

 : 2011القطري يف عام 

يسري بناء القدرات والزمالء العاملني وعروض بالباور بوينت) مل ،التدريبية (أدلة املوادمت إعداد جمموعة من  •
باالستناد إىل  قوائم احلصريف امليدان، ومت الرتكيز على أربعة مواضيع هي: التصديق، والتنفيذ، وإعداد 

اجلماعات، والرتشيح (ملختلف اآلليات الدولية اليت تقضي االتفاقية بإنشائها). وميكن النفاذ إىل هذه املواد 



 

، 2012وين خمصص أنشئ من أجل امليسريين. ومت حتديث هذه املواد يف عام من خالل مكان عمل إلكرت 
 بعد عام من االختبار. 

يف املائة من أفريقيا و  43من امليسرين اخلرباء، جرى إنشاؤها من مجيع املناطق ( 79مت تدريب شبكة من  •
ني ُعقدت يف بيجني، يف املائة من النساء). ومت تدريب امليسرين يف ست من حلقات تدريب املدرب 40

، باإلضافة إىل تدريب موظفي 2011، ليربفيل، وصوفيا، وهافانا، وأبو ظيب على امتداد عام وهراري
املكاتب امليدانية لليونسكو يف املنطقة. والشبكة مدعوة إىل التحاور وتشاطر اخلربات عن طريق مكان 

 العمل اإللكرتوين املخصص. 

من حلقات عمل بناء القدرات اليت تركز على املواضيع  100زيد على ُعقد عرب العامل حىت اآلن ما ي •
مما يربهن على التزام اليونسكو بذه  ،األربعة املشار إليها آنفا. وُعقد حوايل ثلث هذه احللقات يف أفريقيا

فذ عدد قليل منها على الصعيد فذ معظم حلقات العمل على الصعيد الوطين، ونُ األولوية العامة. ونُ 
 قليمي. اإل

كان من بني املشرتكني، وفقا ملوضوع حلقة العمل، جمموعة خمتارة من اجلهات املعنية التالية: ممثلو  •
احمللي؛ واهليئات األكادميية؛  الصعيداملقاطعات، و  صعيداملركزي، و  الصعيداحلكومات (قطاع الثقافة) على 

 ن؛ ووسائل اإلعالم، وغري ذلك. واملنظمات غري احلكومية؛ ورابطات الرتاث الثقايف؛ واملمارسو 

ة. وركزت اثنتان منها (واحدة يف أفريقيا نيعمل إقليمية لموعات مستهدفة معونُظمت مخس حلقات  •
واألخرى يف أمريكا الالتينية) على وجه التخصيص على دور املنظمات غري احلكومية يف تنفيذ االتفاقية على 

لعمل هاتان جماال للمناقشة وتبادل اخلربات واملمارسات اجليدة أفسحت حلقتا االصعيدين الوطين والدويل. و 
وتبادل املعلومات عن التحديات املتعلقة مبسامهة املنظمات غري احلكومية يف صون الرتاث الثقايف غري 

ودرست الطريقة اليت ميكن با  ،املادي. وأشركت إحدى احللقات (أفريقيا) حماضرين جامعيني أفريقيني
يم املتعلق بالرتاث الثقايف غري املادي يف املناهج الدراسية اجلامعية. وكانت احللقتان اإلقليميتان إدماج التعل

 األخريان يف شكل منتديات ُنظمت من أجل الشباب يف أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب. 

دول األطراف شهرا يف كل من ال 36-18وكان من املستهدف أن تستمر اسرتاتيجية بناء القدرات ملدة  -186
، وإجراء تقييم لالحتياجات الوطنية، سُتنظم 2003املشرتكة. وكما هو موضح أدناه، وعقب التصديق على اتفاقية عام 

للبلدان يف أراضيها جمموعة من حلقات العمل، بدءا حبلقة عمل عامة بشأن التنفيذ، تليها حلقة عن إعداد قوائم احلصر 
 حلقات تركز على الرتشيحات لقوائم االتفاقية.باالستناد إىل اجلماعات، وبعدها 

 



 

 طري نموذجي لبناء القدراتمشروع قُ  3الشكل 

 

 
تقرير األمانة عن تنفيذ االسرتاتيجية العاملية لباء القدرات، الدورة السابعة للجنة الدولية احلكومية لصون الرتاث الثقايف غري  :املصدر

 . 2012نون األول/ديسمرب املادي، كا

هذه احللقات أعدها امليسرون عقب عن فيما يتعلق بالنواتج املباشرة حللقات العمل، توفر تقارير عديدة  -187
 على النحو التايل:  ،عن النتائج احملرزة، وختلص إىل استنتاجات هامة للمستقبلبعض املعلومات األحداث مباشرة 

عمل على معارف وخربات جديدة فحسب، وإمنا أتيحت هلم الفرصة مل حيصل املشرتكون يف حلقات ال •
أيضا للمشاركة يف دروس عملية للصون من خالل زيارة املواقع، ولعب األدوار، وغري ذلك من املشاريع 

 احملددة. 

كانت حلقات عمل بناء القدرات مبثابة منتديات هامة للتعاون بني خمتلف اجلهات املعنية وممثلي  •
وكانت مفيدة جدا يف تشاطر  ،التمع املدين واجلماعات، واهليئات األكادميية، وغريهااحلكومات و 
بني جهات معنية خمتلفة، مثلما حدث يف بعض البلدان، مجعت حلقات العمل هذه ألول مرة و املعلومات. 

ون الرتاث صب شبكات للجهات الفاعلة املعنيةيف عدد من البلدان، مثل كمبوديا، أنشئت يف قريغيزستان. و 
الثقايف غري املادي. وذكر عدد من امليسرين أيضا أن حلقات العمل أدت إىل إدراك اجلهات املعنية أن 

 التعاون فيما بينها ضروري جدا للتنفيذ الناجح لالتفاقية على الصعيد الوطين. 

رتحات أدت إىل وضع قوائم مبق ،نظمت حلقات عمل أخرى أنشطة لتبادل األفكار وختطيط املشاريع •
ملشاريع لصون الرتاث الثقايف غري املادي، مع أفكار عن شركاء وطنيني ودوليني حمتملني، مثلما حدث يف 

 زيادة تطوير هذه املقرتحات وتقدميها كطلبات للمساعدة الدولية.  وكان من املستهدفزامبيا وزمبابوي. 



 

د إىل اجلماعات، أدت بعض الدورات وعالوة على الدورات التدريبية بشأن إعداد قوائم احلصر باالستنا •
بشأن تنفيذ االتفاقية إىل وضع قائمة أولية بالعناصر اليت ميكن اقرتاحها للرتشيح للقائمة التمثيلية وقائمة 

 الرتاث الذي حيتاج إىل صون عاجل، مثلما حدث يف بوروندي. 

، كما حدث يف مالوي عديدة يف إنشاء جلان وطنية للرتاث الثقايف غري املادي عمل أسهمت حلقات •
 وناميبيا. 

بأن أربعة من بلدان اجلنوب األفريقي اليت استفادت من برنامج بناء القدرات قدمت  العلم ومن املشجع أيضا -188
. وتضمنت بعض ملفات الرتشيح إشارة 2012ترشيحات لقائمة الرتاث الذي حيتاج إىل صون عاجل يف دورة عام 

نها من االستجابة على حنو أفضل ملختلف متطلبات يف مشاريع بناء القدرات مكّ دان البل هذه صرحية إىل أن اشرتاك
 عملية الرتشيح، مبا فيها إعداد قوائم احلصر استنادا إىل اجلماعات. 

واملعنيني وأجريت، يف سياق هذا التقييم، مقابالت مع عدد من املشرتكني السابقني يف أنشطة بناء القدرات،  -189
ونسكو امليدانية املسؤولة، وامليسرين، وغري ذلك من اجلهات املعنية. وشارك أيضا أحد القائمني بالتقييم يف مكاتب اليمن 

واحدة من حلقات العمل (حلقة العمل بشأن إعداد قوائم احلصر استنادا إىل اجلماعات، املعقودة يف منغوليا، يف 
الت معها على أمهية بناء القدرات للتنفيذ الناجح . وشددت اجلهات املعنية اليت أجريت مقاب)2013أيار/مايو 

اآلليات اليت أنشأتا االتفاقية واألمانة لدعم تنفيذ االتفاقية، كان برنامج بناء القدرات  بني لالتفاقية. ويرى الكثري أنه من
 أمهها. 

أضم حققوا مجلة  وأكد من شاركوا بأنفسهم يف بعض حلقات العمل صالحية هذه احللقات وجدواها. وذكروا -190
أمور منها احلصول على فهم أفضل ملفاهيم ومبادئ االتفاقية، ووضوح أكرب بشأن أدوارهم وأدوار اجلهات املعنية األخرى 
يف التنفيذ، ومهارات جديدة لتنفيذ االتفاقية (مثال فيما يتعلق بإعداد قوائم احلصر). وأعرب املشرتكون أيضا عن عظيم 

ة هلم لالتصال فيما بينهم وإقامة عالقات عرب احلدود التنظيمية. وكان من بني النواتج احملددة حللقة تقديرهم إلتاحة الفرص
أنه حان الوقت  استنتاج مؤداهالعمل بشأن إعداد قوائم احلصر استنادا إىل اجلماعات يف منغوليا أن املشرتكني خلصوا إىل 

لى حنو أفضل مع مبادئ االتفاقية. وسيتضمن هذا، ضمن مسائل لتكييف النظام احلايل إلعداد قوائم احلصر كي يتسق ع
ايف الثقايف للرتاث الثق -الرتكيز على مشاركة اجلماعات وإدراج املزيد من املعلومات عن السياق االجتماعي  يادةأخرى، ز 

 الوارد يف فصل سابق).  اإلطاررى (انظر غري املادي، ونقله، ومسائل أخ

التقييم حتديد النتائج الطويلة األجل حللقات العمل املعنية ببناء القدرات اليت أمكن  وكان من العسري على -191
ملتابعة مع املشرتكني بعد عدة أشهر املنتظم ميكن أن تسمح لليونسكو با تنظيمها حىت اآلن. وليست هناك آلية للرصد

يف التصرف (ضوج خمتلفة أو ممارسات احللقات. وهلذا ال توجد تقارير عن أي تغري مستدام  ىإحدمن اشرتاكهم يف 
مستخدمة) وعن األثر النهائي للربنامج (حتسن قوائم احلصر، وتوفر بيئة سياسية عامة وتشريعية أفضل، وزيادة إشراك 



 

تاج إىل صون عاجل، وغري اجلماعات، والرتشيح الناجح لعناصر إلدراجها يف القائمة التمثيلية أو قائمة الرتاث الذي حي
 ج عن مشاركة اجلهات املعنية يف األنشطة. ناتذلك) ال

ويتطلب اشرتاك مكتب اليونسكو املسؤول و/أو  ،وميثل رصد حتقيق نتائج أي برنامج لبناء القدرات مهمة صعبة -192
يعملون مع اليونسكو  ناللجنة الوطنية لليونسكو املسؤولة. وهذه مسؤولية ال ميكن إناطتها مبيسري حلقات العمل، الذي

. وهذا ى أساس تعاقدي لفرتات زمنية حمدودة مكرسة للتحضري للحلقة املعنية وتيسري أعماهلا وكتابة التقرير الالزم عنهاعل
بذل املزيد من اجلهود وإجراء املزيد من التفكري اإلبداعي. ولن يؤدي وجود نظام جيد  مستقبالبالتأكيد جمال يلزم فيه 

ف وحتسني الربنامج وتوفري نظرات وجتارب ميكن تشاطرها مع آخرين فحسب، وإمنا للمتابعة إىل مساعدة األمانة يف تكيي
 سيساعد أيضا على توضيح النتائج احملددة احملرزة للماحنني والداعمني احملتملني. 

ستعراض اسرتاتيجيتها العاملية لبناء القدرات يف ال، نظمت اليونسكو اجتماعا 2012ويف تشرين الثاين/نوفمرب  -193
جني. وكان اهلدف من االجتماع هو تقييم النتائج اليت حتققت حىت اآلن، وتقييم الدروس املستفادة، والبت يف الطريق بي

 إىل األمام. وطُرحت يف هذا الشأن النقاط التالية: 

االنتقال من "ضج حلقات العمل" إىل "ضج املشاريع املتكاملة" يف إطار اسرتاتيجية تعزيز القدرات الوطنية  •
على الصون، وسينطوي هذا على إسداء اخلدمات االستشارية وغريها من التدابري العملية باإلضافة إىل 

 احللقات التدريبية؛ 

ليس هناك "ضج واحد يناسب اجلميع"، وهلذا فإن التصميم حسب الطلب ليس خيارا وإمنا هو مطلب.  •
 حدة؛ على التدريبية) وفقا لكل حالة  ويتعني تكييف اختيار أنشطة املشروع (وكذلك املواد واألساليب

رتقب احلاجة إىل بناء القدرات إىل حد يصبح عنده وجود اليونسكو وتدخلها غري الزم. وهذا هو اهلدف امل •
 ؛ ة املطافييف ضا

النظر، يف ضوء أن اهلدف األكرب لصون الرتاث الثقايف غري املادي هو كفالة رفاهة الشعب وحتقيق التنمية  •
جلماعاته وجمتمعاته، يف توسيع نطاق االسرتاتيجية العاملية ليشمل الوزارات واجلهات الفاعلة املستدامة 

 املشاركة يف جماالت أخرى خبالف قطاع الثقافة يف حد ذاته، أي قطاعات التعليم والصحة والبيئة وغريها؛ 

ألضا تتيح الفرصة  ،ينبغي أن تصبح اجتماعات االستعراض جزءا أساسيا من اسرتاتيجية بناء القدرات •
 تعلم كل من اآلخر. للتشاطر الفعال للمعلومات، وبناء قدرة امليسرين، وال

التقييم، هذا ويؤيد التقييم متام التأييد املقرتحات الواردة آنفا. ويوصي أيضا، يف ضوء النتائج اليت خلص إليها  -194
ناسب فإن بعضها قد قة العمل ملام أن حمتوى مواد حأنه يبدو بوجه عباستعراض احملتوى احلايل للربنامج. ويف حني 

يكون أكثر مناسبة يف سياقات معينة عن غريها، وقد يتعني الرتكيز على حنو أكرب على بعض الاالت املواضيعية يف 



 

املستقبل. وتتضمن الاالت اليت قد حتتاج إىل اهتمام أكرب يف السنوات القالئل القادمة ما يلي: وضع 
اجلماعات ومشاركتها؛  ون املطلوب فيما بني القطاعات؛ وحشدالثقافة والتنمية املستدامة والتعاو التشريعات؛ السياسات/

 حقوق اإلنسان. على يقوم والرتاث الثقايف غري املادي واملساواة بني اجلنسني، يف سياق 

لجان الوطنية، بإنشاء آلية ملتابعة القيام، مبشاركة تامة من مكتب اليونسكو امليداين وبالتعاون مع ال - 6التوصية 
 أنشطة بناء القدرات جلمع بيانات عن مدى فعاليتها. 

استعراض حمتوى وشكل اسرتاتيجية بناء القدرات (وتكييفها حسب االقتضاء) لكفالة تصدي  - 7التوصية 
 االسرتاتيجية للتحديات الرئيسية اليت تعرتض التنفيذ على الصعيد الوطين. 
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 2003باإلضافة إىل التشجيع على صون الرتاث الثقايف غري املادي على الصعيد الوطين، أنشأت اتفاقية عام  -195
نشئت ثالث آليات لكل منها أهدافها  املادي على الصعيد الدويل. وقد أُ جمموعة من اآلليات لصون الرتاث الثقايف غري

 اخلاصة با: 

ختاذ "تدابري الصون املناسبة" (اتفاقية عام القائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل:  •
 )؛ 1-17، املادة 2003

أمانة التراث الثقافي غير 
المادي في اليونسكو، 

وصندوق التراث الثقافي 
 غير المادي

 بناء القدرات  •
املساعدة الدولية  •

(لصون الرتاث 
الثقايف غري املادي 

د قوائم احلصر وإعدا
 اخلاصة به) 

عقد اجتماعات  •
للجهات الفاعلة 

 وتيسري احلور 
 الرتويج ومجع األموال •
 تشاطر املعارف  •
أجهزة خدمة  •

 االتفاقية

 الهيئات االستشارية
 اهليئة الفرعية •
 اهليئة االستشارية •

المنظمات غير الحكومية 
 المعتمدة

 اللجنة الدولية الحكومية

 الجمعية العامة
 األطرافللدول 

 الدول األطراف 

التصديق على اتفاقية 
 2003عام 

إدماج مبادئ االتفاقية 
يف االسرتاتيجيات 

والسياسات 
 والتشريعات الوطنية

 القائمة التمثيلية  •
قائمة الرتاث  •

الثقايف غري املادي 
الذي حيتاج إىل 

 صون عاجل
سجل أفضل  •

 ممارسات الصون 
 املساعدة الدولية •

 

اإلطار املؤسسي 
(على الصعد 

لوطنية واإلقليمية ا
واحمللية لصون 

 الرتاث الثقايف غري
 املادي
 

قوائم احلصر 
وخطط الصون 

للرتاث الثقايف غري 
 املادي

املعارف ولتوعية 
بشأن الرتاث 

الثقايف غري املادي 
على الصعد احمللية 
 والوطنية والدولية

البحوث 
والتحقيقات 

 العلمية

 زيادة/تحسين

كفالة صون 
الرتاث 

يف غري الثقا
 املادي

زيادة ملكية 
اجلماعات 
للرتاث 

الثقايف غري 
املادي، 
والقدرة 

على إبداعه 
ونقله 
 وإدارته

التنمية 
املستدامة 
والرفاهة 
(الصحة، 
والبيئة، 
 

  
وضوح صورة 

الرتاث 
الثقايف غري 

 املادي

حتسني 
العالقات 

يف 
اجلماعات 
وفيما بينها 

(احلوار 
والتعاون 

ا  ال اف
 
   

 السالم
تنفيذ اسرتاتيجيات 

وسياسات وتشريعات 
صون الرتاث الثقايف 
غر املادي (وبرامج 

ومشاريع معنية تتعلق 
 باالتفاقية)

 االعرتاف الدويل تعزيز حوكمة الرتاث الثقايف غري املادي

 ة، والتوسع احلضري، واهلجرة، وغري ذلك.السياق: مشاركة التمع املدين، والتعاون الدويل، والعومل

 الجماعاتمشاركة 



 

شار إليها هنا فيما بعد باسم (القائمة التمثيلية): "من القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبشرية (ي •
أجل إبراز الرتاث الثقايف غري املادي على حنو أفضل للعيان، والتوعية بأمهيته، وتشجيع احلوار يف ظل احرتام 

 )؛ 1-16، املادة 2003التنوع الثقايف" (اتفاقية عام 

ة ذات الطابع الوطين ودون اإلقليمي سجل أفضل ممارسات الصون: "الربامج واملشروعات واألنشط •
واإلقليمي املعنية بصون الرتاث واليت ترى (اللجنة الدولية احلكومية) أضا تعكس على الوجه األفضل مبادئ 

، املادة 2003وأهداف هذه االتفاقية، مراعية يف ذلك االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية" (اتفاقية عام 
18-1 .( 

كانت القائمة التمثيلية أكثر إىل نتيجة مفادها أنه من بني اآلليات الثالث الوارد ذكرها أعاله،  وخلص التقييم  -196
كاف. وطرحت العمليات املتعلقة بفحص غري  على حنو  انيف حني كانت اآلليتان األخريان تستخدم ،استئثارا باالهتمام

خمتلف املسائل بشيء من التفصيل يف األقسام  الرتشيحات للقائمتني األخريني وللسجل بعض األسئلة. ورري تناول
 الفرعية الواردة أدناه. 

 قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل 5.2.1

اهلدف من قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل هو تشجيع صون عناصر الرتاث  -197
(أ) من التوجيهات التنفيذية)، أو "يواجه تديدات  2-اؤها حمفوفا باملخاطر (املعيار عالثقايف غري املادي "اليت يكون بق

(ب) من التوجيهات التنفيذية). ويتمثل اثنان من  2-جسيمة جتعل بقاءه مستحيال بدون صون عاجل" (املعيار ع
تدابري لصون هذه العناصر قبل  املعايري األساسية إلدراج العناصر يف هذه القائمة يف أنه "ينبغي أن تكون قد وضعت

)، وأن يكون العنصر قد ُرشح عقب مشاركة على أوسع نطاق ممكن من جانب اجلماعة أو 3-ترشيحها (املعيار ع
). ويتوىل فحص الرتشيحات هيئة استشارية 4-الموعة أو األفراد املعينني ومبوافقتهم احلرة واملسبقة والواعية (املعيار ع

). وأنشئت 7-1-1وستة ممثلني ملنظمات غري حكومية معتمدة (التوجيه التنفيذي  ،ء مستقلنيتتكون من ستة خربا
وحلت حمل  2010هذه اهليئة ألول مرة يف الدورة اخلامسة للجنة الدولية احلكومية املعقودة يف تشرين الثاين/نوفمرب 

لرتشيحات لقائمة الصون العاجل وسجل أفضل وا ،طلبات املساعدة الدوليةنظر بصفة منفردة يف كل من النظام السابق لل
 ممارسات الصون. 

قائمة الرتاث الثقايف غري املادي من قصد الوأشارت جهات معنية عديدة أجريت مقابالت معها إىل أنه كان  -198
. وأعربت بعض الدول األطراف عن 2003الذي حيتاج صون عاجل أن تكون أهم آلية دولية تابعة التفاقية عام 

رها للفوائد احملتملة هلذه القائمة، مثل منغوليا والصني اللتني أدرجتا عددا ال بأس به من العناصر على هذه القائمة، تقدي
ولكنها ال تزال بوجه عام مستعملة استعماال ناقصا. وال تتضمن قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون 

 وستة فقط من هذه العناصر من أفريقيا.  ،ة طرفادول 18عنصرا من  31عاجل حىت اآلن سوى 



 

ومثة أسباب عديدة لذلك. ففي حني يبدو أن الغرض من هذه القائمة واضح ملعظم اجلهات املعنية، يبدو أنه  -199
في حني يرى كثريون أن هذا يربهن فتوجد اختالفات كبرية فيما يتعلق باملعىن الذي حيمله إدراج عنصر على القائمة. 

االلتزام بصون الرتاث الثقايف غري املادي، يرى آخرون أن هذا دليل عام على عدم القدرة على القيام بذلك. وأدى على 
هذا إىل عدم إعطاء الكثري من الدول األطراف أولوية حىت اآلن لقائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون 

االختالفات بني قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل. ومثة قدر من البلبلة أيضا فيما يتصل ب
 . 1972عاجل وقائمة الرتاث العاملي املعّرض للخطر، املوضوعة مبوجب اتفاقية عام 

 2003وأفضى وضع حد على عدد ملفات الرتشيح املقدمة من الدول األطراف ألي من قوائم اتفاقية عام  -200
يح عناصر لقائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل، ألن معظم الدول األطراف إىل زيادة تثبيط ترش

). وأعرب يلاتتفضل حىت اآلن القائمة التمثيلية (ميكن االطالع على املزيد من التفاصيل عن هذا املوضوع يف القسم ال
هذا التقييم عن أوجه قلق بشأن اجلهود واملوارد الالزمة عدد قليل من اجلهات املعنية اليت أجريت مقابالت معها ألغراض 

 إلعداد ملفت الرتشيح واليت ميكن أن تستخدم من ناحية أخرى يف تدابري الصون الفعلية. 

وعلى الرغم من اجلاذبية احملددة اليت حتظى با قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل  -201
يف  ،عملية الرتشيح ذاتالقد عززت بعض النتائج الواعدة. ف تؤدي إىلف، تبني للتقييم أضا بدأت لدى الدول األطرا

ملكية خطط الصون فيما بني املمارسني واجلماعات على حد سواء. ويف العديد من البلدان، أسهم  ،بعض احلاالت
حتقيق األهداف األوسع التفاقية عام يف صون هذه العناصر، بل ويف  فعاالإسهاما إدراج عناصر يف هذه القائمة 

 . وتتضمن ردود الدول األطراف واملنظمات غري احلكومية املعتمدة على الدراسة االستقصائية األمثلة التالية: 2003

إىل تقدمي دعم من  ”Ojkanje singing“عنصر "غناء أويكاجني"  2010أدى إدراج كرواتيا يف عام  •
عن طريق الرتويج والتوثيق والبحث. وأدى هذا أيضا إىل تغيري موقف  ة لصونهيحلكوماملستويات اخمتلف 

 ودفع َمحَلة التقاليد واألجيال الشابة إىل املشاركة يف نقله بنشاط.  ،اجلمهور األوسع إزاء هذا العنصر

 Xoan“وغناء شوان من مقاطعة بوثو  ”Ca trù singing“يف فييت نام، استأثر إدراج عناصر "غناء كا ترو"  •

singing of Phú Thọ Province”  يف قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل
استثمار احلكومة  ،باهتمام السياسيني، وَمحَلة التقاليد، واجلمهور يف كل أحناء البلد. ومت، نتيجة لذلك

 هذه العناصر.واملنظمات غري احلكومية واألفراد ملوارد مالية وبشرية وغريها من أجل صون 

من أمهية صون هذه  مهارات صنع اآلنية الفخارية يف منطقة كغاتلنغ يف بوتسوانا""يف بوتسوانا، زاد إدراج  •
ال فيما بني مجاعة كغاتلنغ فحسب وإمنا أيضا يف مناطق أخرى توجد با ممارسات مماثلة.  ،املهارات

ممارسات تقليدية، وبدأ توثيق أنواع خمتلفة حلقات عمل بشأن معىن هذا العنصر وما يرتبط به من  ظمتونُ 
 من الرتبة املستخدمة يف صناعة هذه اآلنية الفخارية. 



 

ومن املتوقع أن تقدم الدول األطراف تقارير دورية خاصة بشأن حالة العناصر املدرجة على فرتات مدة كل منها  -202
املدرجة يف عام  12فيما يتعلق بالعناصر الـ أربع سنوات بعد إدراج هذه العناصر. ومطلوب من الدول األطراف، 

يف قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل، أن تقدم تقارير دورية عن حالة هذه العناصر  2009
2013كانون األول/ديسمرب   15يف موعد غايته  21F

قدمت بيالروس وحدها تقريرا مؤقتا عن حالة طقوس  اآلن . وحىت(22)
. ويرمي التقرير، كما يرد أدناه، إىل إثبات أن 2009كاليادي" (قياصرة أعياد امليالد) اليت أدرجت يف عام   "قياصرة

 إدراج هذا العنصر يف قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل قد أسهم بالفعل يف صونه. 

 صون طقوس قياصرة كاليادي  10اإلطار 

22Fيفيد التقرير الدوري

عن "طقوس قياصرة كاليادي (قياصرة أعياد امليالد" بأن إدراج هذا العنصر يف قائمة الرتاث الثقايف  (23)
غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل وجه قدرا كبريا من اهتمام احلكومة واخلرباء ووسائل اإلعالم إىل قرية سيميزافا اليت 

موكب شعائري مبناسبة العام اجلديد باملالبس التقليدية. ورئي أن هذه  كانون الثاين/يناير من كل عام  13فيها يف  يُنظم
الطقوس تتعرض للخطر بسبب ارتفاع معدل هجرة الشباب من القرية بالنظر إىل عدم توفر اآلفاق االقتصادية يف املنطقة. 

لعودة من أجل املشاركة يف هذه يف ا ،وبعد إدراج هذا العنصر، بدأ الكثري من السكان السابقني للقرية، مبن فيهم الشباب
حلماية  ،العنصر بتقدمي جائزة سنوية، على سبيل املثالواحلكومة أيضا تدابري لصون هذا املعنية الطقوس. واختذت اجلماعة 

وقيام معهد الفن واإلثنوغرافيا  ،تقاليد سيميزافا؛ ونشر معلومات عن هذه الطقوس عن طريق وسائل اإلعالم الوطنية
م حلقة يالتابع لمكادميية الوطنية للعلوم يف مجهورية بيالروس بإجراء دراسة تفصيلية عن هذه الطقوس؛ وتنظ والفلكولور

 تنمية السياحة الثقافية حول هذه الطقوس.  ةعمل خاصة لسكان القرية عن إمكاني

حيتاج إىل  الذي املادي استخالص نتائج ضائية عن مدى فعالية قائمة الرتاث الثقايف غري لموانومن السابق  -203
ألن عدد العناصر املدرجة فيها ما زال حمدودا جدا حىت اآلن. ووصل مؤمتر هانغدجو أيضا إىل نتيجة  ،صون عاجل

 صر مما ينبغي للتوصل إىل نتائج حمددة. قمؤداها أن أربع سنوات من التشغيل فرتة أ

وأن  ،طراف إدراكا كامال املزايا احملتملة للقائمةواضح أنه ما زال يتعني أن تدرك الدول األال نإال أن م -204
تستخدمها مبا حيقق مصلحتها. وال يزال يتعني عمل الكثري لرتويج القائمة وعرضها من جديد على أضا تعبري عن االلتزام 

إىل شيء  بالصون وليس على أضا تعبري عن عجز الدول األطراف عن القيام بذلك. أي أنه يلزم أن تتغري مسعة القائمة

                                                 
 2013للجنة الدولية احلكومية، أن ترفع الربازيل إىل اللجنة يف دورتا الثامنة يف كانون األول/ديسمرب  COM 8.3.6يتوقع، بعد اختاذ القرار   (22)

ام االجتماعي والكوين" الذي أدرج بشأن تدابري الصون املتخذة فيما يتصل بالعنصر "ياوكوا، طقوس شعب إيناوين ناوي لصون النظتقريرا 
 . 2011يف قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل يف عام 

/بيالروس عن حالة عنصر مدرج يف قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل، الدورة السادسة 00757التقرير رقم   (23)
 . 2011تشرين الثاين/نوفمرب  29-22ن الرتاث الثقايف غري املادي، بايل، إندونيسيا، للجنة الدولية احلكومية لصو 



 

إرايب من أجل اجتذاب املزيد من االهتمام وااللتزام برتشيح عناصر إلدراجها يف القائمة. وينبغي أن تبذل اللجنة الدولية 
 احلكومية أيضا جهودا أكرب لإلعراب عن الشكر والتقدير للدول األطراف اليت تقدم ترشيحات. 

ي الذي حيتاج إىل صون عاجل على أضا تعبري عن التزام الدول ترويح قائمة الرتاث الثقايف غري املاد - 8التوصية 
اإلعراب عن التقدير للدول األطراف ب ، والقيام بصفة خاصةاألطراف بأعمال الصون وتنفيذ االتفاقية

 اليت تقدم ترشيحات للقائمة. 

 القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية  5.2.2

على غرار قائمة الرتاث العاملي املنشأة  2003املنشأة مبوجب اتفاقية عام  ة هي أبرز اآللياتالقائمة التمثيلي -205
اآلن قاعدة لعناصر وطنية ويف بعض األحيان متعددة اجلنسيات  القائمة التمثيلية . وأصبحت1972مبوجب اتفاقية عام 

كانت مدرجة من قبل   90عنصرا، منها  257قائمة من الرتاث الثقايف غري املادي من كل أحناء العامل. واليوم تتضمن ال
)، أدرجت اللجنة الدولية 2012-2009. ويف غضون أربع سنوات فحسب (2008يف إعالن الروائع يف عام 

عنصرا جديدا يف هذه القائمة، مما يدل على شعبيتها لدى الدول األطراف. ويتضح من دراسة للتوزيع  167احلكومية 
رجة يف القائمة وجود تركز للعناصر يف مناطق أوروبا، وأمريكا الالتينية، وآسيا واحمليط اهلادئ. وعلى اجلغرايف للعناصر املد

ل املناطق بروزا يف القائمة التمثيلية على النحو املشار إليه قالرغم من أمهية الرتاث الثقايف غري املادي يف أفريقيا، فإضا أ
 . أدناه

 فريقيا القائمة التمثيلية في أ 11اإلطار 

عنصرا) من  18يف املائة فحسب ( 7املدرجة يف القائمة التمثيلية سوى  257ليس من بني العناصر البالغ عددها 
يف  2. وهذا يعين أن 2008كانت مدرجة من قبل يف قائمة الروائع، مث أدجمت يف القائمة يف عام   14أفريقيا، منها 

كانت من بلدان أفريقية. فإعداد   2009قائمة التمثيلية منذ عام عناصر) فحسب من حاالت اإلدراج يف ال 4املائة (
عدد العناصر  ضآلةملفات الرتشيح يتطلب قدرا كبريا من املوارد البشرية واملالية. ويرجح أن يكون هذا أحد األسباب وراء 

 املدرجة من أفريقيا. 

شرة حلقة عمل خمصصة بشأن الرتشيحات للقائمة ع ، نظمت األمانة اثنيتوكجزء من اسرتاتيجية اليونسكو لبناء القدرات
التمثيلية وقائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل، ُعقدت ثالث منها يف أفريقيا: وندهوك (تشرين 

و (كانون األول/ديسمرب )، وباغاموي2012 يونيوري (حزيران/)، وهرا2010كانون األول/ديسمرب   -الثاين/نوفمرب 
). إال أنه ليس من بني هذه البلدان ما لديه اليوم عناصر مدرجة يف القائمة التمثيلية. فزمبابوي فحسب هلا 2012

 عنصر واحد مدرج يف هذه القائمة منذ وقت يرجع إىل فرتة إعالن الروائع. 



 

من الوعي به، بتوجيه  وأثبت التقييم أن القائمة التمثيلية عززت بالفعل صورة الرتاث الثقايف غري املادي وزادت -206
إراد إحساس  اج يف القائمة يف حاالت كثرية يفمزيد من االهتمام والتغطية اإلعالمية للعناصر املدرجة. وأسهم اإلدر 

 بالتفرد والفخر بني اجلماعات املعنية. كما أنه زاد من وضوح صورة هذه اجلماعات على الصعيدين الوطين والدويل. 

يف حتقيق األهداف األوسع التفاقية عام  ،صر يف القائمة التمثيلية أيضا، يف عدد من احلاالتوأسهم إدراج العنا -207
، مثل الصون. وتفيد الدراسات االستقصائية اليت أجرتا الدول األطراف واملنظمات غري احلكومية املعتمدة يف  2003

د املوارد العامة الوطنية لصون الرتاث الثقايف غري ساعد يف حشأن هذا كولومبيا، ونيجرييا، وفييت نام، على سبيل املثال، 
املادي. وساعد أيضا يف التوعية بذا الرتاث بتشجيع البحوث فيما يتعلق بالعناصر املدرجة كما هو حاصل يف جورجيا، 

 ومايل، ومالوي، ونيجرييا. 

لدان إىل حوار فيما بني األجيال وتبني نتائج الدراسات االستقصائية واملقابالت أن اإلدراج أدى يف بعض الب -208
بدفع َمحَلة التقاليد إىل التماس سبل لنقل الرتاث الثقايف غري املادي إىل األجيال الشابة (كما هو حاصل يف كرواتيا). كما 

حيث يوجد اهتمام متزايد بالغناء  ،أنه زاد من االهتمام فيما بني الشباب، كما هو حاصل على سبيل املثال يف جورجيا
تفرع النغمات. وميكن ذكر نفس الشيء على حفالت ليجل التنكرية يف نيجرييا اليت يغين فيها الشباب ويرقصون على امل

تام السنسكرييت" إىل الوعي بذه املمارسة وفتح مركز انغمات موسيقى أكونيشين. ويف اهلند، أدى إدراج "مسرح كوتيي
 الشباب الذين يدرسون هذه املمارسة اآلن.  تدرييب يف كرياال. وكان من نتيجة ذلك أن زاد عدد

لم ينتج عن إدراج "أغاين فادو الشعبية فواملنتجني.  العازفنيإىل زيادة عدد  ،يف عدد من البلدان ،وأدى اإلدراج -209
ء عدد ممارسي هذا الغنا يف زيادة ترتبت عليه أيضااحلضرية يف الربتغال" عقد مؤمترات حول هذا املوضوع فحسب وإمنا 

ناي  واألماكن اليت ميكن فيها االستماع إليه. ويف سلوفاكيا، أدت عملية اإلدراج إىل زيادة يف عدد مفسري العزف على
 موسيقاه. وهذه أمثلة توضيحية لمثر على صعيد التمع. يف فوجارا و 

يف حاالت   أدت ذاتا،وأشارت جهات معنية أيضا إىل أن عملية إعداد الرتشيحات للقائمة التمثيلية، يف حد  -210
كما حدت على سبيل املثال يف صربيا. ويف العديد من   ،بل وفيما بني الديانات ،كثرية إىل حوار فيما بني الثقافات

 البلدان، أدى إعداد ملف للرتشيح إىل زيادة احلوار فيما بني اجلماعات وبني اجلماعات واحلكومة املعنية. 

 يليةبالقائمة التمث المتعلقةالتحديات 

أن دوال أطرافا عديدة ال حتسن فهم الغرض من القائمة التمثيلية. فبعضها يرى أن  أيضا تبني من املقابالت -211
هذا يف  الطرف املقدمة لطلب اإلدراج. وأفضىإدراج عنصر ما يؤدي إىل ملكية وطنية لذلك العنصر من جانب الدولة 

بل وإىل االندفاع إىل تقدمي ملف للرتشيح. ويُرى أن عدم احلوار بني  حاالت عديدة إىل تنافس ونزاع بني الدول األطراف
أصبح أنه وراء االستخدام غري السليم للقائمة التمثيلية، و  الكامنة الدول األطراف بشأن هذه املسائل هو أحد األسباب

ه القائمة (أسوة مبفهوم "القيمة مدعاة للقلق. وعالوة على ذلك، فإن املفهوم اهلام "للطابع التمثيلي" الذي تقوم عليه هذ



 

 ،االستثنائية" فيما يتعلق بقائمة الرتاث العاملي)، والذي ميثل مسامهة الرتاث الثقايف غري املادي يف التنوع الثقايف عرب العامل
 ال يكون مفهوما دائما لدى الدول األطراف. 

ة بني فسغية تعزيز التعاون الدويل وجتنب املنا، ب23003وتقوم اللجنة الدولية احلكومية وأمانة اتفاقية عام  -212
الدول األطراف، وبغية إشراك كل اجلماعات املعنية، بتشجيع الرتشيحات املتعددة اجلنسيات للقائمة التمثيلية. وأدى 

وجد حوار متعدد الثقافات فيما بني الدول األطراف واجلماعات. ويإىل إعداد الرتشيحات املتعددة اجلنسيات إىل تعاون و 
من العناصر املتعددة اجلنسيات املقدمة من جمموعة واسعة من الدول  15على القائمة التمثيلية يف الوقت الراهن 

األطراف. وبعض هذه الرتشيحات ثنائية مثل "موكب العمالقة والتنانني يف بلجيكا وفرنسا" يف حني يشارك يف البعض 
دولة طرفا من ثالث  12شارك فيه ر، تراث بشري حي" الذي تبالصقو صيد الاآلخر دول أطراف كثرية، مثل عنصر "

قارات خمتلفة. وينبغي زيادة تشجيع الرتشيحات متعددة اجلنسيات ألضا متثل الطابع العابر للحدود للكثري من عناصر 
 ليها االتفاقية. تقوم عالرتاث الثقايف غري املادي، وتشجع روح التعاون الدويل اليت 

ض اإلدراج يف القائمة التمثيلية، أن يفي العنصر باملعايري اخلمسة املنصوص عليها يف التوجيهات غر وينبغي، ل -213
). إال أنه تبني للتقييم أن هذا مل يكن دائما هو احلال. ففي حاالت عديدة، أدرجت اللجنة الدولية 2-1التنفيذية (

فرعية. وأدى استعمال هذه اهليئة واللجنة الدولية احلكومية عناصر يف القائمة على عكس ما جاء يف توصيات اهليئة ال
احلكومية معايري خمتلفة إىل تشكك الكثري يف موثوقية القائمة ومقارنتها بقوائم اتفاقيات أخرى أصبحت مسيسة على حنو 

 متزايد. 

ون من شأضا أن أن تكون قد وضعت تدابري للصيف ويتمثل أحد املعايري األساسية املتعلقة بالقائمة التمثيلية  -214
على الرغم من أنه يبدو يف كثري من األحيان أن هذا يعترب معيارا ثانويا.  ،)3حتمي العنصر وتكفل الرتويج له (املعيار 

فالكثري من ملفات الرتشيح ال توفر معلومات مقنعة عن التدابري املتخذة لصون العناصر املقرتح إدراجها. والواقع أن 
ية اليت أجريت معها مقابالت أو دراسات استقصائية بشأن هذا التقييم أعربت عن القلق لإلفراط الكثري من اجلهات املعن

وألنه ال يُنظر إىل الصون على أنه أولوية هامة (وأيدها يف ذلك املشاركون يف مؤمتر  ،يف التأكيد على أمهية اإلدراج
 هانغدجو). 

مما  ،لغة إلدراج أكرب عدد ممكن من العناصر يف القائمة التمثيليةوالواقع أن دوال أطرافا عديدة كانت يف عجلة با -215
. وأدى تركيز االهتمام على القائمة التمثيلية أيضا إىل قضاء كل من دورات 2009أدى إىل تضخمها بالبنود منذ عام 

وقتا ال يُذكر للمسائل  اللجنة الدولية احلكومية غالبية وقتها يف دراسة الرتشيحات هلذه القائمة وحدها، مما ترك بدوره
األخرى. وتنظر جهات معنية كثرية إىل نتيجة هذا كله على أضا غري موفقة: فلقد أصبح اإلدراج يف القائمة غاية يف حد 

 ذاته بدال من كونه أداة لتشجيع الصون. 



 

ترشيح أي من العناصر،  ويتمثل معيار هام آخر من املعايري املتعلقة بالقائمة التمثيلية يف إشراك اجلماعات يف -216
). وتبني للتقييم أن اجلماعات هي اليت تبدأ بالفعل يف بعض البلدان يف إعداد ملفات الرتشيحات، يف حني أن 4(املعيار 

هذه العملية ال تزال يف بلدان أخرى عملية تبدأ من القمة إىل القاعدة إىل حد كبري وتقودها احلكومات. بل أن بعض 
تحقق اللجنة الدولية احلكومية مما إذا كانت قد تمية أعربت عن القلق ألنه ال يوجد سبيل لكي املنظمات غري احلكو 

أجريت مشاورات مع اجلماعات املعنية. ويتجلى عدم اليقني هذا وعدم وجود رصد حقيقي أيضا يف عملية تقدمي التقارير 
 الدورية. 

اف واجلهات املعنية األخرى بشأن الغرض من القائمة توضيح كل التصورات اخلاطئة لدى الدول األطر  - 9التوصية 
 التمثيلية واستخدامها. 

كفالة أن يعكس إدراج العناصر يف القائمة التمثيلية على حنو أوثق املعايري واإلجراءات احملددة يف  -10التوصية 
 من التوجيهات التنفيذية لالتفاقية.  2-1الفصل 

 عملية اإلدراج في القائمة التمثيلية

تقييم الرتشيحات للقائمة  ،اليت تتكون من ستة من أعضاء اللجنة الدولية احلكومية ،تتوىل اهليئة الفرعية -217
التمثيلية. وأنشأت اللجنة الدولية احلكومية هذه اهليئة يف بادئ األمر على أساس مؤقت يف دورتا الثالثة املعقودة يف 

2010 و 2009لرتشيحات للقائمة التمثيلية يف عامي لفحص ا 2008اسطنبول يف تشرين الثاين/نوفمرب  23F

(24) .
هيئة استشارية موازية لتقييم الرتشيحات لقائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون  2010وأنشئت يف عام 

ري من فيما يتعلق بطلبات املساعدة الدولية. ويشك يف جدوى هذا الرتتيب الكث الصون عاجل، وسجل أفضل ممارسات
اجلهات املعنية (مبا فيها ممثلو الدول األطراف، واخلرباء، واملنظمات غري احلكومية) اليت ترى أنه ينبغي أن تنظر هيئة 

مسألة كون كما أن . و شيحلكفالة تطبيق نفس املعايري يف تقييم ملفات الرت  كلتيهما  واحدة يف الرتشيحات للقائمتني
 قدرا كبريا من عدم االرتياح والقلق بشأن إمكانية تضارب املصاحل.  تطرح أيضا األطراف أعضاء اهليئة الفرعية ممثلني للدول

فإضم خرباء  اء اهليئة الفرعية تعينهم احلكوماتويف حني تزعم بعض الدول األعضاء أنه على الرغم من أن أعض -218
احلال. والواقع أنه حىت يف حالة تعيني خرباء هو ال يكون دائما هذا فدبلوماسيني،  ويف الرتاث الثقايف غري املادي وليس

فإنه يتعني عليهم أحيانا االمتناع عن اإلعراب عن آرائهم كخرباء توخيا  ،الرتاث الثقايف غري املادي يف اهليئة الفرعية
 لالتساق مع املواقف السياسية حلكوماتم. ويطرح عدم وجود قواعد واضحة بشأن اشرتاك أعضاء اهليئة الفرعية يف

اجتماعات اللجنة الدولية احلكومية املزيد من التساؤالت، ألن بعض أعضاء اهليئة الفرعية ميثلون أيضا حكوماتم يف 

                                                 
تشرين الثاين/نوفمرب  8-4، الدورة الثالثة اللجنة الدولية احلكومية لصون الرتاث الثقايف غري املادي، اسطنبول، تركيا، COM.11.3القرار   (24)

2008 . 



 

اللجنة الدولية احلكومية ويتكلمون يف دوراتا لدعم ترشيحات معينة. ونتيجة لذلك، تتشكك جهات معنية عديدة يف 
 . نزاهة عملية تقييم الرتشيحات للقائمة التمثيلية

وكانت الشواغل املشار إليها آنفا موضوع مداوالت عديدة للجنة الدولية احلكومية.وأنشأت اللجنة الدولية  -219
فريقا عامال دوليا حكوميا مفتوح العضوية ملناقشة التدابري  2010احلكومية يف دورتا اخلامسة املعقودة يف نريويب يف عام 

24Fةتمثيليالرتشيحات للقائمة الاليت ميكن اختاذها لتحسني طريقة تناول 

أن امليل الذي  2011. وتبني يف أيلول/سبتمرب (25)
فحص الرتشيحات للقائمة ف اهليئة االستشارية بميثل األغلبية والناشئ عن املشاورات مع الدول األطراف يؤيد "تكلي

لقائمة التمثيلية وقائمة الصون التمثيلية، لكفالة وجود آراء استشارية مستقلة وحتقيق االتساق يف فحص الرتشيحات ل
25Fالعاجل اللتني يتماثل فيهما ثالثة من معايري اإلدراج، مع احملافظة على أساليب العمل اليت تسودها روح الزمالة

(26) . 

املتخذ يف دورتا  COM 15.6وبعد دراسة تقرير الفريق العامل، أوصت اللجنة الدولية احلكومية يف قرارها  -220
بأن "تتوىل اهليئة االستشارية فحص الرتشيحات للقائمة  2011ودة يف بايل يف تشرين الثاين/نوفمرب السادسة املعق

26Fالتمثيلية ... حىت يتسىن هلا فحص مجيع امللفات املقدمة يف أي دورة ...

. ويف نفس الدورة للجنة الدولية احلكومية، (27)
ستتوىل اهليئة  ، يف املعاملة،يلي: "توخيا للكفاءة واالتساق ما 2011ذكر بيان املنظمات غري احلكومية من بايل يف عام 

االستشارية فحص الرتشيحات للقائمة التمثيلية". وعلى الرغم من التوصيات املشار إليها آنفا، قررت اجلمعية العامة يف 
ا "وإعادة دراسة حالة كل من االستشارية كلتيهم اهليئةالفرعية و  ةاإلبقاء على اهليئ 2012دورتا الرابعة املعقودة يف عام 

 ). 4/5ع  ج اهليئة الفرعية واهليئة االستشارية يف دورتا القادمة" (القرار

عددا من ممثلي الدول األطراف الذين أجريت معهم مقابالت هلذا التقييم يفضلون اإلبقاء  نوجتدر اإلشارة إىل أ -221
الواردة آنفا، أن هناك ما يربر وجود هيئتني مستقلتني تدرسان على اهليئة الفرعية. إال أنه ال يبدو، يف ضوء احلجج 

. وعلى الرغم من أن تكاليف اهليئة الفرعية تغطيها إىل حد كبري الدول 2003الرتشيحات ملختلف آليات اتفاقية عام 
املالية احلالية أن تسعى األطراف فإن تكاليف االحتفاظ بيئتني مستقلتني ال تزال كبرية. والواقع أنه ينبغي يف سياق األزمة 

 اليونسكو والدول األطراف إىل تبسيط اإلجراءات وختفيض التكاليف بدال من خدمة هيئات متعددة. 

 . ومستقلة تعليق أعمال اهليئة الفرعية كيما تتوىل تقييم الرتشيحات مجيعها هيئة واحدة مشرتكة -11التوصية 

                                                 
 منها.  37على هذه املسألة، ووردت مسامهات من  دعيت الدول األطراف إىل التعليق  (25)
(26)  ITH/11/6.COM/CONF.206/15 تقرير الفريق العامل الدويل احلكومي املفتوح العضوية عن التدابري اليت ميكن اختاذها لتحسني طريقة تناول ،

كومية لصون الرتاث الثقايف غري املادي، بايل، إندونيسيا، الرتشيحات يف اللجنة، وهيئتها الفرعية واألمانة، الدورة السادسة للجنة الدولية احل
 . 2011تشرين الثاين/نوفمرب  22-29

 . 2011تشرين الثاين/نوفمرب  29-22قرارات الدورة السادسة للجنة الدولية احلكومية لصون الرتاث الثقايف غري املادي، بايل، إندونيسيا،   (27)



 

 سجل أفضل ممارسات الصون 5.2.3

بأن "تقوم اللجنة بصفة دورية باختيار وتعزيز الربامج واملشروعات  2003من اتفاقية عام  18دة تقضي املا -222
واألنشطة ذات الطابع الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي املعنية بصون الرتاث واليت ترى أضا تعكس على الوجه األفضل 

للبلدان النامية". وأنشئ، نتيجة لذلك، سجل أفضل مبادئ وأهداف هذه االتفاقية، مراعية يف ذلك االحتياجات اخلاصة 
ممارسات الصون لتشجيع الدويل األطراف على تقدمي أمثلة ألفضل ممارسات. ورب أن تفي الربامج أو املشروعات أو 

ارها لسجل أفضل ممارسات الصون، بتسعة معايري، على النحو احملدد يف التوجيهات التنفيذية يلكي يتسىن اختاألنشطة، 
)1.3 .( 

وتوجد يف سجل أفضل املمارسات حىت اآلن عشرة أمثلة فحسب (تسعة من سبعة بلدان، ومثال واحد قدمته  -223
ثالثة بلدان. ويرجع ذلك إىل عدم كفاية جودة املشروعات املقدمة و/أو ألنه رئي أن بعضها ال يستطيع أن يكون منوذجا 

تعلق سبب آخر يسهم يف الوقت الراهن يف اخنفاض عدد الرتشيحات آلخرين أو ال ميكن تطبيقه يف سياق بلد نام. وي
اليت ال ميكن نتيجة هلا النظر إال يف ملف واحد لكل دولة طرف  2003بالقيود املفروضة على قدرة أمانة اتفاقية عام 

رتاث الثقايف يف كل جولة من الرتشيحات. وكان من نتيجة ذلك أن أصبح السجل "يتنافس مع آليات أخرى مثل قائمة ال
وآلية املساعدة الدولية. ومن بني مجيع اآلليات املنشأة  ،والقائمة التمثيلية الذي حيتاج إىل صون عاجل، غري املادي

 وأقلها ظهورا.  استخداما أدناها ، يعد سجل أفضل ممارسات الصون2003مبوجب اتفاقية عام 

يف و ممارسات الصون عرب املوقع الشبكي لليونسكو  وعلى الرغم من نشر املمارسات املدرجة يف سجل أفضل -224
مل رد التقييم احلايل أن األمثلة املدرجة فيه قد أهلمت أي تدابري للصون يف بلدان أخرى. وعالوة على ذلك،  ،املنشورات

ترى اجلهات املعنية أنه ليس كل ممارسات الصون املدرجة يف السجل تشكل "أفضل املمارسات". ويف حني أن من 
السابق لموان التوصل إىل نتيجة ضائية بشأن ما إذا كان السجل سيشجع بالفعل بلدانا أخرى على اعتماد تدابري مماثلة، 
من الواضح أنه مل يكن فعاال حىت اآلن. وينبغي إعادة النظر فيه وإكماله بسبل أخرى أكثر اتساما بالطابع العملي 

 لتشاطر اخلربات. 

ة وأخف لتشاطر خربات بديليف سجل أفضل ممارسات الصون وإكماله باستحداث سبل  إعادة النظر -12التوصية 
الصون، مثل املواقع الشبكية املخصصة، والرسائل اإلخبارية اإللكرتونية، واملنتديات اإللكرتونية، 

 ). 19وغريها. (وترتبط هذه التوصية بالتوصية 

 التراث الثقافي غير المادي المساعدة الدولية المقدمة عن طريق صندوق صون  5.2.4

، بغية تشجيع التعاون واملساعدة الدوليني، "آلية ملساعدة الدول األطراف يف 2003أنشأت اتفاقية عام  -225
من االتفاقية  20). وتقضي املادة 19، املادة 2003جهودها الرامية إىل صون الرتاث الثقايف غري املادي" (اتفاقية عام 

 دة الدولية لمهداف التالية: بأنه روز منح املساع



 

 صون الرتاث املدرج يف قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل؛  •

 ؛ 12و  11إعداد قوائم حصر يف السياق املقصود يف املادتني  •

إىل ي دعم الربامج واملشروعات واألنشطة اليت تنفذ على الصعد الوطنية، ودون اإلقليمية، واإلقليمية وترم •
 صون الرتاث الثقايف غري املادي؛ 

 أي هدف آخر تراه اللجنة ضروريا.  •

 25000تنص التوجيهات التنفيذية بأن تتوىل اهليئة االستشارية تقييم طلبات املساعدة اليت تزيد قيمتها على و  -226
ها عن هذا املبلغ. ويف الفرتة من دوالر أمريكي، وأن يتوىل مكتب اللجنة الدولية احلكومية تقييم الطلبات اليت تقل قيمت

 ـدوالرا أمريكيا ل 1556174، وافقت اللجنة الدولية احلكومية على منح ما جمموعه 2012إىل عام  2009عام 
27Fدولة طرفا 25برناجما/مشروعا من  38

وكان تسعة فحسب من هذه الطلبات للحصول على مبالغ تزيد على . (26)
دوالرا أمريكيا، وكان معظمها  262080دوالرات أمريكية إىل  33007دوالر أمريكي ترتاوح من  25000

إلعداد قوائم حصر للرتاث الثقايف غري املادي املوجود يف أراضي الدول األطراف أو ملشاريع صون حمددة. وكانت بقية 
. وكان دوالر أمريكي 25000ن دوالر أمريكي إىل ما يقل بقليل ع 5000الطلبات للحصول على مبالغ ترتاوح من 

للحصول على مساعدة حتضريية فيما يتعلق بقائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج طلبا  17من بني هذه الطلبات 
للحصول على  طلبانإلعداد قوائم حصر للرتاث الثقايف غري املادي أو ملشاريع صون، و طلبات  10إىل صون عاجل، و 

 رسات الصون. مساعدة حتضريية فيما يتعلق بسجل أفضل مما

وغالبية املشاريع اليت مت منحها مساعدة دولية ال تزال جارية، وهلذا فإن من العسري التوصل إىل استنتاجات  -227
بشأن النتائج احملرزة. إال أنه من بني الطلبات السبعة عشر اليت ووفق على منحها مساعدة حتضريية فيما يتعلق بقائمة 

 ت مثانية إىل إدراج العناصر التالية على القائمة املذكورة: دي حيتاج إىل صون عاجل، أالرتاث الثقايف غري املادي الذ

 )؛ 2009يف غابات ميجيكندا املقدسة ( (كايا) بالقرية احملصنةكينيا: التقاليد واملمارسات املرتبطة  •

 )؛ 2009سوييت ( التفيا: املكان الثقايف يف •

 )؛ 2011ة يف مايل (مايل: مجعية كوردوغاو السرية، طقوس احلكم •

 )؛ Moongh Epic T’heydinn )2011املغاربية  دين"ييثموريتانيا: ملحمة " •

 )؛ 2009ملنغولية ()؛ وامللحمة ا2009قليدي منغويل (منغوليا: رقص بييلجي املنغويل، رقص شعيب ت •

                                                 
 و. ملوقع الشبكي لليونسكااملصدر:   (26)



 

 ). 2011و (ث )، وغناء شوان يف مقاطعة بو2009فييت نام: غناء كا ترو ( •

 بدأت دوالر أمريكي، 25000على  قيمتها للحصول على مساعدة دولية تزيدالتسعة طلبات الومن بني  -228
 توا وقت إجراء هذا التقييم. وقدم مشروعان آخران تقارير عن املراحل األوىل من تقدمهما:  العملمخسة مشاريع 

أمريكي) (كانون  دوالر 133600بيالروس: "إعداد قائمة احلصر الوطنية للرتاث الثقايف غري املادي" ( •
28F)2013أيلول/سبتمرب  - 2012الثاين/يناير 

. وأُعدت قوائم وشروحات تفصيلية لعناصر الرتاث (29)
الثقايف غري املادي، وأُطلقت قاعدة بيانات رقمية وطنية، ورري حاليا إنشاء موقع إلكرتوين. ويُتوقع أن 

رتاث الثقايف غري املادي للبلد وجمموعة من ميضي املشروع يف إعداد قائمة احلصر وإعداد كتالوج بشأن ال
 أقراص الفيديو؛ 

دوالرا  126580يف غابات ميجيكندا املقدسة" ( بالقرى احملصنةكينيا: "التقاليد واملمارسات املرتبطة  •
29Fأمريكيا)

 ، ويرد وصف أكثر تفصيال هلذا املشروع يف جزء سابق من هذا التقرير. (30)

آخرين يف مجهورية موريشيوس: "قائمة حصر لعناصر الرتاث الثقايف غري املادي املتعلق  ومت االنتهاء من مشروعني -229
بتجربة عقد االستخدام يف مجهورية موريشيوس". وهي قائمة حصر تفصيلية للرتاث الثقايف غري املادي املتعلق مبوقع 

صر للرتاث الثقايف غري املادي عامة على مركز اهلجرة) للرتاث العاملي، وأول قائمة ح Aapravasi Ghat(إبرافاسي غالت 
 الصعيد الوطين. 

 التحديات المتعلقة بآلية المساعدة الدولية 

أنه مل يتم طلب  ،من املؤسف جدا، يف ضوء التحديات العديدة اليت تواجهها الدول األطراف يف تنفيذ االتفاقية -230
حاليا، يف ال ميكن النظر ام األول. ومثة عدة أسباب لذلك. فاملساعدة الدولية حىت اآلن للتصدي هلذه التحديات يف املق

سوى يف ملف واحد لكل دولة طرف يف كل دورة للرتشيح. وهلذا رب أن ختتار  ،ضوء القيود املفروضة على قدرة األمانة
عدة الدول األطراف بني تقدمي عنصر للرتشيح لواحدة من القوائم أو لسجل أفضل ممارسات الصون أو طلب املسا

الدولية. وألسباب تتعلق بإبراز صورة الرتاث، تفضل دول عديدة تقدمي ترشيحات للقائمة التمثيلية، وهلذا مل تتقدم 
 بطلبات للحصول على مساعدة دولية. 

30Fيف بيانه النهائيوأعرب منتدى املنظمات غري احلكومية املعقود يف بايل  -231

إذا فعن القلق بشأن هذه املسألة.  (31)
حد أعلى لعدد امللفات اليت تنظر فها اللجنة الدولية احلكومية كل عام، وكان هذا احلد األعلى يتضمن طلبات ُوضع 

                                                 
، 2012تشرين األول/أكتوبر  30- 2012 كانون الثاين/يناير  1تقرير مشروع "إعداد قائمة احلصر الوطنية للرتاث الثقايف غري املادي"،   (29)

 ني اليونسكو ومعهد الثقافة البيلوروسية. ب عقد
ت ميجيكندا املقدسة"، إدارة الثقافة، وزارة الدولة للرتاث الوطين يف غابا بالقرى احملصنةتقرير عن تنفيذ مشروع "التقاليد واملمارسات املرتبطة   (30)

 . 2013ي، ورد يف شباط/فرباير فعن طريق وحدتا حلفظ الغابات الساحلية يف كيلي ،باالشرتاك مع املتاحف الوطنية لكينيا ،والثقافة



 

لتحديد أفضل ممارسات الصون، فقد يضر هذا بالبلدان النامية  18املساعدة الدولية واملقرتحات املقدمة مبوجب املادة 
اليت تنص عليها االتفاقية. وقد حيد هذا أيضا من إمكانية تشاطر يف طلبها للمساعدة ويف ترشيحها لعناصر يف القوائم 

من  18أفضل املمارسات مبوجب االتفاقية. وهلذا نود استثناء طلبات املساعدة الدولية واملقرتحات املقدمة مبوجب املادة 
 احلد األعلى املمكن على الطلبات اليت ميكن النظر فيها. 

الكثري من الدول األطراف املوارد  لدى بات املساعدة الدولية يف أنه ال تتوفرويتمثل سبب آخر لقلة عدد طل -232
للهيئة االستشارية املعنية بالنظر يف  2012البشرية واملالية الالزمة إلعداد مقرتحات مفصلة مبشاريع. ويوضح تقرير عام 

املوافقة على عدد قليل فحسب من دوالر أمريكي السبب يف  25000طلبات املساعدة الدولية اليت تزيد قيمها على 
وتبني للهيئة أن معظم الطلبات كانت إما غري متسقة مبا فيه الكفاية، أو مل تكن هلا ميزانيات  .طلبات املساعدة الدولية

 تويل اهتماما خاصا للمنهجيات املقرتحة.  صارمة وشفافة، أو ال

أولوية عاجلة، وميكن أن تضطلع آلية  2003ام ويشكل بناء قدرات الدول األطراف على تنفيذ اتفاقية ع -233
تتنافس مع الرتشيحات  زم على طلبات املساعدة الدولية أناملساعدة الدولية بدور هام يف هذا الشأن. وهلذا، ينبغي أال يل

 آلليات االتفاقية األخرى. وينبغي النظر فيها على سبيل األولوية. 

 عدة الدولية يف حدود احلد األعلى للملفات املقدمة آلليات االتفاقية. إيالء األولوية لطلبات املسا -13التوصية 

 تعزيز املساعدة الدولية كآلية لبناء قدرات الدول األطراف.  -14التوصية 

تتمثل النتيجة العامة اليت مت التوصل إليها بشأن اآلليات الدولية يف أنه يف حني أن القائمة التمثيلية أسهمت يف  -234
راز صورة االتفاقية والتوعية بالرتاث الثقايف غري املادي، فإن أمهيتها النسبية مبالغ فيها. وأما اآلليات األخرى، مثل زيادة إب

قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل، وسجل أفضل ممارسات الصون، واملساعدة الدولية 
 ازن أكثر اتساقا فيما بني هذه اآلليات. فتستخدم استخداما ناقصا. ويلزم التوصل إىل تو 

 

                                                                                                                                                                  
تشرين الثاين/نوفمرب  22لصون الرتاث الثقايف غري املادي، بايل، بيان املنظمات غري احلكومية، الدورة السادسة للجنة الدولية احلكومية   (31)

2011 . 



 

 المعارفإدارة و  ،الصالت، والشراكات - 6الفصل 

 االتفاقيات الثقافية لليونسكو والصكوك القانونية الدولية األخرى  6.1

 اتصاال وثيقا باثنتني من هذه 2003تدير اليونسكو حاليا ست اتفاقيات يف جمال الثقافة، وتتصل اتفاقية عام  -235
بشأن محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي (املشار إليها هنا فيما بعد باسم اتفاقية عام  1972االتفاقيات: اتفاقية عام 

حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف (املشار إليها هنا فيما بعد باسم اتفاقية عام  2005) واتفاقية عام 1972
2005 .( 

واستفادت منها. ويبدو أن  1972تأثرت بشدة بتجربة اتفاقية عام  2003قية عام وال شك يف أن اتفا -236
. والواقع أن 1972اتفاقية عام  ،يف السنوات األخرية ،عززت بدورها 2003املتعلقة باتفاقية عام  نشطةبعض األ

يف  با قايف غري املادي قد أثرتمفاهيم واجتاهات الرتاث الث الطريقة اليت رمبا تكوناملشرتكني يف مؤمتر هانغدجو ناقشوا 
 ممارسات محاية الرتاث غري املادي، وخصوصا يف جماالت التنمية املستدامة وفيما يتعلق بدور اجلماعات احمللية. 

ومثة صلة وثيقة بني هاتني االتفاقيتني من ناحية املمارسة، بالنظر إىل أن اجلماعات اليت تعيش يف الكثري من  -237
لعاملي الثقايف والطبيعي أو بالقرب منها متارس عناصر للرتاث الثقايف غري املادي ترتبط بذه املواقع. وينطبق مواقع الرتاث ا

هذا أيضا على بعض عناصر الرتاث الثقايف غري املادي املدرجة يف القائمة التمثيلية أو قائمة الرتاث الثقايف غري املادي 
مثلة املقدمة من قبل يف هذا التقرير يف التقاليد واملمارسات املرتبطة بالقرى الذي حيتاج إىل صون عاجل. ويتمثل أحد األ

يكندا املقدسة، يف كينيا، اليت أُدرجت يف قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج ) يف غابات ميجKayasاحملصنة (
يضا كمنظر طبيعي ثقايف يف قائمة يكندا املقدسة مدرجة أجإىل صون عاجل، يف حني أن القرى احملصنة يف غابات مي

 الرتاث العاملي. 

على أشكال التعبري الثقايف املعاصرة اليت متثل عادة، وليس دائما، إبداعات جديدة.  2005وتركز اتفاقية عام  -238
 الثقايف ور منها املسامهة يف التنمية املستدامة بكفالة حقوق الناس يف إنتاج أشكال التعبريأموتستهدف االتفاقية مجلة 

ونشرها واالنتفاع والتمتع با، وبتعزيز إنتاج السلع واخلدمات الثقافية ونشرها عن طريق الصناعات الثقافية. غري أن الرتاث 
غري املادي املنقول من جيل إىل جيل (مثل الرتاث الثقايف غري املادي الذي يتجلى يف جماالت التقاليد وأشكال التعبري 

شكل أساس السلع واخلدمات ارات املرتبطة بالفنون احلرفية) يء، والطقوس، واالحتفاالت، واملهالشفهية، وفنون األدا
الثقافية اليت تقوم الصناعات الثقافية بإنتاجها ونقلها. ويشكل هذا جلماعات عديدة مصدرا هاما للدخل وإضافة إىل 

هذه الصلة يف فصل سابق من هذا ى لعأمثلة أسباب عيشهم، وقد حيث بقوة اجلماعات املعنية على صون تراثها. وترد 
 للرتاث الثقايف غري املادي. االستقالل التجاري التقرير، حيث ترد إشارة أيضا إىل األخطار احملتملة املرتتبة على 

 



 

وتتيح هذه الصالت الوثيقة فيما بني االتفاقيات الثالث فرصا للجهات املعنية املشاركة يف وضع السياسات  -239
يعات وتنفيذ االتفاقية، وتشكل أيضا حتديات هلا. فمن احملتمل، من ناحية، أن توجد هذه الصالت أوجه تالحم والتشر 

بني األعمال املتصلة بذه االتفاقيات، يف حني أن فهم هذه اإلمكانية وإنشاء اآلليات الالزمة للتنسيق والتعاون من ناحية 
، أو قد ال تتداخل، يف بعض األحيانة خاصة من املؤيدين قد تتداخل باألمر اليسري. ولكل اتفاقية جمموع ليس أخرى،

مع الموعات اخلاصة بغريها، وميكن أن رعل هذا من أي تعاون حمدد مهمة صعبة. وعالوة على ذلك، ال تدعم الطريقة 
 . التعاون فيما بني االتفاقيات (وتعد با ميزانياتا) اليت تُنظم با الربامج والتدخالت دائما

ويقتضي العمل عرب حدود االتفاقيات أيضا درجة عالية من فهم املفاهيم واألهداف وكذلك التحديات اليت  -240
تعرتض سبيل تنفيذ االتفاقيات وترتيبات الشراكات األخرى اليت تيسر هذه الصالت فيما بني االتفاقيات. وأشري أيضا 

تقرير مكرس للرتاث الثقايف غري املادي والتنمية املستدامة. إىل بعض التحديات ذات الصلة يف فصل سابق من هذا ال
والفرص والتحديات موجودة على صعيد الدول األطراف وصعيد اليونسكو، حيث ال تسمح اهلياكل التنظيمية وأساليب 

وكيفية إدارة العمل احملددة لكل اتفاقية، مبا يف ذلك الطريقة اليت تقدم با املساعدة التقنية وخدمات بناء القدرات، 
 بالتعاون بسهولة فيما بني االتفاقيات.  ،الربامج/املشاريع ومتويلها

امج عام مشرتك بني االتفاقيات على صعيد أمانات اتفاقيات اليونسكو، نحىت اآلن بر  ويف حني أنه ال يوجد -241
ر ذلك أيضا أن موظفي ن مما يسّ فقد أقيمت صالت وثيقة بني االتفاقيات يف األعمال اليومية للمكاتب امليدانية. وكا

اليونسكو العاملني يف جمال الثقافة يف امليدان يتعني عليهم عادة التعامل مع كل االتفاقيات الثقافية والتعاون مع مجيع 
النظراء املعنيني باالتفاقية ذات الصلة يف البلد الذي يعملون فيه. وينطبق هذا أيضا على الكثري من اللجان الوطنية 

سكو. ومثة سابقات أيضا للتعاون فيما بني االتفاقيات خارج إطار املنظمة، على سبيل املثال بني أمانة اتفاقية عام لليون
 . 1992لعام  ،وأمانة اتفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولوجي 1972

لتوضيح الصالت  عددا من اخلطواتعلى امتداد السنوات القالئل األخرية  2003واختذت أمانة اتفاقية عام  -242
، والصكوك القانونية الدولية األخرى، مثل اتفاقية األمم 2005و  1972، واتفاقييت عامي 2003بني اتفاقية عام 

، 2007وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية لعام  1992املتحدة بشأن التنوع البيولوجي لعام 
، 2003يل املثال، يف سياق برنامج بناء القدرات اخلاص باتفاقية عام وتوعية اجلهات املعنية با. ومت هذا، على سب

وكجزء من عروض قدمها أعضاء األمانة يف سياق االجتماعات واملؤمترات الدولية. وُخصصت دورة كاملة ملؤمتر 
لكية ) لدراسة الصالت بني الرتاث العاملي ، والسلع واخلدمات الثقافية، وامل2013 يونيوهوانغدجو (حزيران/

31Fالفكرية

(32) . 

                                                 
، من خالل فريق تنسيق االتفاقيات على سبيل املثال، وال سيما اتال والتنسيق بني أمانات االتفاقييُعىن قطاع الثقافة يف اليونسكو باالتص  (32)

عة مرفق اإلشراف الداخلي ألساليب عمل االتفاقيات على حنو أكرب يف هذا فيما يتعلق بأساليب عمل االتفاقيات. وينبغي أن تسهم مراج
 اجلهد. 



 

تفاقيات اليونسكو الثقافية إال أنه مل يتم، يف الواقع العملي، اغتنام فرص عديدة إلقامة صالت وأوجه تآزر بني ا -243
الثالث، ال على مستوى اليونسكو وال على صعيد الدول األطراف. ويُرى، لمسباب املذكورة آنفا (القدرات، وآليات 

منافذ عديدة  ،من ناحية أخرى ،ات) إن هذا جمال للتآزر تكتنفه الصعاب. إال أنه توجد بالفعلالتنسيق، وتبادل املعلوم
 للتقريب بني االتفاقيات. وفيما يلي أمثلة على ذلك: 

 لية؛ ة على الصعد الدولية والوطنية واحملاالضطالع بأعمال تتعلق بالثقافة والتنمية املستدام •

 عات املتصلة بالثقافة وقطاعات أخرى)؛ وضع السياسات/التشريعات (يف القطا •

تنفيذ برامج تربط بني االتفاقيات (مثل الربط بني صون الرتاث الثقايف غري املادي وتعزيز الصناعات الثقافية،  •
الذي يرتبط به؛ وصون الرتاث الثقايف غري  والربط بني صون الرتاث الثقايف غري املادي ومحاية الرتاث العاملي

 . قع الرتاث العاملي، وغري ذلكاملادي حول موا

وميكن أن يضطلع جبزء من أعمال البحث عن جماالت حمتملة للتعاون والتآزر األفرقة العاملة املواضيعية املشرتكة  -244
بني الوكاالت اليت يشارك فيها جمموعة متنوعة من اجلهات املعنية وتضطلع بوالية خاصة حمددة زمنيا. وينبغي أن يقرتن 

 صالت فيما بني االتفاقيات. لتآزر والدة اجلهود لتشاطر املعارف واملعلومات بشأن األمثلة الناجحة ألوجه اهذا بزيا

وتنفيذ اتفاقية عام  2003ويشكل املشروع التايل مثاال مثريا لالهتمام لكيفية الربط بني تنفيذ اتفاقية عام  -245
2005 . 

 كوت ديفوار   -الباالفون الموسيقية الت آ تقوم علىإيجاد صناعة ثقافية  12اإلطار 

آلة الباالفون املوسيقية يف كوت ديفوار. ويركز املشروع على تنمية  إىل تشجيع إراد صناعة ثقافية تقوم علىيرمي املشروع 
ة التقليدية بتقدمي برامج تدريبية على تصميم آالت الزيلفون املوسيقي ،املهارات املهنية املتصلة بذه اآللة املوسيقية الشعبية

وآالت الباالفون ذات السلم املوسيقي الواحد وامللونة وصنعها، وكفالة أدائها، واستغالهلا جتاريا. ويف حني أن العزف على 
آالت الباالفون ميارسه عادة الرجال، يشجع املشروع النساء على املشاركة يف الصناعة الثقافية املتعلقة بالباالفون. ويتوىل 

فرقة با بانغا نييك، اليت هي منظمة غري حكومية من كوت ديفوار تلتزم بتشجيع املمارسات املتعلقة تنفيذ املشروع 
بالباالفون وإضفاء الطابع املهين عليها. ويعمل املشروع يف شراكة وثيقة مع وزارة الثقافة والرابطة الفرانكفونية يف كوت 

يف دورته التمويلية  2005تنوع الثقايف اخلاص باتفاقية عام ديفوار. وحصل املشروع على متويل من الصندوق الدويل لل
 . 2012لعام 

بأعماهلا ارتباطا وثيقا. وما  2003رى ترتبط اتفاقية عام ية للملكية الفكرية منظمة هامة أخواملنظمة العامل -246
والفلكلور التابعة للمنظمة العاملية برحت اللجنة الدولية احلكومية للملكية الفكرية واملوارد اجلينية، واملعارف التقليدية 

للملكية الفكرية، جتري مناقشات مع الدول األعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأن وضع صك تقنيين دويل 



 

حلماية حقوق امللكية الفكرية للجماعات فيما يتعلق جبملة أمور منها معارفها التقليدية، وممارساتا الثقافية وأشكال 
. وحيتمل اآلن، بعد 2003ها الثقايف اليت يشكل معظمها تراثا ثقافيا غري مادي باملعىن الذي حتدده اتفاقية عام تعبري 

 سنوات من املشاورات، أن يصاغ هذا الصك التقنيين يف املستقبل غري البعيد. 

تعلق بالرتاث الثقايف ال تنص على أي حقوق للملكية الفكرية فيما ي 2003وعلى الرغم من أن اتفاقية عام  -247
يؤثر على "(ب) منها على حنو واضح أنه ال روز تفسري أي حكم يف االتفاقية على أنه  3فإنه يرد يف املادة  ،غري املادي

احلقوق والواجبات املرتتبة على الدول األطراف مبوجب أي وثيقة دولية تكون هذه الدول أطرافا فيها وتتعلق حبقوق 
) 104، الفقرة 4.1.2باستخدام املواد البيولوجية أو اإليكولوجية"، وتشجع التوجيهات التنفيذية (امللكية الفكرية أو 

الدول األطراف على أن "تسعى، وخاصة عن طريق إعمال حقوق امللكية الفكرية، واحلق يف اخلصوصية، وأي شكل 
احمللية، واجلماعات واألفراد املعنيني الذين  مالئم آخر من أشكال احلماية القانونية، إىل ضمان أن تكون حقوق التمعات

يبدعون أو حيملون أو ينقلون تراثهم الثقايف غري املادي موضع محاية كاملة عند التوعية برتاثهم أو عند مزاولة أنشطة 
 جتارية". 

ميكنه أن عترب عضوا يف مجاعة، أو من وقد يطرح وضع صك تقنيين دويل أسئلة عديدة فيما يتصل مثال مبن يُ  -248
ميارس حقوق امللكية الفكرية، وتوزيع مزايا حقوق امللكية الفكرية، وصون الرتاث الثقايف غري املادي السري/املقدس، 

32Fواالنتفاع باملعارف التقليدية

وتود املنظمة العاملية للملكية الفكرية أن يشارك خرباء الرتاث الثقايف غري املادي يف . (33)
 املداوالت بشأن الصك التقنيين اجلديد. والواقع أن مسامهات وخربات اليونسكو الفنية تعترب اليونسكو على حنو أكرب يف

 هامة جدا يف هذا السياق، بالنظر إىل إحلاحية وأمهية املسائل ذات الصلة. 

لكي  وقد تتيح املناقشات اليت تتصدرها املنظمة العاملية للملكية الفكرية، من منظور اليونسكو، فرصة أيضا -249
(الذين هم أيضا إىل حد كبري دول أعضاء يف املنظمة العاملية  2003اتفاقية عام  يف توضح اليونسكو للدول األطراف

(أو ال تتناول) مسألة حقوق امللكية الفكرية. وبات واضحا يف  2003للملكية الفكرية) كيف "تتناول" اتفاقية عام 
لرتاث الثقايف غري حلماية لالنظام الدويل والوطين حلقوق امللكية الفكرية ا وفرن يإجراء هذا التقييم أن مسألة إمكانية أأثناء 

ولكنه  ،ال تنظر إليها جهات معنية عديدة على أضا مسألة هامة جدا فحسب والطريقة اليت تتم با هذه احلمايةاملادي 
غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل  أيضا غالبا ما يفرتض على حنو خاطئ أن إدراج عنصر يف قائمة الرتاث الثقايف

 ينشئ حقا من حقوق امللكية الفكرية.  2003أو القائمة التمثيلية املتعلقتني باتفاقية عام 

                                                 
وبروتوكول ناغويا، واالتفاق اخلاص جبوانب حقوق امللكية  1992لعام  تتضمن القوانني الدولية اهلامة ذات الصلة اتفاقية التنوع البيولوجي  (33)

منظمة األغذية والزراعة بشأن األمن الغذائي. وتوجد أيضا اتفاقات إقليمية عديدة، مثل وأعمال  ،الفكرية اخلاص مبنظمة التجارية العاملية
) اخلاص باملنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية، 2007الصك القانوين حلماية املعارف وأشكال التعبري التقليدية عن الفولكلور (

 ). 2010 التقليدية عن الفولكلور (حلماية املعارف وأشكال التعبري دوبروتوكول سواكومبون



 

، وخاصة من 2003أنه توجد أيضا صالت مواضيعية بني أعمال اليونسكو بشأن اتفاقية عام  ليومن اجل -250
اليونسكو يف قطاعات أخرى. ومن أمثلة ذلك، برنامج قطاع الرتبية بشأن  صلتها بالتنمية املستدامة، وما تفعله ناحية

التعليم والتنمية املستدامة، أو أعمال قطاع العلوم الطبيعية مع الشعوب األصلية. فلقد دعم قطاع العلوم الطبيعية، مثال، 
عارف وممارسات الشعوب األصلية عن طريق برناجمه لنظم املعارف احمللية ومعارف الشعوب األصلية إعداد قوائم حصر مل

فيما يتصل مبسائل مثل الرتابط بني الناس والطبيعة، واملالحة وتقنيات صيد األمساك. ورري حاليا وضع سياسة لليونسكو 
 . 2003بشأن الشعوب األصلية، باالشرتاك مع عدة قطاعات، منها أمانة الثقافة التفاقية عام 

و مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأن املعارف التقليدية والثقافة، لكفالة تعزيز تعاون اليونسك -15التوصية 
التبادل املستمر لمفكار والتعلم بني املنظمتني والدول األعضاء فيهما، وخصوصا يف سياق املناقشات 

ة حقوق اجلارية حاليا يف املنظمة العاملية للملكية الثقافية بشأن وضع صك تقنيين دويل جديد حلماي
 امللكية الفكرية للجماعات. 

والتالحم بني اتفاقيات اليونسكو الثقافية  ،إتاحة الفرص للتفكري املشرتك، وتبادل اخلربات، والتعاون -16التوصية 
 ، وإنشاء آليات مناسبة هلذا الغرض. 2005، و 2003، و 1972لمعوام 

 الشراكات مع المنظمات غير الحكومية  6.2

ما يتعلق بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية، التمييز بني التعاون مع املنظمات غري احلكومية على يلزم، في -251
الصعيد الوطين، والتعاون مع املنظمات غري احلكومية على الصعيد الدويل بوصفها هيئات استشارية للجنة الدولية 

 املنظمات الثانية.  6.2.2يتناول الفصل أدناه املنظمات األوىل، يف حني  6.2.1احلكومية. ويتناول الفصل 

  ت غير الحكومية على الصعيد الوطنيالشراكات مع المنظما 6.2.1

اجلماعات، والموعات، واملنظمات غري "الدول األطراف على العمل مع  2003اتفاقية عام تشجع  -252
(ب)). وتؤكد  11املادي (املادة  يف جهودها لتحديد وتعريف عناصر الرتاث الثقايف غري "احلكومية ذات الصلة

التوجيهات التنفيذية كذلك على دور املنظمات غري احلكومية بالنص على وجه التخصيص على أن تشارك املنظمات غري 
احلكومية على الصعيد الوطين "يف حتديد الرتاث الثقايف غري املادي وتعريفه، وتدابري الصون املالئمة األخرى ..." (املادة 

90 .( 

وتواجه دول أطراف كثرية، على النحو الذي ترد مناقشة له يف الفصول السابقة، حتديات متعددة يف تنفيذ  -253
، من بينها إشراك اجلماعات يف تدابري الصون، والتشاور مع اجلماعات وإشراكها يف وضع 2003اتفاقية عام 

ن كوسطاء و احلكومية بدور هام يف هذا الشأ السياسات، والتشريعات، وخطط الصون. وميكن أن تضطلع املنظمات غري
فهم ممتاز لالتفاقية واخلربة  املتخصصة ات الفاعلة. وال يتوفر للعديد من املنظمات غري احلكومية"جسور" بني خمتلف اجله



 

ن أمهية احمللية واحلكومة. وهلذا ينبغي عدم التقليل م اتالفنية املتصلة با فحسب، وإمنا توجد هلا أيضا صالت باجلماع
 قدرتا على الربط بني اجلانبني. 

وتبني للتقييم احلايل أن بعض املنظمات غري احلكومية ما برحت تضطلع بالفعل بدور هام يف تنفيذ االتفاقية  -254
 على الصعيدين احمللي والوطين. وتتضمن اإلجراءات احملددة اليت اختذتا املنظمات غري احلكومية ما يلي: 

 ومبادئها للجماعات املعنية؛ شرح االتفاقية  •

 إجراء مشاريع حبثية بشأن الرتاث الثقايف غري املادي؛  •

 إعداد قوائم حصر للرتاث الثقايف غري املادي يف اجلماعات؛  •

 املشاركة يف إعداد ملفات الرتشيحات لقوائم االتفاقية؛  •

 جانات، وبناء القدرات؛ االضطالع بأنشطة للصون، مثل إجراء البحوث، وتنظيم حلقات العمل؛ واملهر  •

 السلطات احلكومية؛  يف مواجهةالدفاع عن املصاحل احملددة للجماعات احمللية  •

 للجماعات احمللية يف العقود مع اهليئات احلكومية؛  العمل بصفة ممثلني قانونيني •

 إسداء املشورة للحكومات واهليئات احلكومية.  •

اقية يف الدور احملتمل للمنظمات غري احلكومية على الصعيد الوطين كان أيضا أن نظر االتف أثبت غري أن التقييم -255
حمدودا حىت اآلن إىل حد ما. والواقع أن نقطة النفاذ الرئيسية للمنظمات غري احلكومية تكون على الصعيد الدويل من 

القسم يف االعتماد  عيوبايا و خالل منح اللجنة الدولية احلكومية مركز معتمد لعدد خمتار من املنظمات. وترد مناقشة ملز 
 الوارد أدناه. 

الشراكات مع المنظمات غير الحكومية المعتمدة على الصعيد الدولي (القيام بمهام استشارية  6.2.2
 لدى اللجنة الدولية الحكومية) 

بالنظر  بالسماح هلا بطلب مركز معتمد هلا، ،االتفاقية مشاركة املنظمات غري احلكومية يف تنفيذها تشجع -256
) بأنه روز أن تُدعى 96). وتقضي التوجيهات التنفيذية (املادة 9.1لقيامها مبهام استشارية لدى اللجنة (املادة 

 املنظمات غري احلكومية املعتمدة إىل إسداء املشورة إىل اللجنة الدولية احلكومية بشأن: 

 صون عاجل؛  ترشيح ملفات لقائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل •

 من االتفاقية؛  18الربامج، واملشاريع، واألنشطة املشار إليها يف املادة  •



 

 طلبات املساعدة الدولية؛  •

 آثار خطط صون العناصر املدرجة يف قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل.  •

تمد هلا أن تقدم طلبات رمسية للجنة الدولية ويلزم على املنظمات غري احلكومية الراغبة يف طلب مركز مع -257
منظمة  156احلكومية، وأن تثبت أضا تضطلع بأنشطتها يف جمال صون الرتاث الثقايف غري املادي. ومت حىت اآلن اعتماد 

ل إال غري حكومية إلسداء خدمات املشورة للجنة الدولية احلكومية. بيد أن متثيلها اجلغرايف غري متكافئ، فليس هناك متثي
ملنظمتني غري حكوميتني فحسب من املنطقة العربية. ومنذ إنشاء اهليئة االستشارية، أصبح ستة ممثلني ملنظمات غري 
حكومية معتمدة يشاركون يف تقييم الرتشيحات لقائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل، وسجل 

 ية. وطلبات املساعدة الدول ،أفضل ممارسات الصون

ولزيادة تشجيع مشاركة املنظمات غري احلكومية، تيسر اليونسكو أعمال منتدى للمنظمات غري احلكومية،  -258
ينعقد عادة يف اليوم السابق لبدء اجتماع اللجنة الدولية احلكومية. ومت حىت اآلن عقد ثالثة من هذه املنتديات (يف نريويب 

33F)2012باريس يف عام  ، ويف2011، ويف بايل يف عام 2010يف عام 

. وُشجعت املنظمات غري احلكومية (34)
املعتمدة إىل إيفاد ممثلني إىل املنتديات، وقدمت اليونسكو مساعدة مالية الشرتاك ممثل واحد من كل منظمة غري حكومية 

قايف غري املادي من واحد من أقل البلدان منوا. وناقشت املنتديات مسامهة املنظمات غري احلكومية يف صون الرتاث الث
ن يف بايل وباريس بشر ي املعقودنيعلى الصعيد الوطين، وطبيعة اخلدمات االستشارية اليت تقدمها اللجنة. ونتج عن املنتدي

 بيانات للمنظمات غري احلكومية. 

ري وتبني من املقابالت اليت أجريت مع ممثلي املنظمات غري احلكومية والدراسة االستقصائية للمنظمات غ -259
اه اهليبة ويسبغ على احلكومية املعتمدة أن املركز املعتمد حقق فوائد كثرية ألعماهلا. فاسم اليونسكو حيمل يف ثناي

مع املنظمات األخرى العاملة  ، يف منتدى املنظمات غري احلكومية،كزا دوليا. ومكنت الفرصة املتاحة للحواراملنظمات مر 
البوابة اإللكرتونية املنشأة للمنظمات غري احلكومية واآلليات غري الرمسية األخرى، و يف جمال الرتاث الثقايف غري املادي 

واإلحاطة علما بآخر املستجدات يف جمال الرتاث الثقايف غري  ،من معرفة ما تفعله املنظمات األخرى املنظمات املعتمدة
 املادي. 

ترى أن اللجنة الدولية احلكومية ال تأخذ مركزها ومع ذلك، تبني للتقييم أيضا أن منظمات غري حكومية كثرية  -260
املعتمد مأخذ اجلد، ألن بيان منتدى املنظمات غري احلكومية ومسامهات فرادى املنظمات غري احلكومية وغريها من 

 تتخذها املراقبني ال ينظر فيها بدرجة كافية يف معظم األحيان يف املداوالت، وهلذا فإضا ال تؤثر كثريا على القرارات اليت
 اللجنة الدولية احلكومية. 

                                                 
)، ويف باريس 2011)، ويف بايل (2010)، مث يف نريويب (2009بيانا مشرتكا يف أبو ظيب ( من قبل أعدت املنظمات غري احلكومية  (34)

)2012 .( 



 

ويبدو أن أحد األسباب الكامنة وراء عدم مراعاة اللجنة الدولية احلكومية ألراء املنظمات غري احلكومية يعزى  -261
إىل معايري االعتماد. وأشار عدد من اجلهات املعنية، يف واقع احلال، إىل أن املعايري احلالية العتماد املنظمات غري 

ومية ليست صارمة مبا فيه الكفاية. وأدى هذا إىل املوافقة السريعة على كثري من املنظمات اليت ال تضطلع بدور جد احلك
أضا شركاء جادون يف اجلهود الوطنية  نظر إىل املنظمات غري احلكومية علىاالتفاقية. ويتعني، لكي يُ  ناشط يف تنفيذ

ليه إعادة النظر هذه مالنظر يف عملية ومعايري اختيارها. وينبغي أن تتضمن عوالدولية للصون وآلليات االتفاقية، أن يعاد 
جمموعة متنوعة من اجلهات املعنية، مبا فيها املنظمات غري احلكومية ذاتا. وأشار منتدى املنظمات غري احلكومية األخري 

34Fظر ممكنة يف معايري االعتمادأيضا إىل أن املنظمات غري احلكومية تود أن تكون "شركاء ناشطني يف أي إعادة ن

(35) . 

ويتضح أيضا من املقابالت مع ممثلي املنظمات غري احلكومية املعتمدة أن الكثري منها يود االضطالع بدور أكرب  -262
 يف تنفيذ االتفاقية، مثال يف متابعة تدابري صون العناصر املدرجة يف قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون

عاجل. ويتضمن البيان الذي صدر عن منتدى املنظمات غري احلكومية املعقود يف باريس أيضا توصيات تؤيد االشرتاك 
األكثر نشاطا للمنظمات غري احلكومية. وأكدت الموعة أن "دور املنظمات غري احلكومية املعتمدة كجهات معنية يف 

35Fفة استشارية للجنة"تنفيذ االتفاقية يتجاوز الفرصة احملدودة للعمل بص

طلب من املنظمات . بل إن املنتدى أوصى بأن يُ (36)
عالوة على تقارير الدول األطراف. وقد تكون هذه اآللية بالفعل طريقة  ،غري احلكومية املعتمدة تقدمي تقارير دورية

 تكميلية فعالة لرصد تنفيذ االتفاقية. 

ملعتمدة على املشاركة يف مداوالت اللجنة الدولية احلكومية قبل تشجيع ممثلي املنظمات غري احلكومية ا -17التوصية 
التصويت على بنود جدول األعمال، وإدراج بيانات نتائج منتديات املنظمات غري احلكومية (مثل 

 بيانات املنظمات غري احلكومية) يف جداول أعمال اللجنة. 

ومية لكفالة أن تتوفر لدى مجيع املنظمات غري تنقيح عملية ومعايري اعتماد املنظمات غري احلك -18التوصية 
 احلكومية املعتمدة اخلربة والقدرة الالزمتان إلسداء اخلدمات االستشارية للجنة. 

 الشراكات األخرى  6.3

يتعني هنا، مرة أخرى، التمييز بني الشراكات على الصعيد الوطين والشراكات على الصعيد الدويل. أما على  -263
، فتوجد أشكال خمتلفة عديدة للشراكات، وفقا للسياق احملدد. وكما ُيستدل من أمثلة كثرية مقدمة يف هذا الصعيد الوطين

التقرير، سيكون تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين مستحيال بدون التعاون بني اجلهات املعنية من احلكومات (الصعيد 
ات، واملنظمات غري احلكومية، ومؤسسات الرتاث الثقايف، املركزي، وصعيد املقاطعات، والصعيد احمللي)، واجلماع

 واهليئات األكادميية، ووسائل اإلعالم، وغريها. 

                                                 
 . 2012كانون األول/ديسمرب   6، باريس، ICH 7.COMبيان املنظمات غري احلكومية   (35)
 فسه. املرجع ن  (36)



 

ويكتسي التعاون مع اللجان الوطنية أمهية أيضا يف بعض البلدان. ففي منغوليا، على سبيل املثال، تتعاون اللجنة  -264
 2003ألنشطة املمولة من اليونسكو املتصلة باتفاقية عام سق انالوطنية عن كثب مع مكتب اليونسكو يف بيجني، وت

(وغريها) يف البلد. ويبني حتليل التقارير الدورية أن اللجان الوطنية تضطلع أيضا بدور يف بلدان أخرى، كما هو احلال يف 
الجتار بالرقيق األسود في قربص والتفيا، مثال، عملت اللجنة الوطنية مع املشروع اإلقليمي اخلاص بافقربص وقريغيزستان. 

عرب احمليط األطلسي بشأن الرتاث الثقايف غري املادي يف املدارس. إال أن من اجلدير بالذكر هنا أن األمثلة على هذه 
36Fالشراكات اليت تقيمها اللجان الوطنية على الصعيد الوطين قليلة، وهذا جمال قد تلزم تنميته يف املستقبل

بوجه  ،. ويبدو(37)
 لجان الوطنية لليونسكو تشارك يف التنفيذ أكثر من وضع السياسات. عام، أن ال

ى بقدر يُذكر من االهتمام وهو الشراكات مع القطاعني العام واخلاص. فدور القطاع العام غري ظومثة جمال ال حي -265
اص يف إدارة الرتاث حمدد على حنو جيد، ومل جتر حىت اآلن أي مناقشة حقيقية لدور الشراكات مع القطاعني العام واخل

الثقايف غري املادي وصونه. وال تشري إىل التعاون مع القطاع اخلاص إال التقارير الدورية لعدد قليل من البلدان (مثل تركيا 
لكي يتسىن حتديد  ،والتفيا). وهذا جمال ينبغي التشجيع على إجراء مناقشة بشأنه على الصعيد الوطين وصعيد اليونسكو

(وهذا  2003واتفاقية عام  2005اص على حنو أفضل. ويرتبط هذا أيضا بالصالت بني اتفاقية عام دور القطاع اخل
يف كيفية  على حنو أكرب بكثرياليونسكو واللجنة الدولية احلكومية  نظرواحلاجة إىل أن ت ،مناقشة له آنفا) جرتشيء 

 قيتني. حتسني استفادة الدول األطراف من أوجه التالحم املمكنة بني االتفا

من التعاون. فشبكة خرباء  ثنائية ودون إقليمية على الصعيد الدويل، أمثلة مثرية لالهتمام ألشكالتوجد، و  – 266
ظى بتقدير جهات معنية كثرية بوصفها هيئة فّعالة حتالرتاث الثقايف غري املادي جلنوب شرق أوروبا، على سبيل املثال، 

ربات واملبادرات املشرتكة بني الدول األطراف). ويبدو من آخر اجتماع لشبكة للتعاون الدويل (تشاطر املعلومات واخل
يدة للتنمية املستدامة، والسياحة، والشراكات" املعقود يف صوفيا، بلغاريا، جنوب شرق أوروبا بشأن "االسرتاتيجيات اجلد

(مبا فيها القوانني واألنظمة) لتحسني ، أن تنقح وتكييف األطر القانونية الوطنية للرتاث الثقايف 2013يف أيار/مايو 
ووضع سياسات خاصة بالرتاث الثقايف غري املادي (لتعزيز دور الرتاث الثقايف  2003اتساقها مع أهداف اتفاقية عام 

غري املادي يف تعزيز التنمية املستدامة، وصون الرتاث الثقايف غري املادي عن طريق أنشطة مدرة للدخل تتصل بالرتاث. 
 سياحة وغريها) يشكالن أولويتني لبلدان هذه املنطقة. مثل ال

وتنهض بلدان حبر البلطيق بأنشطة متعددة اجلنسيات تسهم يف صون احتفاالت أغاين ورقصات منطقة حبر  -267
هذه البلطيق (عنصر أُدرج يف القائمة التمثيلية عقب ترشيح متعدد اجلنسيات قدمته إستونيا، والتفيا، وليتوانيا). وتتضمن 

                                                 
ميكن االضطالع على املزيد من املعلومات العامة عن اللجان الوطنية وتعاوضا مع أمانة اليونسكو يف تقرير مرفق اإلشراف الداخلي لعام   (37)

 عن استعراض تعاون أمانة اليونسكو مع اللجان الوطنية لليونسكو  2011
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002151/215104e.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002151/215104e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002151/215104e.pdf


 

األنشطة، اليت تتوىل تنسيقها جلنة منطقة حبر البلطيق التنسيقية املعنية بتقاليد احتفاالت األغاين والرقصات يف إطار خطة 
 عمل عشرية، عقد مؤمترات دولية وأنشطة أخرى. 

أمم جنوب  ومثة أمثلة أخرى عديدة للتعاون دون اإلقليمي، مثل التعاون القائم بني الدول األعضاء يف رابطة -268
شرق آسيا، يف سياق برامج ميوهلا االحتاد األورويب وتتعلق بالرتاث الثقايف غري املادي، أو بني بعض اللجان الوطنية، مثل 

يشكل فيها الرتاث الثقايف غري املادي أولوية  واللجنة الوطنية لالتفيا، وغريها من اهليئات اليتاللجنتني الرتكية والبلغارية، 
 متعددة اجلنسياتيل. ويكون التعاون الدويل/ الثنائي يف أحيان كثرية أيضا نتيجة إلعداد ملفات ترشيح للتعاون الدو 

 لتقدميها للقائمة التمثيلية. (وقد أشري إىل هذا يف فصل سابق). 

، مبادرة مثرية لالهتمام مّوهلا 2013-2009ويشكل مشروع "الرتاث احلي" ملنطقة البحر األبيض املتوسط،  -269
 ة املصرية، واللبنانية، والسوريةاالحتاد األورويب يف املنطقة العربية، ونُفذت عن طريق اليونسكو مبشاركة مع اجلهات املعني

ُعلق نشاطها فيما بعد بسبب احلالة السياسية)، واألردنية، واللجان الوطنية لليونسكو، واملنظمة غري احلكومية اليت (
ة". وكان الغرض منها هو بناء قدرات اجلماعات واملؤسسات احلكومية من أجل تنفيذ الفرنسية "دار الثقافات العاملي

االتفاقية عن طريق مشاريع حمددة للصون، وحتسني التعاون وتشاطر املعلومات على صعيد املنطقة. وخلص تقييم املشروع 
 التزام اليونسكو مع ريكبحنو  يتسق على كان   ي"الرتاث احلي املتوسط"إىل نتيجة مؤداها أن مشروع  2012يف عام 

يف جزء من العامل تتعرض فيه أجزاء   ،لصون الرتاث الثقايف غري املادي 2003بنشر معايري الصون اخلاصة باتفاقية عام 
كوسيلة إىل غاية، أو تتعرض ببساطة لإلمهال. وكان   أحيانا كبرية من الرتاث غري املادي لتهديد متزايد، أو تستخدم فيه

 ركة يف منطقة البحر األبيض املتوسط. اليمي هاما لتعلم عمليات تربط بني البلدان املشالنهج اإلق

على الصعيد (للرتاث الثقايف غري املادي) أيضا مصدرا هاما للتعاون والتواصل  2وقد تكون مراكز الفئة  -270
يف غري املادي على الصعيد العاملي، اإلقليمي. ويوجد يف الوقت الراهن ستة مراكز خمصصة على سبيل احلصر للرتاث الثقا

حتديد مدى إسهام هذه املراكز يف  هذه التقييم عمليةوتعمل مع الدول األطراف يف منطقة كل منها. ومل يشمل نطاق 
تنفيذ االتفاقية وحتقيق غايات وأهداف اليونسكو. ويف حني أن بعض املراكز ناشطة جدا بالتأكيد، أعربت جهات معنية 

لق فيما يتعلق مبدى اتساقها مع مهمة اليونسكو والتنسيق فيما بينها ومع أعمال املنظمة. وهذه مسائل عديدة عن الق
املعنية بالرتاث الثقايف غري املادي واليونسكو، ُعقد يف بلغاريا (متوز/يوليه  2نوقشت مؤخرا يف اجتماع ملراكز الفئة 

تنسيق أعماهلا مع  2ضرورة أن حتسن مراكز الفئة امة مبا فيها اهلستنتاجات عدد من اال)، وخلص إىل 2013
حتسن آليات حوكمة  ، وأن2003اليونسكو، وأن تستخدم ضوجا تتسق وتلك اليت تتبعها اليونسكو واتفاقية عام 

 تعتمد ضجا يستند إىل اإلدارة القائمة على النتائج، مبا يف ومع اليونسكو، وأن وأن تزيد من االتصال فيما بينها املراكز،
للفرتة  2. واتُفق كذلك على وضع اسرتاتيجية ملراكز الفئة 5ذلك رفع تقارير عن حتقيق النتائج املنشودة يف الوثيقة م/

، بغرض حتسني أوجه التالحم بني أعمال هذه املراكز وأعمال اليونسكو، وحتسني فعالية املراكز 2014-2021
 وأثرها. 



 

مع أعضاء اللجنة الدولية احلكومية،  2003اتفاقية اليونسكو لعام  وأخريا وليس آخرا، تكمن شراكة أمانة -271
يف صميم األعمال التقنينية املتصلة بذه  ،ومع كل الدول األطراف، ومع اجلهات املعنية األخرى العديدة املشاركة

من الدول األطراف اليت االتفاقية. ويُرى أن أعماهلا على درجة عالية من اجلودة. وحتظى أعماهلا بوجه عام بتقدير كبري 
يف فصول سابقة من هذا  ذُكرترى أن األمانة تتسم بالطابع املهين والكفاءة والقدرة على االستجابة. وتفتقر األمانة، كما 

 التقرير، إىل املوارد، مما يضع قيودا على عدد الرتشيحات واملقرتحات اليت ميكن النظر فيها، وعلى أنشطة أخرى. 

جيع على إجراء مناقشة بشأن دور القطاع اخلاص والشراكات مع القطاعني العام واخلاص يف صون التش -19التوصية 
الرتاث الثقايف غري املادي على مجيع الصعد (الوطنية، واإلقليمية، والدولية)، بغية حتسني حتديد ما 

 لذلك من إمكانات فيما يتعلق بالتعاون واملشاركة. 

 إدارة المعارف  6.4

) إدارة املعارف 2017-2012ف اسرتاتيجية اليونسكو إلدارة املعارف وتكنولوجيا املعلومات واالتصال (عرّ تُ  -272
بأضا "جمموعة من املبادئ والسياسات واملمارسات تقوم أي منظمة عن طريقها بطريقة واعية وشاملة جبمع، وتنظيم، 

املهارات اليت يُنظر إليها على أضا مورد اسرتاتيجي. ، و من ناحية اآلراء املتعمقة، واخلربات -وتشاطر، وحتليل معارفها 
املسامهة يف التعلم التنظيمي، الذي يولد بدوره معارف جديدة ميكن أن تدخل بعد ذلك يف النظام وهدفها النهائي هو 

ات. وميكن أن العام إلدارة املعارف. وهذا يدل على أن إدارة املعارف تتجاوز بكثري تشاطر املعلومات أو أفضل املمارس
 تشكل إدارة املعارف نشاطا صعبا يتطلب توفر الوقت، واخلربة، واملوارد املالية. 

ألن من املفرتض أضا تيسر التعلم عرب  ،مهمة أكثر صعوبة بكثري معينة وال تزال إدارة املعارف يف سياق اتفاقية -273
. ولقد حتقق الكثري، كما يتضح من هذا التقرير، فيما يتعلق البلدان واجلهات املعنية مبختلف أنواعها، بل وعرب االتفاقيات

، إال أنه ال تزال هناك حتديات كثرية يتعني التصدي هلا. ومت خالل هذه التجارب مجيعها، اجليدة 2003باتفاقية عام 
ا هيئة معنية لع بمنها والسيئة، توليد معارف ميكن، إذ أُحسن تنظيمها وتشاطرها، أن توفر ُمدخال يف األنشطة اليت تضط

 يما هلا. أخرى ومصدر إهلام ق

وقد أشارت اجلهات املعنية اليت جرى التشاور معها يف أثناء إجراء هذا التقييم مرارا إىل أمهية تشاطر املعلومات  -274
القائمة على واخلربات عن طريق عمليات التواصل، والتعاون الدويل/اإلقليمي/الوطين/احمللي بني خمتلف اجلهات، واألدوات 

التماس أساليب و  ،اإلنرتنت، وآليات أخرى. ويبدو يف واقع احلال أن هناك رغبة قوية حقيقية يف التشاطر والتعلم املتبادل
 جديدة للعمل معا، وأن هناك إقباال شديدا على الوصول إىل أفضل املمارسات. 

علومات يف بعض البلدان بدرجات متفاوتة من وعلى الصعيد الوطين، تتوفر آليات إدارة املعارف وتشاطر امل -275
أمانة  تتوفر لدىبعناية كافية. وعلى الصعيد الدويل، قط الشمولية، يف حني أن هذا يف بلدان أخرى كثرية جمال ال حيظى 

 ،تواملكاتب امليدانية لليونسكو منشورات عن االتفاقية، ويتوفر لدى األمانة عدد من قواعد البيانا 2003اتفاقية عام 



 

وموارد إلكرتونية أخرى رري من خالهلا تشاطر املعلومات مع الدول األطراف  ،وموقع شبكي متطور إىل حد كبري
واجلمهور، وتسمح للدول األطراف بالتحاور بشأن مسائل معينة. ومن بني اآلليات الدولية اليت أنشأتا االتفاقية، يشكل 

طر أفضل املمارسات. ومل يثبت، على النحو املوضح من قبل يف فصل سجل أفضل ممارسات الصون اآللية الرئيسية لتشا
سابق من هذا التقرير ولمسباب املقدمة آنفا، أن هذا السجل ميثل أداة فعالة. ويبدو بوجه عام أن الطلب احلايل على 

 تبادل املعارف واخلربات والتوجيه يفوق بكثري ما هو متاح. 

بذل املزيد من اجلهود واتباع ضوج خمتلفة. ومثة مسألة ينبغي تدبرها يف هذا  ،دبالتأكي ،وهذا جمال يلزم فيه -276
الصدد، وهي ما إذا كان تبادل "أفضل" املمارسات هو أجنع سبيل لتشاطر اخلربات والتعلم. ولقد أثبتت التجربة فيما 

ا تفي جبميع املعايري الالزمة لكي تصبح م يتعلق بالسجل، يف املقام األول، أن املشاريع املقدمة من الدول األطراف نادرا
). وثانيا، ما قد يكون من 1.1.3املمارسة من "أفضل" املمارسات على النحو املنصوص عليه يف التوجيهات التنفيذية (

"أفضل" املمارسات يف سياق معني نادرا ما يكون كذلك يف سياق آخر. وحىت املبادرات اليت مل تكن تشكل "أفضل" 
وإذا كانت الدروس تستخلص  ،ميكن أن تلهم مبادرات أخرى، إذا ما كانت التجارب ختضع للتحليلاملمارسات، 

 (ورري تشاطرها) بشأن أسباب النجاح والفشل. 

وينبغي، بوجه عام، وبالنظر إىل الطلب الشديد على تبادل املعارف واملعلومات من ناحية واخلربة الوفرية اليت  -277
يا فيما يتعلق جبميع جوانب األنشطة التقنينية املتصلة بذه االتفاقية من ناحية أخرى، النظر يف رري احلصول عليها حال

اتباع ضج خمتلف لتشاطر اخلربات يكون أخف بكثري (من تشاطر اخلربات عن طريق السجل)، وأقل اتساما بالطابع 
 ذلك املوقع الشبكي ووسائل اإلعالم الرمسي، وحواريا، وميكن التماسه عن طريق خمتلف وسائل اإلعالم، مبا يف

 االجتماعية مثل فيس بوك، وتويرت، وغريمها. 

املثرية لالهتمام  االبتكاريةوالفكرة هي ليست تشاطر "أفضل" املمارسات، وإمنا هي باألحرى تشاطر األمثلة  -278
اة كي ال تشمل صون الرتاث الثقايف غري للعمل فيما يتصل باالتفاقية. وميكن أيضا توسيع نطاق الاالت املواضيعية املغط

املادي فحسب، وإمنا أيضا وضع السياسات/التشريعات، والعمل بشأن الرتاث الثقايف غري املادي والتنمية املستدامة، 
والشراكات االبتكارية، وغري ذلك. وسيتطلب استحداث هذا النهج اجلديد قدرا من التفكري، والتحضري، واملوارد، ولكنه 

 جديرا بكل ذلك.  سيكون

تصب يف  ،عددا من املبادرات املتصلة بالصندوق الدويل للتنوع الثقايف 2005ولقد أطلقت أمانة اتفاقية عام  -279
 اجتاه ما هو مقرتح هنا. وقد توفر هذه املبادرات مصدرا جيدا لإلهلام. 

 

 



 

  2005اتفاقية عام نشر قصص نجاح الصندوق الدولي للتنوع الثقافي المنشأ بموجب  13اإلطار 

بشأن محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف،  2005أطلق الصندوق الدويل للتنوع الثقايف، املنشأ مبوجب اتفاقية عام 
مؤخرا، محلة إعالمية للتوعية بأثر املشاريع اليت ينهض بتمويلها. وتنشر أمانة الصندوق بانتظام رسالة إخبارية إلكرتونية 

37Fخمصصا شبكيا املشروع، وأنشأت موقعاعن قصص جناح 

بشأن نتائج املشاريع. وتصف األنباء الرئيسية أهداف  (38)
 املشاريع، واملنجزات، والتحديات، واآلثار باإلضافة إىل صور وأدلة ملونة. والنتيجة حقا جد ملهمة.

 

 لصونبشأن االتفاقية، مبا يف ذلك تعزيز التشاطر الرمسي لممثلة االبتكارية املثرية لالهتمام للعمل  -20التوصية 
الرتاث الثقايف غري املادي، ووضع السياسات والتشريعات، والرتاث الثقايف غري املادي والتنمية 

 . املستدامة، والشراكات االبتكارية، وغري ذلك

 

                                                 
 (38) fund/-expressions/international-cultural-of-diversity/diversity-s/culturalhttp://www.unesco.org/new/en/culture/theme. 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/international-fund/


 

 رصد تنفيذ االتفاقية 7الفصل 

ية لالتفاقية تقارير عن التدابري التشريعية، يلزم على الدول األطراف أن تقدم إىل اللجنة الدولية احلكوم -280
والتنظيمية، والتدابري األخرى املتخذة لتنفيذ االتفاقية على الصعد الوطنية والثنائية واإلقليمية والدولية. ويُتوقع منها أيضا 

لتمثيلية، وعن السياق أن تقدم معلومات عن احلالة الراهنة جلميع عناصر الرتاث الثقايف غري املادي املدرجة يف القائمة ا
املؤسسي هلذه العناصر، وعن أي آثار ترتبت على إدراجها. ورب أن تُقدم التقارير عن حالة العناصر املدرجة يف قائمة 
الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل على أساس مرة كل أربع سنوات. ورب إعداد التقارير مجيعها 

 شاركة من قبل اجلماعات والموعات واألفراد املعنيني. بأوسع قدر ممكن من امل

وتشكل هذه التقارير الدورية املقدمة من الدول األطراف اآللية الدولية الرئيسية لالتفاقية لرصد تنفيذها. كما أضا  -281
اطة علما با. وتتاح تتضمن وفرة من املعلومات إىل تلخصها األمانة وتقدمها للجنة وتتيحها جلميع الدول األطراف لإلح

 هذه املعلومات أيضا للجمهور بعد فحص اللجنة هلا. 

ومت، كجزء من هذا التقييم، دراسة مجيع التقارير الدورية املقدمة حىت اآلن. وثبت أن البيانات الواردة فيها زاخرة  -282
مأخذ اجلد وإثبات أن أن تنفيذ االتفاقية باملعلومات. وتربهن هذه التقارير على التزام الدول األطراف بأخذ مسؤولياتا بش

 جناح االتفاقية يتوقف مرة أخرى على فعالية الشراكات بني خمتلف اجلهات املعنية املشاركة. وتشكل التقارير الدورية يف
م وطنيا آخر للصون، ألضا تقتضي من الدول األطراف تقييم حالة التنفيذ عامة، وال ميكن أن يت ابري حد ذاتا أيضا تد

 ذلك حبق إال مبشاركة مجيع اجلهات املعنية. 

إال أنه تبني من حتليل التقارير الدورية أن هذه التقارير وحدها ال توفر، لغرض رصد تنفيذ االتفاقية على الصعيد  -283
 عوامل. عدة العاملي. كل املعلومات الالزمة. فهذه مسألة ترتبط ب

ليست بالضرورة مقدمة بطريقة موجهة حنو النتائج. فمعظم التقارير تركز على  أوال، املعلومات الواردة يف التقارير -284
األنشطة املضطلع با وليس على النتائج احملرزة (املخرجات والنتائج). وهذا يرجع جزئيا إىل الطريقة اليت صيغت با 

ن التدابري املتخذة، وهذا حيدو قارير عمن الدول األطراف تقدمي ت األسئلة الواردة يف التقارير. فعلى سبيل املثال، يُطلب
با بطبيعة احلال إىل رفع تقارير عن األنشطة. وال تتضمن التقارير أي أسئلة عن النتائج الفعلية احملرزة نتيجة للتدابري 

 ب يف شكل التقارير ميكن بسهولة عالجه. عياملتخذة. وهذا 

دا من األسئلة اهلامة. فليس هناك، على سبيل املثال، أي ثانيا، ال يتضمن شكل التقاير يف الوقت الراهن عد -285
سؤال حمدد بشأن وضع السياسات/التشريعات املتعلقة بصون الرتاث الثقايف غري املادي، على الرغم من أن االتفاقية 

ري املادي ) حتث الدول األطراف على اعتماد سياسة عامة تستهدف إبراز الدور الذي يؤديه الرتاث الثقايف غ13(املادة 
السياسات الرامية  تعزيز) تشجع الدول األطراف على مجلة أمور منها 1.2يف التمع، وأن التوجيهات التنفيذية (رابعا 

إىل االعرتاف العام َحبَملة الرتاث الثقايف غري املادي وممارسيه، ووضع سياسات لالعرتاف مبسامهة مظاهر الرتاث الثقايف 



 

اضيها يف حتقيق التنوع والثراء الثقافيني للدول. ويتعلق اجلزء األخري بالصلة بني الرتاث الثقايف غري غري املادي املوجود يف أر 
املادي والتنمية املستدامة. وال يُلزم الشكل احلايل للتقارير أيضا الدول األطراف بتقدمي أي معلومات عما إذا كانت 

تدابري الصون وكيف يتم ذلك. وهذه أيضا مثالب يف شكل  الشواغل اجلنسانية رري تناوهلا يف وضع السياسات ويف
 التقارير املقدمة ميكن بسهولة عالجها. 

وثالثا واألهم، أن حتقيق النتائج واإلبالغ عنها (النواتج والنتائج النهائية) ال يكونان ممكنني إال إذا كان من  -286
اآلن. ففي حني أن لدى بعض الدول األطراف أطر على الواضح ما هي النتائج املطلوب إجنازها. وليس هذا هو احلال 

أدناه الصعيد الوطين وصعيد املقاطعات والصعيد احمللي لرصد وتقييم أنشطتها لصون الرتاث الثقايف غري املادي (انظر 
إطار للنتائج يف جمموعها على صعيد االتفاقية. واستخالص  )، فإنه ال يوجداملزيد من التفاصيل يف هذا الشأن

 عن التقدم احملرز بشأن تنفيذ االتفاقية يكون أمرا عسريا يف غياب األهداف واملؤشرات واملقاييس.  اتجستنتاالا

 ير عن وضع سياسة أو إطار قانوينوعلى سبيل املثال، هل يعين أن تقدمي عدد معني من الدول األطراف تقار  -287
م ال يذكر؟ فبدون وجود مقاييس حمددة ال ميكن التوصل إىل عين أنه مت إحراز تقدم كبري، أو قدر من التقدم أو تقدي

أو هل يعين قيام عدد معني من الدول األطراف بإشراك اجلماعات يف إعداد قوائم للحصر أن اجلماعات  .استنتاج ضائي
على  بطبيعة احلالأيضا تشارك على حنو كبري، أو على حنو كاف، أو على حنو غري كاف، أو غري ذلك؟ وينطبق هذا 

 سائر األنشطة اليت يتوقع من الدول األطراف اختاذها. 

(بأهداف، وأطر زمنية،  2003وهلذا السبب يشجع التقييم على وضع إطار للنتائج عامة التفاقية عام  -288
ومؤشرات كمية ونوعية، ومقاييس). وريثما تتم مناقشة ذلك، ميكن أن يكون مشروع نظرية التغري املتعلق باالتفاقية 

 أساسا إلطار النتائج.  1.3واملقدم يف الفصل 

مقاييس أدرجت يف مشروع و ولقد اختذت من قبل خطوة أوىل صوب حتسني رصد النتائج بصياغة مؤشرات  -289
للربنامج وامليزانية الذي تناقشه الدول األعضاء اآلن. ومن األمهية مبكان كفالة أن يكون إطار النتائج  5م/37الوثيقة 

 . )(والعكس بالعكس 5فاقية متسقا مع الوثيقة م/العام لالت

ومثة مبادرة هامة ينبغي إيالء االهتمام هلا يف هذا السياق وهي تطوير نظام مؤشرات تسخري الثقافة ألغراض  -290
. ويتناول التنمية. ويتكون هذا النظام من جمموعة من املؤشرات الرامية إىل توضيح الطريقة اليت تسهم با الثقافة يف التنمية

عة أبعاد سياسية عامة مرتابطة للثقافة والتنمية. وليست كل هذه األبعاد السياسية العامة ذات صلة باتفاقية بهذا النظام س
ما إذا كان بوسع بعض هذه املؤشرات أن تضطلع بدور يف أي إطار مقبل للنتائج.  ةسادر در ه جت. إال أن2003عام 

من صون الرتاث الثقايف غري املادي ال يتعلق بالتنمية االقتصادية فإن إظهار األثر وعلى الرغم من أن الغرض الرئيسي 
االقتصادي لمنشطة التجارية املتصلة بالرتاث الثقايف غري املادي من ناحية صلتها بالتجارة يف السلع واخلدمات، مثال، 

 يشكل جزءا هاما من طموح الدول األطراف األكرب إىل إظهار النتائج. 



 

يف املقام األول منظور احلكومات، حىت  تعرضومن مث فإضا  ،رابعا، أن التقاير الدورية تقدمها الدول األطراف -291
املعنيني يف عملية إعداد التقارير. وليس  واألفراد وإن كان مطلوبا من الدول األطراف أن تشرك اجلماعات والموعات

ورية، ألن االتفاقية يف ضاية املطاف آلية مشرتكة بني احلكومات وتصدق هذا بالضرورة عيبا يف نظام تقدمي التقارير الد
عليها احلكومات وليس اجلماعات أو الموعات. ولكن بالنظر إىل أن اجلماعات، واملنظمات غري احلكومية، وجهات 

ابعة عامة كاملة دون معنية أخرى عديدة تضطلع بدور أساسي يف تنفيذ هذه االتفاقية، فلن تكون أي عملية للرصد واملت
ذلك بالسماح للمنظمات غري احلكومية بالتعليق على التقارير الدورية املقدمة من  حتقيقمراعاة وجهات نظرها. وميكن 

 أن ير الدورية، ميكنر الدول األطراف يف اجتماعات اللجنة الدولية احلكومية و/أو دعوتا لتقدمي تعليقات كتابية على التقا
38Fالدولية احلكوميةبعد ذلك للجنة تتيحها األمانة 

(39) . 

ورري رصد تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين بطرق خمتلفة عديدة. ولقد وضع عدد من الدول األطراف نظما  -292
وطنية لرصد تنفيذ اخلطط الوطنية لصون الرتاث الثقايف غري املادي. وعلى الرغم من أن املسؤولية الرئيسية عن عملية 

ع على كاهل احلكومات على الصعيد الوطين، وصعيد املقاطعات، والصعيد احمللي، فإن جهات معنية أخرى  الرصد تق
تشارك فيها. وهذا هو احلال يف أوزبكستان  ،واجلماعات ،كثرية، مبا فيها اهليئات األكادميية، واملنظمات غري احلكومية

حلكومية ذات الصلة بصون الرتاث الثقايف غري املادي، تتضمن تقييم تنفيذ الربامج او اليت تفيد بأضا أنشأت آلية لرصد 
 واملؤشرات.  ،األطر الزمنية، والنتائج املنشودة

ويف بلدان أخرى، جتمع احلكومة بني اجلهات املعنية كجزء من جهودها العامة لرصد تنفيذ االتفاقية. ونظمت  -293
خلرباء من املناطق املستقلة ذاتيا هذا العام (اجتماع مديري الرتاث إسبانيا، على سبيل املثال، اجتماعا وطنيا للمنظمات وا

). وكان اهلدف من االجتماع هو تيسري احلوار وتبادل اخلربات بني 2013 يونيوالثقايف غري املادي للبشرية، حزيران/
رز يف بلجيكا، تقوم احلكومة احلكومة واجلهات املعنية من التمع املدين املشاركة يف تنفيذ االتفاقية. ويف منطقة فالند

سنويا بعملية متابعة مع مجيع املنظمات اليت هي جزء من الشبكة الفلمنكية خلرباء الرتاث الثقايف غري املادي (أشري إليها 
من قبل يف فصل سابق من هذا التقرير)، وحتصل على متويل من احلكومة. ويكمل هذا منتدى إلكرتوين مفتوح يقوم بدور 

شفافة فيما يتعلق بصون الرتاث الثقايف غري املادي. واملنتدى مفتوح للجهات املعنية مجيعها. ويقوم رصد  أداة اتصال
صون العناصر املدرجة يف القائمة الفلمنكية للرتاث الثقايف غري املادي على املعلومات املقدمة يف املنتدى. وتقوم جلنة من 

شارة إىل أن إعداد التقرير الدوري املقدم من بلجيكا إىل اليونسكو اقرتن بتقييم جتدر اإلو اخلرباء بإسداء املزيد من املشورة. 
 لمدوات والنهوج املستخدمة يف الصون وحالة العناصر املدرجة يف القائمة التمثيلية. 

                                                 
تتبع منظمات أخرى أيضا ممارسات تسمح مبسامهة املنظمات غري احلكومية يف عملية تقدمي التقارير. وتتمثل إحدى هذه املمارسات يف   (39)

الستعراض يف إطارها تقريرين، أحدمها من خيضع اليت يقدم كل بلد و نسان، عملية االستعراض الدوري الشامل املتبعة يف جملس حقوق اإل
 ا يعتمد على التقريرين. وجز  يعد جملس حقوق اإلنسان تقريرا ممثمنظمات التمع املدين، املنظمات غري احلكومية/ احلكومة واآلخر من مجاعة



 

آليات  بشأن استنتاج متثيلي وشاملومل يتسن هلذا التقييم، نظرا لعدم توفر البيانات واملعلومات، التوصل إىل  -294
والصورة العامة غري كاملة. وال تقدم التقارير الدورية، وال الدراسات االستقصائية  ،الرصد املوجودة على الصعيد القطري

املعممة على احلكومات واملنظمات غري احلكومية الكثري من املعلومات عن هذه الناحية. إال أن ما أصبح واضحا هو أنه 
للرصد واملتابعة العامني لتنفيذ االتفاقية. ويف أحيان كثرية، يتيح جتميع التقرير الدوري ية آلال توجد يف دول أطراف عديدة 

 أول فرصة للمؤسسة احلكومية املسؤولة ملعرفة كيف تشارك اجلهات املعنية املختلفة يف تنفيذ االتفاقية. 

حنو حصري تقريبا على عناصر ويف بعض احلاالت، تركز احلكومات جهودها فيما يتعلق بعملية الرصد على  -295
وقائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل؛ ويف  ،الرتاث الثقايف غري املادي املدرجة يف القائمة التمثيلية

حاالت أخرى يشمل هذا الرتكيز العناصر اليت تشكل جزءا من قوائم احلصر الوطنية. ولكن ال يبدو أن هذا هو دائما 
 كلفةكون كل منها مالعديد من اجلهات املعنية اليت ت يف الكثري من البلدان، يكون الرصد مسؤولية مقسمة علىاحلال. و 

. وتقدم التقارير بعد ذلك إىل الوكاالت التمويلية اخلاصة بكل تكون مسؤولة عنه مبتابعة تنفيذ مشروع أو نشاط معني
هيئة تنسيقية مركزية تشرف بوجه عام على ما رري االضطالع به  جهة. والعيب املوجود يف هذه العملية هو أنه ال توجد

 لتنفيذ االتفاقية، كما أضا ال تسمح بتحديد الفجوات والتحديات اليت تكتنف الصون ويتعني عالجها. 

االعتبارات تنقيح شكل التقارير الدورية كي تتضمن أسئلة حمددة عن السياسات، والتشريعات، و  -21صية و الت
 تركز التقارير على النتائج بدال من األنشطة.  ية، ولكفالة أناجلنسان

، ويتضمن أهدافا وأطرا زمنية التفاقيةخاصة بايتصل بنظرية للتغري  ،وضع إطار عام للنتائج لالتفاقية -22التوصية 
 ومقاييس واضحة.  ومؤشرات

ارير دورية مقدمة من الدول األطراف عة عن تنفيذ االتفاقية عن طريق تقاستكمال البيانات المّ  -23التوصية 
 وتشتمل على معلومات مقدمة من املنظمات غري احلكومية 

 تعزيز رصد وتقييم تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين.  -24التوصية 

 



 

 االستنتاج العام وقائمة موجزة بالتوصيات 8الفصل 

يدين الدويل والوطين يف الكثري من البلدان. قدرا كبريا من احلماس على الصع 2003أحدثت اتفاقية عام  -296
، ويتجلى هذا يف مجلة أمور منها االرتفاع االستثنائي على قدر كبري من الصالحيةوينظر إليها على أضا صك قانوين دويل 

يف عدد التصديقات عليها. ويتشاطر هذا الرأي جهات عديدة، ال تضم الدول األطراف فحسب وإمنا أيضا جهات 
خرى تشارك يف جمال الثقافة، مثل املنظمات غري احلكومية واجلماعات. ووسعت االتفاقية إىل حد كبري نطاق معنية أ

اخلطاب الدويل بشأن حتديد الرتاث الثقايف ومعناه. ورري اليوم، بفضل االتفاقية، التسليم بالرتاث الثقايف غري املادي على 
 شرية، يضع اجلماعات يف صميم األحداث. أنه جزء قّيم ال يتجزأ من الرتاث الثقايف للب

وضع السياسات والتشريعات وفيما يتعلق بتنفيذ تدابري الصون.  على صعيد وقد أُحرز تقدم يف تنفيذ االتفاقية -297
وتوجد يف كال الالني حتديات يلزم التصدي هلا. ووضعت اليونسكو برناجما عامليا واسع النطاق لبناء القدرات، تقرتن به 

كة من اخلرباء املؤهلني. ويكتسي هذا الربنامج أمهية ألنه يعزز القدرات الوطنية للتصدي هلذه التحديات. ويتعني شب
 مواصلة تكييف هذا الربنامج وفقا ملا ينشأ من احتياجات وما يطرأ على السياق من تطورات. 

فإن أمهيتها  ،والتوعية بالرتاث الثقايف غري املاديويف حني أسهمت القائمة التمثيلية يف زيادة إبراز صورة االتفاقية  -298
النسبية مبالغ فيها. أما اآلليات األخرى، مثل قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل، وسجل 

 أفضل ممارسات الصون، واملساعدة الدولية فال تزال تستخدم استخداما ناقصا. 

ي إيالؤها اهتماما أكرب يف املستقبل تعزيز مشاركة اجلماعات يف أعمال الصون؛ وتتضمن الاالت اليت ينبغ -299
وإتاحة منافذ ملسامهة املنظمات غري احلكومية على الصعيدين الوطين والدويل؛ وإثبات الصلة بني الرتاث الثقايف غري 

؛ وإدارة املعارف والتعاون بني االتفاقيات. ومن املادي والتنمية املستدامة؛ واملساواة بني اجلنسني والرتاث الثقايف غري املادي
العسري التوصل إىل استنتاج عام بشأن النتائج احملرزة فيما يتصل بالرتاث الثقايف غري املادي الذي مت صونه، ألن االتفاقية 

 النتائج.  ىلعم و تفتقر إىل "نظرية للتغري" وإطار مقابل للنتائج له أهداف ومؤشرات ومقاييس حمددة، ونظام للرصد يق

  .وترد يف الصفحة التالية القائمة املوجزة لتوصيات التقييم -300



 

تنقيح مجيع الوثائق والنماذج ذات الصلة (مبا فيها التوجيهات التنفيذية، وأشكال التقارير الدورية،  - 1التوصية 
  وملفات الرتشيح) كي تتضمن توجيهات وأسئلة جنسانية.

اشرتاك املنظمات غري احلكومية واجلماعات يف وضع سياسات وتشريعات وخطط الصون  تعزيز زيادة - 2التوصية 
 وخطط التنمية املستدامة. 

تعزيز التعاون مع خرباء التنمية املستدامة إلدراج الرتاث الثقايف غري املادي يف التشريعات والسياسات  - 3التوصية 
  ثقايف غري املادي والتنمية املستدامة.غري الثقافية، واألعمال األخرى املتصلة بالرتاث ال

احلايل  2003دعم الدول األطراف يف وضع التشريعات والسياسات، كجزء من برنامج اتفاقية عام  - 4التوصية 
 لبناء القدرات، وتصميم أشكال مناسبة لبناء القدرات لعمل ذلك. 

األطراف يف إدماج الرتاث الثقايف غري املادي يف التعاون مع خرباء التنمية املستدامة عند دعم الدول  - 5التوصية 
التشريعات والسياسات غري الثقافية، ويف األنشطة األخرى املتصلة بالرتاث الثقايف غري املادي والتنمية 

 املستدامة. 

تابعة القيام، مبشاركة تامة من مكتب اليونسكو امليداين وبالتعاون مع اللجان الوطنية، بإنشاء آلية مل - 6التوصية 
 أنشطة بناء القدرات جلمع بيانات عن مدى فعاليتها. 

استعراض حمتوى وشكل اسرتاتيجية بناء القدرات (وتكييفها حسب االقتضاء) لكفالة تصدي  - 7التوصية 
  االسرتاتيجية للتحديات الرئيسية اليت تعرتض التنفيذ على الصعيد الوطين.

غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل على أضا تعبري عن التزام الدول ترويح قائمة الرتاث الثقايف  - 8التوصية 
األطراف بأعمال الصون وتنفيذ االتفاقية، والقيام بصفة خاصة باإلعراب عن التقدير للدول األطراف 

  اليت تقدم ترشيحات للقائمة.

األخرى بشأن الغرض من القائمة  توضيح كل التصورات اخلاطئة لدى الدول األطراف واجلهات املعنية - 9التوصية 
 التمثيلية واستخدامها. 

كفالة أن يعكس إدراج العناصر يف القائمة التمثيلية على حنو أوثق املعايري واإلجراءات احملددة يف  -10التوصية 
  من التوجيهات التنفيذية لالتفاقية. 1.2الفصل 

  .ومستقلة يم الرتشيحات مجيعها هيئة واحدة مشرتكةتعليق أعمال اهليئة الفرعية كيما تتوىل تقي -11التوصية 



 

إعادة النظر يف سجل أفضل ممارسات الصون وإكماله باستحداث سبل جديدة وأخف لتشاطر  -12التوصية 
خربات الصون، مثل املواقع الشبكية املخصصة، والرسائل اإلخبارية اإللكرتونية، واملنتديات اإللكرتونية، 

  ).19لتوصية بالتوصية وغريها. (وترتبط هذه ا

 إيالء األولوية لطلبات املساعدة الدولية يف حدود احلد األعلى للملفات املقدمة آلليات االتفاقية.  -13التوصية 

  تعزيز املساعدة الدولية كآلية لبناء قدرات الدول األطراف. -14التوصية 

ة الفكرية بشأن املعارف التقليدية والثقافة، لكفالة تعزيز تعاون اليونسكو مع املنظمة العاملية للملكي -15التوصية 
التبادل املستمر لمفكار والتعلم بني املنظمتني والدول األعضاء فيهما، وخصوصا يف سياق املناقشات 
اجلارية حاليا يف املنظمة العاملية للملكية الثقافية بشأن وضع صك تقنيين دويل جديد حلماية حقوق 

 عات. امللكية الفكرية للجما

والتالحم بني اتفاقيات اليونسكو الثقافية  ،إتاحة الفرص للتفكري املشرتك، وتبادل اخلربات، والتعاون -16التوصية 
 ، وإنشاء آليات مناسبة هلذا الغرض. 2005، و 2003، و 1972لمعوام 

للجنة الدولية احلكومية قبل تشجيع ممثلي املنظمات غري احلكومية املعتمدة على املشاركة يف مداوالت ا -17التوصية 
التصويت على بنود جدول األعمال، وإدراج بيانات نتائج منتديات املنظمات غري احلكومية (مثل 

 بيانات املنظمات غري احلكومية) يف جداول أعمال اللجنة. 

نظمات غري تنقيح عملية ومعايري اعتماد املنظمات غري احلكومية لكفالة أن تتوفر لدى مجيع امل -18التوصية 
 احلكومية املعتمدة اخلربة والقدرة الالزمتان إلسداء اخلدمات االستشارية للجنة. 

التشجيع على إجراء مناقشة بشأن دور القطاع اخلاص والشراكات مع القطاعني العام واخلاص يف صون  -19التوصية 
لية)، بغية حتسني حتديد ما الرتاث الثقايف غري املادي على مجيع الصعد (الوطنية، واإلقليمية، والدو 

 لذلك من إمكانات فيما يتعلق بالتعاون واملشاركة. 

تعزيز التشاطر الرمسي لممثلة االبتكارية املثرية لالهتمام للعمل بشأن االتفاقية، مبا يف ذلك لصون  -20التوصية 
ادي والتنمية الرتاث الثقايف غري املادي، ووضع السياسات والتشريعات، والرتاث الثقايف غري امل

 املستدامة، والشراكات االبتكارية، وغري ذلك. 

االعتبارات تنقيح شكل التقارير الدورية كي تتضمن أسئلة حمددة عن السياسات، والتشريعات، و  -21التوصية 
 تركز التقارير على النتائج بدال من األنشطة.  اجلنسانية، ولكفالة أن



 

، ويتضمن أهدافا وأطرا زمنية التفاقية، يتصل بنظرية للتغري خاصة باتفاقيةوضع إطار عام للنتائج لال -22التوصية 
 ومقاييس واضحة.  ومؤشرات

عة عن تنفيذ االتفاقية عن طريق تقارير دورية مقدمة من الدول األطراف استكمال البيانات المّ  -23التوصية 
 وتشتمل على معلومات مقدمة من املنظمات غري احلكومية 

 تعزيز رصد وتقييم تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين. -24التوصية 



 

 المرفقات

 اختصاصات التقييم 

تقرير التقييم احلايل  ملحوظة: تتعلق االختصاصات الواردة أدناه بالتقييم العام لمنشطة التقنينية لقطاع الثقافة. ويشكل
لتقييم، مبا ل الكامل يرر تقالة. وسيتم االنتهاء من وضع اجلزء األول من هذه العملي 2003املتصلة باتفاقية عام  لمنشطة

 . 2014يف ذلك مجيع العناصر املشار إليها يف االختصاصات الواردة أدناه، يف ربيع عام 

  -تقييم األنشطة التقنينية لقطاع الثقافة في اليونسكو 
 مع التركيز على أربع اتفاقيات

 االختصاصات

 2012تشرين الثاين/نوفمرب 

 فية الخل

تستهدف اليونسكو من وراء أنشطتها التقنينية، االضطالع بدور منتدى مركزي لتنسيق املسائل األخالقية  
وتعبئة الرأي العام  الالزمة والتقنينية والفكرية لعصرنا، والعمل من أجل التوصل إىل اتفاقات عاملية بشأضا، وحتديد املقاييس

 . األخرى ها عن كثري من منظمات األمم املتحدةيز ية األمهية لليونسكو ومتنية أساسفيما يتصل با. واملهمة التقني

مد برعاية املنظمة عدد كبري من الصكوك التقنينية، من بينها اتفاقيات وتوصيات وإعالنات. ولقد ولقد اعتُ  
جمموعة شاملة من الصكوك وضعت اليونسكو، بوصفها الوكالة الوحيدة لممم املتحدة املناطة با والية يف ميدان الثقافة، 

39Fالتقنينية يف هذا الال، مبا فيها ست اتفاقيات ثقافية رئيسية، والعديد من التوصيات، وعدد من اإلعالنات

. ورري )40(
إنفاق قدر كبري من الوقت واملوارد على األنشطة التقنينية املتصلة بذه الصكوك، إال أنه على الرغم من بروز صورة بعض 

 فإنه مل يضطلع قط بأي تقييم شامل لمنشطة التقنينية يف اليونسكو.  هذه األنشطة

ويف هذا السياق، قررت اليونسكو إدراج تقييم لمنشطة التقنينية لليونسكو يف خطة العمل لفرتة العامني احلالية.  
ز جهودها لإلصالح وملتابعة من شأضا أن تساعد اليونسكو يف تعزي ،ومن املتوقع أن يفضي التقييم إىل نظرة نقدية متعمقة

، وال سيما املتعلقة منها باحلاجة إىل املزيد من الرتكيز االسرتاتيجي. ويف 2010توصيات التقييم اخلارجي املستقل لعام 
ظل األوقات الصعبة السائدة يف الوقت الراهن، مطلوب من اليونسكو، أكثر من أي وقت مضى، أن تثبت جدواها، 

                                                 
-http://portal.unesco.org/en/ev.phpل الثقافة انظر: لالطالع على قائمة وافية بصكوك اليونسكو التقنينية يف جما) 40(

URL_ID=13649&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-471.html . 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13649&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-471.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13649&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-471.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13649&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-471.html


 

يف أنشطتها، وأن تزيد من كفاءتا. وبذا تستجيب اليونسكو أيضا إىل طلب من قطاع الثقافة  وأن تكون أكثر فعالية
 باستعراض أساليب عمل اتفاقياتا. 

 يف ،اإلدارة العليا، واهليئات الرئاسية لالتفاقياتو ويستهدف التقييم احلايل مساعدة قطاع الثقافة يف اليونسكو،  
وإعادة توجيهها، وحتسني تنسيقها. وسيسهم التقييم كذلك يف التوصل إىل فهم أفضل  ةتعزيز األنشطة التقنينية للمنظم

لكيفية عمل االتفاقيات يف الواقع العملي، أي كيف تؤثر يف تشريعات الدول األطراف وسياساتا، وتصرف اجلهات 
للدول األعضاء اليت تضطلع إىل أن يكون مصدرا للمعلومات  أيضا الفاعلة املؤسسية الرئيسية. وبذا يرمي التقييم

قع من التقييم أن يوفر و باملسؤولية الرئيسية عن تنفيذ الصكوك التقنينية على الصعيد الوطين. وأخريا وليس آخرا، يُت
بشأن التحديات والدروس املستفادة فيما يتعلق بتقييم األنشطة التقنينية يف األمم حاليا مدخالت يف املناقشات اجلارية 

 املتحدة. 

 لغرض ا

 للتقييم غرض مزدوج: 

مع التركيز على األنشطة التقنينية لقطاع الثقافة وفعاليتها،  صالحيةالتوصل إىل نتائج وتوصيات بشأن  )1( 
  أثرها على تشريعات الدول األطراف في االتفاقية وسياساتها واستراتيجياتها؛

 ليونسكو. أساليب عمل األنشطة التقنينية ل كفاءةتقييم مدى كفاية و  )2( 

ميم وتنفيذ وإدارة األنشطة التقنينية اليت سُيضطلع با يف املعلومات الالزمة فيما يتصل بتص وستوفر نتائج التحليل 
، والربنامج اجلديد الرباعي 2021-2014) للفرتة 4إطار االسرتاتيجية املتوسطة األجل الثمانية السنوات (الوثيقة م/

 . 2017-2014) للفرتة 5السنوات (م/

ويُتوقع من التقييم، عالوة على ذلك، أن يوفر املعلومات الالزمة للمناقشات اجلارية يف أوساط التقييم الدولية  
وهيئات أخرى) بشأن الفرص والتحديات اليت جتري مواجهتها يف تقييم األنشطة  ،(فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم

 يف هذا النوع من التقييم، وأن يثري هذه املناقشات إىل حد كبري.  اعهارب اتبالتقنينية/ املعيارية والنهوج اليت 

 النطاق 

 التقنينية الرامية إىل دعم الدول األعضاء يف:  اإلسهام الذي تقدمه أنشطة اليونسكوسيقّيم التقييم  

 التصديق على االتفاقيات (أو االنضمام إليها، أو قبوهلا، أو املوافقة عليها)؛ -أوال 

 إدماج أحكام االتفاقيات يف التشريعات والسياسات واالسرتاتيجيات الوطنية/اإلقليمية (صعيد وضع السياسات)؛  - ثانيا



 

 تنفيذ التشريعات والسياسات واالسرتاتيجيات على الصعيد الوطين (صعيد تنفيذ السياسات).  -ثالثا 

وسينظر على وجه التخصيص في أربع من ثقافة. وسريكز التقييم على عينة خمتارة من األنشطة التقنينية لقطاع ال 
). وسُتجرى 2005، و 2003، و 1972، و 1970(اتفاقيات أعوام  االتفاقيات الثقافية الرئيسية الست

دراسة ألنشطة اليونسكو املتصلة باالتفاقيات األربع مجيعها فيما يتعلق مبدى صالحيتها وفعاليتها، مع الرتكيز على أثرها 
وضع السياسات (انظر الصعد  ، صعيد(أي على الصعيد الثاين االسرتاتيجياتريعات/ السياسات/ على صعيد التش

 الثالثة الواردة آنفا)). 

وكما أُوضح أعاله، فإن مما يتجاوز نطاق هذا التقييم إجراء دراسة وافية لنتائج الدعم الذي تقدمه اليونسكو  
سرتاتيجيات (الصعيد الثالث) املتعلقة باالتفاقيات األربع مجيعها. ومع لتنفيذ الدول األطراف للتشريعات والسياسات واال

هذا، سيحلل التقييم عينات من األنشطة على صعيد التنفيذ إلعطاء أمثلة لبعض آثار تنفيذ 
وتتعلق العينات المختارة إلجراء التشريعات/السياسات/االسرتاتيجيات على التصرف الفعلي للمؤسسات (واملواطنني). 

وإما أن تكون أنشطة اليونسكو بشأن هاتني االتفاقيتني قد  .2003و  1970ليل متعمق لها باتفاقيتي عامي تح
حىت اآلن ) أو مل ختضع ألي تقييم 1970خضعت لتقييم أجراه مرفق اإلشراف الداخلي منذ وقت طويل (اتفاقية عام 

 ا منوذجني خمتلفني للتنظيم وصعيدين خمتلفني للنضج. ). ومتثل هاتان االتفاقيتان أيض2003على اإلطالق (اتفاقية عام 

 االتفاقيات األربع مجيعها. اليب العمل (االستعراض اإلداري) وسيشمل حتليل مدى كفاءة وفعالية أس 

وسيغطي التقييم األنشطة التقنينية املضطلع با يف إطار الربامج املمولة من امليزانية العادية وتلك املمولة من خارج  
 5م/36 )، و2011-2010( 5م/35)، و 2009-2008( 5م/ 34يزانية كليهما يف فرتات العامني امل
) حىت وقت إعداد هذا التقييم. وسيعتمد التقييم على عدة تقييمات ومراجعات أجراها مرفق 2012-2013(

الدويل للتنوع الثقايف  للصندوق 2012اإلشراف الداخلي على امتداد السنوات القالئل األخرية، مبا فيها تقييم عام 
حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف)، وتقييمات اهلدف االسرتاتيجي للربنامج احلادي  2005(مبوجب اتفاقية عام 

حلظر ومنع  1970التفاقية عام  2005لربناجمني التاسع والعاشر، وتقييم عام ل واهلدفني االسرتاتيجيني عشر لليونسكو
نقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة، والتقييمات والدراسات األخرى ذات الصلة اليت استرياد وتصدير و 

 1972. وسيعتمد التقييم أيضا على املراجعات السابقة ملركز الرتاث العاملي (اتفاقية عام إجراءها القطاعات طلبت
اإلشراف الداخلي يف عام ة مراجعة أجراها مرفق حلماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي)، وعلى حنو خاص على عملي

 م ضوابطه الداخلية ومنوذجه املايل. تقّيم مراجعات وتقييمات سابقة وتتابع توصيات مركز الرتاث العاملي وتقيّ  2012

 وفيما يلي قائمة مشروحة لالتفاقيات األربع اليت سيغطيها هذا التقييم:  

o تستهدف هذه االتفاقية كفالة قيام  ):2005عبير الثقافي (اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال الت
رسني واملواطنني على صعيد العامل بإبداع وإنتاج، ونشر جمموعة واسعة من نانني واملهنيني الثقافيني، واملماالف



 

افة ال السلع واخلدمات واألنشطة الثقافية والتمتع با، مبا فيها تلك اليت ختصهم.واستنادا إىل اإلقرار بأن الثق
وإمنا رب أن تكون الدعامة الرئيسية للتنمية املستدامة،  ،ميكن بعد اآلن أن تكون منتجا جانبيا للتنمية

 ترمي االتفاقية إىل األخذ بإطار دويل جديد حلوكمة الثقافة وإدارتا؛ 

o ) يد أو يتضمن الرتاث الثقايف غري املادي التقال ):2003اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي
أشكال التعبري احلية املوروثة عن أسالفنا واملنقولة إىل أحفادنا، مثل التقاليد الشفهية، وفنون األداء، 
واملمارسات االجتماعية، والطقوس، واالحتفاالت، واملعارف واملمارسات املتعلقة بالطبيعة والكون، أو 

. وتتمثل أغراض هذه االتفاقية يف صون الرتاث املعارف واملهارات املتصلة بإنتاج الفنون احلرفية التقليدية
الثقايف غري املادي وكفالة احرتامه، والتوعية على الصعد احمللية والوطنية والدولية بأمهية الرتاث الثقايف غري 

 املادي، وتوفري ما يلزم للتعاون واملساعدة الدوليني؛ 

o ) سعى هذه االتفاقية إىل تشجيع حتديد ت ):1972اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي
الرتاث الثقايف والطبيعي عرب العامل، الذي يُرى أنه ذو قيمة استثنائية للبشرية. وتتمثل مهمتها،  حفظومحاية و 

بوصفها أبرز الصكوك التقنينية لليونسكو، يف تشجيع البلدان على حفظ تراثها الثقايف والطبيعي، وتشجيع 
 ن الصون. التعاون الدويل يف ميدا

o ) 1970اتفاقية حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة:( 
تقضي أحكام هذه االتفاقية الدولية بأن تتعاون الدول على محاية املمتلكات الثقافية املوجودة يف أراضيها، 

اجل هذه االتفاقية مسألة تتطور بسرعة وأن تكافح استريادها وتصديرها ونقلها بطريقة غري مشروعة. وتع
 وحتظى باهتمام سياسي، وإعالمي، ودبلوماسي، وقانوين كبري. 

 أسئلة التقييم

 تتمثل األسئلة الرئيسية املتعلقة بالتقييم فيما يلي: 

 ما مدى صالحية األنشطة التقنينية التي يضطلع بها قطاع الثقافة؟  )1( 

o تليب حاجة واضحة فيما بني اجلهات أي ة لليونسكو مكانا مناسبا هلا، إىل أي مدى حتتل الصكوك التقنيني
 املعنية؟ 

o  ،ما هي توقعات اجلهات املعنية (اهليئات الرئاسية، واحلكومات الوطنية، والتمع املدين، والقطاع اخلاص
 وأمانة اليونسكو) فيما يتعلق باالتفاقيات األربع؟ 

o كوكا تقنينية دولية أخرى؟ إىل أي مدى تكمل االتفاقيات األربع ص 



 

o  ّرت األنشطة التقنينية لليونسكو على اخلطاب واملمارسة الدوليني، مبا يف ذلك مدونات إىل أي مدى أث
األخالقيات الدولية وغريها من األدوات ذات الصلة باملسائل اليت تعاجلها االتفاقيات األربع (وإىل أي مدى 

 تأثرت با)؟ 

o تيها العامتني (أفريقيا واملساواة بني اجلنسني) يف أنشطتها التقنينية؟ كيف أوضحت اليونسكو أولوي 

 ما مدى فعالية األنشطة التقنينية؟  )2(  

o  ما هي النتائج الرئيسية اليت حتققت على صعيد التصديق، وصعيد وضع السياسات (لالتفاقيات األربع
 ؟ )2003و  1970مجيعها)، وصعيد تنفيذ السياسات (اتفاقيتا عامي 

o  هل تصاغ نظريات التغري (سالسل العالقات السببية) لليونسكو فيما يتعلق باألنشطة التقنينية املتصلة
باالتفاقيات األربع وترد على حنو واضح يف إعداد الربامج والتقارير؟ هل يوجد فهم مشرتك فيما بني اجلهات 

ة، وغريها) بشأن ما يتوقع أن حتققه األنشطة املعنية (أمانة اليونسكو، واهليئات الرئاسية، واحلكومات الوطني
 وكيف؟  ،التقنينية

o األنشطة التقنينية  قأو تعو  ساعدإىل أي مدى استطاعت اليونسكو أن حتدد وتعاجل العوامل األساسية اليت ت
للدول األطراف يف االتفاقيات؟ وعلى أي مستوى يف سلسلة العالقات السببية من التصديق، إىل وضع 

 وإىل تنفيذ السياسات فيما يتعلق باتفاقية من االتفاقيات تنشأ هذه العوامل؟ السياسات، 

o  ما هي العوامل الرئيسية (الشروط، واحلوافز، واملوارد، واآلليات، وغريها) اليت يلزم توفرها، باملقارنة بالصكوك
 التقنينية الدولية األخرى، لكفالة النجاح على صعيدي وضع السياسات والتنفيذ؟ 

o أي مدى كانت اليونسكو ناجحة يف إقامة شراكات فعالة (مع احلكومات والتمع املدين، والقطاع  إىل
اخلاص، واألمم املتحدة، واللجان الوطنية، ومراكز الفئتني األوىل والثانية، وغريها) يف سياق أنشطتها 

 التقنينية؟ 

o بذلك يف عملية التعلم من جانب  هل كانت اليونسكو ناجحة يف حتليل وتشاطر نتائج أنشطتها، وأسهمت
 الدول األعضاء؟ 

o  ما هي اآلليات املتوفرة لرصد وتقييم التقدم احملرز يف أنشطة املنظمة التقنينية؟ وما مدى فعالية اآلليات
 ؟ لرفع التقارير عن تنفيذ االتفاقياتالقائمة حاليا 

التالحم،  ينها لتحقيق المزيد منسما مدى كفاية وكفاءة أساليب عمل االتفاقيات، وكيف يمكن تح )3(
 واالتساق، والكفاءة؟ 



 

o وهل تتسم اكيف تشرف اليونسكو على أنشطتها التقنينية على الصعيد التنظيمي/القطاعي العام وتنسقه ،
 هذه اآللية بالفعالية؟ 

o هل مت بوضوح حتديد أساليب عمل إدارة وبرجمة وحوكمة كل اتفاقية، وهل تعمل هذه األساليب بالشكل 
 املقصود، وهل حتقق النتائج املنشودة؟ 

o  (الربنامج العادي، واألنصبة املقررة على الدول األطراف، و/أو املسامهات الطوعية) هل مت برجمة املوارد
 وميزنتها، واإلبالغ عنها بطريقة شفافة وموحدة؟  ،املرتبطة بكل اتفاقية

o ملوجودة فيما بني أمانات االتفاقيات وهيئاتا الرئاسية؟ ما هي املمارسات املشرتكة لإلدارة والربجمة واحلوكمة ا 

o  هل ميكن حتقيق أوجه كفاءة مشرتكة من جتميع هذه املمارسات املشرتكة، مع حتقيق خدمات أو نتائج
 متكافئة أو حمسنة؟ 

o ا الرئاسية؟ ة املوجودة فيما بني أمانات االتفاقيات وهيئاتمما هي املمارسات الفريدة لإلدارة والربجمة واحلوك 

o  مارسات، ويوصى بتكرارها أو اعتمادها يف اتفاقيات أخرى؟ املأي من هذه املمارسات ميكن اعتبارها أفضل 

o  ما هي املمارسات اجليدة القائمة فيما بني االتفاقيات األخرى (داخل اليونسكو وخارجها) واليت ميكن أن
 أو اعتمادها يف االتفاقيات الثقافية لليونسكو؟ تؤدي إىل زيادة الكفاءة أو الفعالية إذا جرى تكرارها 

 وسُيحدد التقييم املمارسات اجليدة والدروس املستفادة فيما يتعلق مبجاالت البحث الثالثة.  

 نهائية يف سياق التقرير االستهاليل. أسئلة التقييم وتوضع يف صيغتها الوستنقح  

 المنهجية 

  ضمن التقييم املنهجي العام ما يلي:تسي 

ة متعمقة ومنهجية (سيجريها خرباء استشاريون خارجيون بالتعاون مع مرفق اإلشراف يإجراء دراسة مكتب -
 الداخلي)؛ 

 هذه النظريات؛ مثل حتديد نظريات التغري لالتفاقيات اليت ال توجد هلا  -

ارجيون مجع البيانات من مواقع متعددة، مع أخذ عينات خمتارة للحاالت (سيجريها خرباء استشاريون خ -
 بالتعاون مع مرفق اإلشراف الداخلي)؛ 

 إجراء استعراض إداري (سيجريه مرفق اإلشراف الداخلي).  -



 

ويشكل أساس منهجية التقييم تصميما متداخال (يتضمن أخذ عينات خمتارة، ومجع البيانات على مستويات  
لعرض مناظري تكميلية موثوقة الفرصة للتقييم  يتيح هذاسخمتلفة من سلسلة العالقات السببية، من التصديق إىل التنفيذ. و 

عن منجزات اليونسكو فيما يتعلق مبهمتها التقنينية على خمتلف املستويات. وتتفق املستويات الثالثة هلذا التصميم مع 
التشريعات،  إدماج أحكام االتفاقيات يف -ا ينالتصديق، ثا -املستويات الثالثة لمنشطة التقنينية املشار إليها آنفا: أوال 

تنفيذ التشريعات، والسياسات  -والسياسات، واالسرتاتيجيات الوطنية/اإلقليمية (مستوى وضع السياسات)؛ ثالثا 
واالسرتاتيجيات على الصعيد اإلقليمي (مستوى تنفيذ السياسات). وتغطي هذه املستويات أيضا السؤالني الرئيسني 

 ينية. األولني بشأن صالحية وفعالية األنشطة التقن

ة، ومقابالت باهلاتف/سكايب، ودراسات استقصائية، ومقابالت شخصية يوستتضمن املنهجية إجراء دراسة مكتب 
يف بلدان قليلة خمتارة. وتنطلق اسرتاتيجية أخذ العينات املختارة املتعددة املستويات من عينة من عموم سكان مجيع 

بلدان يوجد با مستويات معينة  أخذ عينة من سكان أقل عددا من البلدان على مستوى التصديق، مث تضيق تدرريا إىل
 وضع السياسات وتنفيذها (أو ال توجد با مثل هذه املستويات). ل

ده) على سؤال التقييم العام الثالث املتعلق مبفر يجريه مرفق اإلشراف الداخلي سوسريكز االستعراض اإلداري (الذي  
تفاقيات وإمكانات حتسنها. وستتضمن املنهجية حتليال مقارنا ألساليب العمل مبدى كفاية وكفاءة أساليب عمل اال

ة ومقابالت مع موظفي اليونسكو وأعضاء اهليئات ياملستخدمة يف كل من االتفاقيات األربع، عن طريق إجراء دراسة مكتب
 الرئاسية. 

 المسؤوليات، واألمور المطلوب إنجازها، والمواعيد 

اء االستشاريني اخلارجيني، حتت إشراف مرفق اإلشراف الداخلي. وسيشارك مرفق اإلشراف من اخلرب سيجري التقييم فريق 
د فريق رحلة االستهاللية. ويتوقع أن يُعيف عملية التقييم. وسُيتفق على التقسيم الدقيق للعمل يف امل بنشاط الداخلي أيضا

 التقييم اخلارجي األمور التالية املطلوب إجنازها: 

املنطقي أو األطر املنطقية، وأسئلة  يم، مبا يف ذلك اإلطارقرير استهاليل يوجز النهج العام املقرتح للتقيت (أ) 
وتقسيم  ،التقييم النهائية، واملنهجية، وقائمة باجلهات الرئيسية املقدمة للمعلومات، وخطة العمل، واحلد الزمين

 املسؤوليات؛ 

 اية كل زيارة قطرية)؛ دراسات قطرية تفصيلية (ستقدم يف ض (ب) 

 مشروع تقرير التقييم؛  (جـ) 

 التقرير النهائي للتقييم.  (د) 



 

ن عملية التحرير ومراقبة اجلودة اللغوية. وينبغي تقدمي التقرير يون، عالوة على ذلك، باملسؤولية عويضطلع اخلرباء االستشار 
 النهائي بطريقة تتيح نشره مباشرة. 

اخلي (شعبة التقييم) يف عملية مجع البيانات، وسيكون مسؤوال عن املوافقة على وسيشارك مرفق اإلشراف الد 
وسيتولى مرفق اإلشراف الداخلي (شعبة المراجعة) كامل وبدء املدفوعات بعد املوافقة.  ،التقريرين االستهاليل والنهائي

عام الثالث (بما في ذلك مختلف وكتابة التقرير فيما يتعلق بسؤال التقييم ال ،عمليات جمع البيانات، والتحليل
وسيشكل هذا جزءا ال يتجزأ من تقرير  أسئلته الفرعية) بشأن أساليب عمل االتفاقيات (االستعراض اإلداري).

 التقييم العام. 

للتقييم  1ير سوى السؤال الرئيسي ر وبناء على ذلك، ال يلزم أن تتناول المقترحات المقدمة في سياق هذا التق
  (بشأن فعالية األنشطة التقنينية). 2األنشطة التقنينية) والسؤال الرئيسي (بشأن صالحية 

وسريافق عملية التقييم فريق مرجعي سيقدم تعليقات على مشروع االختصاصات ومشروع تقرير التقييم. وسيضم  
ريا خارجيا أو خبريين الفريق أعضاء من مرفق اإلشراف الداخلي، وقطاع الثقافة، ومكتب التخطيط االسرتاتيجي، ورمبا خب

 خارجيني. 

 2012تشرين األول أكتوبر  -أيلول/سبتمرب  وضع االختصاصات والتشاور

كانون األول/ديسمرب   -تشرين الثاين/نوفمرب  العطاءات الدولية واستقدام اخلرباء االستشاريني
2012 

 2013كانون الثاين/يناير  بدء عمل اخلرباء االستشاريني اخلارجيني

  2013شباط فرباير  -كانون الثاين/يناير  سة املكتبية والتقرير االستهاليلالدرا

 2013أيار/مايو  -آذار/مارس  مجع البيانات

 2013 يونيوأوائل حزيران/ مشروع تقرير التقييم

  2013 يونيوحزيران/ حلقة عمل التشاور واستخالص املعلومات

 2013متوز/يوليه  التقرير النهائي للتقييم 

 

 



 

 فريق التقييم 

سُيجرى التقييم حتت إشراف مرفق اإلشراف الداخلي يف اليونسكو، شعبة التقييم، بالتعاون مع خبريين استشاريني  
 خارجيني. وسيكون واحد أو اثنان من القائمني بالتقييم يف شعبة التقييم التابعة ملرفق اإلشراف اخلارجي جزءا من الفريق

مراجعان من شعبة املراجعة التابعة ملرفق اإلشراف اخلارجي أيضا جزءا من الفريق، وسريكز  . وسيكون مراجع أويف جممله
 هذا املراجع أو هذان املراجعان على أساليب عمل االتفاقيات. 

 ويلزم توفر املؤهالت التالية: 

 الشركات: 

o على األقل يف تقييم  يلزم أن تتوفر لدى الشركة/الكيان خربة عاملية/دولية ملدة ال تقل عن مخس سنوات
السياسات/الربامج. وستعترب الشركة/الكيان الذي أو اليت تقل خربتا أو خربته عن مخس سنوات غري مؤهلة 

 أو غري مؤهل. 

 رئيس الفريق وكبري خرباء التقييم: 

o  يلزم أن تتوفر لدى أعضاء الفريق: درجة جامعية متقدمة يف الاالت املتخصصة للثقافة، أو العلوم
الجتماعية، أو القانون، أو السياسة العامة، أو العالقات الدولية، أو الاالت ذات الصلة، وأن تكون ا

 الفرنسية؛  وأومهارات على كتابة التقارير باإلجنليزية  ،لديهم قدرة ممتازة على االتصال

o قييم السياسات أن تتوفر لدى كل من املرشحني املقرتحني خربة عشر سنوات على األقل يف ت أيضا يلزم
 والربامج على أساس عاملي/دويل ذي صلة بوضع السياسات؛ 

o  من املستصوب أن تقرتح الشركة مرشحني تتوفر هلم جهات مرجعية تشهد بأن لديهم معرفة باالتفاقيات
، و 2003 ، و1972، و 1970الدولية اليت تشملها عملية التقييم احلالية (اتفاقيات أعوام 

 )؛ 2005

o  ب أن يكون املرشحون قد اضطلعوا بثالث مهام على األقل لممم املتحدة؛ من املستصو 

o  من املستصوب أن يكون لدى املرشحني ثالث جهات مرجعية تشهد بأن لديهم خربة بتقييم االتفاقيات
 الدولية وغريها من الصكوك التقنينية. 

لة باألنشطة التقنينية، كجزء من االقرتاح ورب تقدمي ثالث عينات من أنشطة تقييمية سابقة، يفضل أن تكون ذات ص
عالوة على ذلك، على أن يقدموا مراجع أخرى (ورقات حبثية، ومقاالت، وغريها) تربهن على  ،التقين. وُيشجع املرشحون

 معرفة أعضاء الفريق لالتفاقيات اليت تشملها عملية التقييم احلالية. 



 

 الميزانية 

أسبوعا من عمل خبري استشاري. ويُتوقع أن يزور الفريق ثالثة أو أربعة  30أقصاه  تندرج يف ميزانية التقييم نفقات ما
بلدان. ويتوقع، عالوة على ذلك، أن يسافر أعضاء الفريق إىل باريس ثالث مرات للمشاركة يف اجتماع إلطالق األعمال 

للجهات املعنية ذات  التقرير تقدمي مشروعيف أثناء الفرتة االستهاللية، من أجل إجراء مقابالت يف مرحلة مجع البيانات، و 
 الصلة. 



 

 األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت بقائمة 

 أمانة اليونسكو

 :2003اتفاقية عام  أمانة

 وحدة االجتماعات النظامية واملعاجلة  بولني باربت
 وحدة بناء القدرات هيلينا دروبنا

 ديرئيسة شعبة الرتاث الثقايف غري املا سيسيل دوفيل
 وحدة الربامج والتقييم  ماريا باز فرنانديز أوندوراغا

 وحدة االجتماعات النظامية واملعاجلة رونان غريباي
 وحدة بناء القدرات ماي هايدتاري

 وحدة االجتماعات النظامية واملعاجلة  زيغفرايد -سوزان مارتني 
 وحدة املعلومات واالتصال رئيس إدموند موكاال

 وحدة الربامج والتقييم يوميكو نانومي
 وحدة املعلومات واالتصال دوي -تو هيونغ نغوين 
 رئيس وحدة الربامج والتقييم  فرانك بروسشان

 الرتاث احلي املتوسطي منسق مشروع توزين - كوليت سابا
 وحدة املعلومات واالتصال  فمادو سارسول 

 وحدة الربامج والتقييم برتا دي سانكريستوبال
 وحدة االجتماعات التنظيمية واملعاجلة سار أوليماتا

 وحدة الربامج والتقييم جيوفاين سسيب
 وحدة بناء القدرات رئيسة سوزان شنوتغن

 وحدة االجتماعات التنظيمية ل الرئيس بالنيابة هيغ سيكارد

 موظفو مكاتب اليونسكو امليدانية

ا، املكتب الثقايف اإلقليمي يف هافان منسق الثقافة، مكتب اليونسكو فرناندو بروغمان 
 ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 أخصائي برامج يف جمال الثقافة، مكتب اليونسكو يف بانكوك تيموثي كريتيس
 أخصائي برامج يف جمال الثقافة، مكتب اليونسكو يف ويندهوك ري دياكوفيتشمدا

 مكتب اليونسكو اإلقليمي لشرق أفريقيا مدير حممد دجليد



 

 أخصائي برامج يف جمال الثقافة، مكتب اليونسكو يف بانكوك ريكاردو فافيس
 مساعد معين باملشاريع الثقافية، مكتب اليونسكو يف بيجني جولني غلينات

 أخصائي برامج يف جمال الثقافة، مكتب اليونسكو يف بيجني بياتريس كالدوف
ليمي للعلوم والثقافة يف رئيس وحدة الثقافة، مكتب اليونسكو اإلق أنتوين كراوس

 أوروبا، فينيسيا
 خبرية استشارية، مكتب اليونسكو يف بيجني جني (جيانغبينغ) يل

 أخصائي برامج يف جمال الثقافة، مكتب اليونسكو يف نريويب مولكين نغولوب
كازاخستان، ل اجلامع يف املايت أخصائي ثقايف، مكتب اليونسكو بوري بشكوف

 ستان، وأوزبكستانوقريغيزستان، وطاجيك

 موظفون آخرون يف اليونسكو:

 ، قطاع الرتبيةاملستدامة شعبة التعليم من أجل التنمية رئيس الكساندر ليشت
رئيس شعبة اجلزر الصغرية واملعارف املتعلقة بالشعوب األصلية، قطاع  دوغالس ناكاشيما

 العلوم الطبيعية
ط يف جمال الثقافة، مكتب التخطيط كبرية موظفني لشؤون التخطي بليندا برييس -آن 

 االسرتاتيجي 

 الوفود الدائمة: 

 نائبة املندوب الدائم جلمهورية صربيا لدى اليونسكو ماريا أنتونيفيتش
 املندوبة الدائمة لبريو لدى اليونسكو باتريشيا دوران
 الوفد الدائم جلمهورية أذربيجان لدى اليونسكو عمالالقائم بأ أنار كارميوف

 املندوبة الدائمة لكينيا لدى اليونسكوو  السفرية ري م. خيمولوما
 الوفد الدائم لليابان لدى اليونسكو (انتهت مدته)ب األمني األول يوسوكي كوباياشي
 الوفد الدائم لكينيا لدى اليونسكوب األمني الثالث سيلفانوس ماكوكا

 نسكو (العضو اجلديد)الوفد الدائم لليابان لدى اليو ب األمني األول كيشي نونو
 نائب مندوب احلكومة الفلمنكية يف فرنسا، وعضو الوفد الدائم دريس ويلمز 

 
 
 
 



 

 اهليئة الفرعية: األعضاء احلاليون والسابقون يف

 الثقافة، بريو ةر امدير الرتاث غري املادي، وز  يكاسولداد موج
 املعهد الوطين لعلوم اآلثار والرتاث، املغرب أمحد سكونيت
األمني الدائم لمسبوع الوطين للثقافة/ وزارة العلم والتكنولوجيا، بوركينا  سيدي تراوري

 فاسو

  :األعضاء احلاليون والسابقون يف اهليئة االستشارية

 أيوب عبد الرمحن كلودين
 أوجيه انغو

داب والعلوم اإلنسانية جبامعة عمر أستاذ بكلية اآل خبري أنثروبولوجي
 بونغو

 شار فين، دار الثقافات العاملية تسم بيري بوا
 املعهد األفريقي للتجديد الثقايف فرانسيس غيشورو
 فريق عمل تراث جوا راهول غوسوامي
 األصلية املتعلقة بالشعوب مركز األعمال ماريا أنيس الديرا

التقليدية، معهد املوسيقى  هد البحوث الدولية لتفرغ النغماتمع مدير روسودان تسورتسوميا
 تبليسي  يف احلكومي

 اللس الدويل للموسيقى التقليدية فيم فان زاننت

 :بناء القدراتبرنامج ميسرو 

 فوري -موريكو آيكاوا 

 سيلفرس أنامي

 وفمور مازيبوكول

 غيأو سوزان 

 سوالين -ريدر برنس دي

 ريكس مسيتس 

 لدييفا سابريا سولتونغ

 

 



 

  :ممثلو املنظمات غري احلكومية املعتمدة

ركز بناء السالم واحلد من الفقر بني الشعوب األصلية مل األمني التنفيذي كاسيمريآين  
 األفريقية، نيجرييا

 لمنظمة الدولية للفنون الشعبيةل األمني العام جورج م. فراندسن
مدير، اتفاقية جملس أوروبا اإلطارية بشأن قيمة الرتاث الثقايف  مارك جيكوبس

 للمجتمع، بلجيكا
مباتشي،  الدويل للفولكلور والثقافة، إال مركز فولكالند رئيس انف. جاياراج

 كاسارغود، كراال
 عضو اللجنة التنفيذية الدولية، اللس الدويل لآلثار واملواقع توشييوكي كونو

 ورو، أوغنداملدير التنفيذي، منهاج عمل شباب تا ستيفن رواغويري

 :ممثلو املنظمات واملعاهد الدولية

الرتاث الثقايف احلضري ورصد األرض من أجل التنمية، البنك  منسق بيجيو أنتوين غاد
 الدويل

مستشارة برامج، أمانة صندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لملفية،  سارا فريد أوليفلال
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 ةقسم املعارف التقليدية، املنظمة العاملية للملكية الفكري مدير وند وندالند
باحث، مركز التدريب الدويل للرتاث الثقايف غري املادي يف منطقة آسيا  شو مينغجي

 واحمليط اهلادئ، الصني
موظف برامج، مركز التدريب الدويل للرتاث الثقايف غري املادي يف  يانغ ناي

 منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، الصني

 :آخرون

 مغين املقام العراقي محيد السعدي
 معهد نظرية اآلداب والفنون يف أكادميية الفنون الصينية مدير شن فيلونغ

 مقابالت في أثناء البعثات الميدانيةمعهم أشخاص أجريت 

 منغوليا

 أخصائي تنسيق يف األمم املتحدة، األمم املتحدة، منغوليا تستسغما أمار
 جملس الفنون يف منغوليا مدير تسرنبيل أريونا
الدراسات التارخيية والثقافية، اجلامعة املنغولية للعلم  سمق رئيس باتاريوندنبات بولد



 

 والتكنولوجيا، كلية التكنولوجيا االجتماعية
رئيس قسم األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، جامعة منغوليا و  أستاذ أوتشري –د. بوم 

 الوطنية
 Knucklebone Shooter, Knucklebone Shooting Association يو. داشزغف

of Mongolia 
 مدير برنامج الرتاث الثقايف، جملس الفنون يف منغوليا بايامنونك دورجباالم
 مدير مركز الرتاث الثقايف، منغوليا غالبادراك انكباث
 موظف برامج الثقافة والرتاث العاملي، اللجنة الوطنية املنغولية لليونسكو كريلباتار أردمبيلغ

 Knucklebone Shooter, Knucklebone Shooting Association س. غالبادراك
of Mongolia 

أستاذ السياحة، كلية التكنولوجيا االجتماعية، جامعة منغوليا للعلم  نياما غاليما
 والتكنولوجيا

 لجنة الوطنية املنغولية لليونسكوالأمني عام  غوندغما دارغالسايكان
 ملنغولية لليونسكوة، اللجنة الوطنية ايثقافأخصائي برامج  توول ماكلي

قسم األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، اجلامعة الوطنية يف ب أستاذ نيأرد -لكامسورن مونك 
 منغوليا

 باحث، املعهد الدويل لدراسة حضارات الرّحل د. بورفجاف
رئيس الرتاث الثقايف غري املادي، قسم الثقافة والفن، وزارة الثقافة  تسنغدورج تسندسورن

 رياضة والسياحةوال
 لس الفنون يف منغوليال التنفيذيدير امل أريونا تسرنبيل

 رئيس، مؤسسة محاية الرتاث الطبيعي والثقايف  نوروف أورتناسان
موظف لشؤون الرتاث الثقايف غري املادي، إدارة الثقافة والفنون، وزارة  اجنيفأفرميد ي

 الثقافة والرياضة والسياحة
 رئيس قسم الرتاث الثقايف غري املادي، مركز الرتاث الثقايف، منغوليا نباتونديأيش  -سونوم 

  :إسبانيا

 رة الدولة للثقافةعامة حلماية الرتاث التارخيي، وزارئيسة منطقة، الشعبة ال ماريا أغوندز لرييا
 ممارس للصيد بالصقور خافيري سيبايوس أراندا
 ة للصيد بالصقور واحملافظة على الطيور اجلارحة اجلمعية اإلسباني رئيس آندرس لوبيز سانشيز
منسقة اخلطة الوطنية لصون الرتاث الثقايف غري املادي، وحدة  ماريا بيا تيمون تيمبلو

 األنثروبولوجيا، معهد الرتاث الثقايف اإلسباين 



 

  :كينيا

 خبري استشاري، مؤسسة اخلرباء االستشاريني لرتاث أوكللو أبونغو  جورج أبونغو
 عضو اجلمعية الوطنية، برملان كينيا سيلغرس أنامي

 منظم، مهرجان كيسومو للسالم فريينا دي ال راي سواردت
 JGIPمؤسسة  الرابطة الكينية ملنتجي املوسيقى، ومدير مدير عام جون غاسوي

 للخرباء االستشاريني
امللكية حماضر مساعد، كلية حقوق سرتامتور، وزميل، مركز قانون  دوغالس غيتشوكي

 الفكرية وتكنولوجيا املعلومات
 املعهد األفريقي للتجديد احلضاري مدير فرانسيس غيتشورو
 نائب مدير الثقافة، إدارة الثقافة، وزارة الدولة للرتاث الوطين والثقافة روبينسون كانينزي
 مدير مساعد، املتحف الوطين يف نريويب، املتاحف الوطنية الكينية كيربوب الغات

 رئيس موظفي العمليات، مؤسسة الفنون الصخرية األفريقية ريي ليتلت
اجلمعية الكينية لإليكولوجيا األنثولوجية، واملركز الكيين لبحوث  مدير ندوباتريك ماو 

 معارف الشعوب األصلية، املتاحف الوطنية الكينية
 أمني عام مساعد اللجنة الوطنية الكينية لليونسكو جون مرييري

ثقافيني، مكتب نائب الرئيس، وزارة الدولة للرتاث الوظفني املكبري  شوبوي مواهونغاجوليوس 
 الوطين والثقافة

 الفنون البصرية، إدارة الثقافة، وزارة الدولة للرتاث الوطين والثقافة رئيسة إليزابث إيرين ناسوبو
 منسق تقين إقليمي، االحتاد الدويل لصون الطبيعة ليو نيسكانن

 رئيس قسم االتفاقيات واإلذن بالبحوث، دائرة األحياء الربية الكينية وغوجيمس جن
 للجنة الوطنية الكينية لليونسكو التنفيذيرئيس ال/عامالمني األ إيفانغالين جنوكا

 مدير تنفيذي، موسيقي كتبول تابو أوسوسا
 الثقايف الكيين مركزللتنفيذي، الرئيس ال/ديرامل أغان أودرو آجان

رئيس اللغات والتقاليد الشفهية، إدارة الثقافة، وزارة الدولة للرتاث  جي أومارجون مو 
 الوطين والثقافة

مدير إدارة، مكتب نائب رئيس اجلمهورية، وزارة الدولة للرتاث الوطين  ونسالس أونغايو
 والثقافة

 مدير تنفيذي، موسيقي كتبول  تابو أوسوسا
 ة إرترييالأمانة شرق أفريقيا، شبك ماجي أوتينو



 

، 2014مهرجان مسيثونيان الكيين للحياة الشعبية لعام  مديرة مشروع إليزابث أوما 
 املركز الثقايف الكيين 

 مدير إداري، شركة املسرح احملدودة املسؤولية كيث بريسون
 موظف سابق مبنظمة العمل الدولية، كمبوديا ميشيل ترلن

 ائية الكينية للرعاةمنسق وطين، الشبكة اإلمن يامبايتتل كيام
 عامل حبوث، املتحف الوطين يف نريويب، املتاحف الوطنية الكينية هوسياه واندري
 منسق الشؤون الفنية والثقافية، اليانس فرانسيز هارسيتا ووترز

 صربيا
مدير برامج يف املتحف الوطين الصريب وعضو اللجنة الوطنية للرتاث  بليانا ديورديفيتش

 ملاديالثقايف غري ا
 منسقة يف املركز الصريب للرتاث الثقايف غري املادي دانيال فيليبوفيتش

 نائب وزير يف وزارة الثقافة (مسؤول عن الرتاث الثقايف) ويتشميالدين ل
  –تس يمريوسالفا لوك

 كرستانوفيتش
 املنسق اإلقليمي للرتاث الثقايف غري املادي يف بلغراد

ارير أدرجت مهاراته يف قائمة احلصر الوطنية للرتاث الثقايف غري صانع قو  فيتش ميلوراد رادوفانو
 املادي

ممثل املنظمة غري احلكومية "حراس قرب املسيح" (عنصر مدرج يف قائمة  انكا روزيتشسلو بور 
 حلصر الوطنية للرتاث الثقايف غري املادي

 رئيس رابطة اخلزافني يف زالكوسا غوران سافيتش
مركز الرتاث الثقايف غري املادي يف صربيا، ورئيس اللجنة الوطنية رئيس  ا سركوفيتشساش

 للرتاث الثقايف غري املادي
 مدير املتحف اإلثنوغرايف يف بلغراد يتشسمريوسالف تا
 املنسق اإلقليمي للرتاث الثقايف غري املادي لغرب صربيا  جوكوفيتش -سنزانا توميك 

وث التنمية الثقافية، وحملل الجتاهات الرتاث عضو أكادميي يف معهد حب ا فوكانوفيتشماش
 الثقايف غري املادي

الرئيس السابق للجنة الوطنية للرتاث الثقايف غري املادي ونائب وزير  يكا زيفكوفيتشدوش
 الثقافة سابقا (أطلق نظام الرتاث الثقايف غري املادي يف صربيا

بية لدى اليونسكو (يقع مكتبها يف األمينة العامة للجنة الوطنية الصر  اسنا زرونوفيتشي
 وزارة اخلارجية) 

 



 

  2003دراسة استقصائية للدول األطراف/المنظمات غير الحكومية المعتمدة في اتفاقية عام 

 يرجى ذكر اسم بلدكم ______________ 

 يرجى ذكر اسم منظمتكم ______________

 يرجى ذكر امسكم ووظيفتكم يف منظمتكم _______________ 

 السياسات والتشريعات 

هل توجد يف بلدكم سياسات و/أو تشريعات و/أو خطط وطنية/ إقليمية/حملية لصون الرتاث الثقايف غري املادي  - 1
 )؟ ىخر ت أ(يف جمال الثقافة أو التعليم أو الزراعة أو جماال

 نعم 

 ال

طط وأنواعها والسنوات اليت يرجى ذكر عناوين هذه السياسات والتشريعات واخل ،وإذا كان الرد هو "نعم"
يرجى ذكر ما إذا كانت هناك خطط لوضع مثل هذه السياسات أو  ،كان الرد هو "ال"  ذااعتمدت فيها. وإ

 التشريعات أو اخلطط للصون: 

مت با إشراك ، وخصوصا الطريقة اليت يرجى إيضاح عملية وضع هذه السياسات/ التشريعات/ خطط الصون - 2
 ات واألفراد. ______________ اجلماعات والموع

ما هي بعض التحديات السابقة أو احلالية لوضع سياسات و/أو تشريعات و/أو خطط لصون الرتاث الثقايف غري  - 3
 املادي يف بلدكم؟ ______________ 

هل دعمت اليونسكو وضع سياسات و/أو تشريعات و/أو خطط لصون الرتاث الثقايف غري املادي (بتقدمي  - 4
 ملساعدة الدولية، أو دعم القدرات، أو تشاطر املعلومات، أو غري ذلك) يف بلدكم؟ ا

 نعم  (أ)

 ال  (ب) 

 ه، وتوضيح كيف ساعد هذا الدعم يفيرجى ذكر نوع الدعم الذي مت احلصول علي ،إذا كان الرد هو "نعم" (جـ) 
 ______وضع السياسات/التشريعات/ اخلطط لصون الرتاث الثقايف غري املادي: __



 

 التنفيذ

ما هي اخلطوات اليت اختذت حىت اآلن لصون الرتاث الثقايف غري املادي يف بلدكم (إنشاء مؤسسات متخصصة،  - 5
أو إعداد قوائم للحصر، أو االضطالع مبشاريع حمددة للصون، أو غري ذلك)، وما هي النتائج الرئيسية اليت أمكن 

 ____ حتقيقها؟ يرجى تقدمي بعض األمثلة. ______

يرجى توضيح دور منظمتكم يف صون الرتاث الثقايف غري املادي يف بلدكم. ومن هم أهم شركائكم يف هذه  - 6
 اجلهود؟ __________ 

 إىل أي مدى تُراعى املساواة بني اجلنسني يف صون الرتاث الثقايف غري املادي يف بلدكم؟ ______  - 7

 _______ مواجهتها يف صون الرتاث الثقايف غري املادي يف بلدكم؟ ما هي بعض التحديات الرئيسية اليت متت - 8

كيف دعمت اليونسكو صون الرتاث الثقايف غري املادي (مثال بتقدمي املساعدة الدولية أو بناء القدرات أو تشاطر  - 9
 املعلومات، أو غري ذلك) يف بلدكم، وما هي نتائج هذا الدعم؟ ________

، توضيح كيف أسهم اإلدراج يف حتقيق 2003كم عناصر مدرجة يف قائميت اتفاقية عام يرجى، إذا كان لبلد  -10
 أهداف هاتني القائمتني: 

يرجى توضيح كيف أدى إدراج عنصر يف هذه  -القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبشرية  (أ)
أمهيته، وشجع احلوار الذي حيرتم التنوع القائمة إىل كفالة إبراز صورة الرتاث الثقايف غري املادي وإدراك 

 الثقايف: ___________ 

يرجى توضيح كيف أسهم إدراج عنصر  -قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي حيتاج إىل صون عاجل  (ب)
 يف هذه القائمة يف صون هذا العنصر: _____________ 

يف  األخرىالتوعية بعناصر الرتاث الثقايف غري املادي إىل أي مدى أسهم إدراج عناصر يف هاتني القائمتني يف  -11
 __________ يرجى توضيح ذلك بلدكم، وصوضا؟

يف رأيكم؟ وكيف رري التشاور مع اجلماعات  ،ما مدى فعالية آلية إعداد الرتشيحات هلاتني القائمتني -12
 والموعات واألفراد يف هذه العملية؟ ___________ 

الرصد والتقييم الذي أنشئ يف بلدكم لصون الرتاث الثقايف غري املادي؟ ومن  ما هو نوع نظام -13
 __________  أنشأه؟



 

(تبادل املعلومات  2003بتنفيذ اتفاقية عام م منظمتكم/بلدكم يف التعاون الدويل املتعلق اسهإطرق  ما هي -14
لقائمتني، أو إنشاء شبكات التباع ضوج مشرتكة واخلربات، أو املبادرات املشرتكة مثل تقدمي ملفات متعددة اجلنسيات ل

 بشأن الصون، أو املشاركة يف أنشطة التعاون اإلقليمي أو العاملي، أو غري ذلك)؟ _________ 

 كيف يسهم صون الرتاث الثقايف غري املادي يف بلدكم، يف رأيكم، يف حتقيق التنمية املستدامة؟ _____  -15
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