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 ياث فرهنگريم از ي پاسداريبراون يکنوانس
  ناملموس

 ملل متحـد کـه از       ي و فرهنگ  ي، علم ي سازمان آموزش  يکنفرانس عموم 
خ ي نشست خود در تار    ني دوم  و ي، در س  مي شود ونسکو خوانده   ين پس   يا

 س،ي در پار2003 اکترب 17 سپتامرب تا 29

ژه يـ  حقوق بشر، به و    باره موجود در    ي امللل نياسناد ب  به   عارجابا  
، ي حقـوق اقتـصاد    ي املللـ  نيمان بـ  ي، پ 1948 حقوق بشر    يه جهان ياعالم

 ياسـ ي و س  ي حقـوق مـدن    ي امللل نيمان ب ي، و پ  1966 ي و فرهنگ  ياجتماع
1966، 
 ي اصل يزه ا ي انگ ، مهچون ناملموس ياث فرهنگ ريت م ي به امه   به ه توج با

ه نامـه   يتوصـ  در   چنانکـه دار،  يـ  و ضـامن توسـعه پا      يتنوع فرهنگ 
 يه جهـان  ياعالم ، در 1989 عامه  و  از فرهنگ سنيت   يونسکو در پاسدار  ي
کـه در    2002 ه اسـتانبول  يـ اعالمدر   و   2001 ي تنوع فرهنگ  ونسکو در ي

مورد تاآيد فـرار گرفتـه      ،   شد  تصويب هنگران فر يز گرد وز  ي م نيسوم
 است، 

 ياث فرهنگـ  ريان مـ  يـ شه دار م  يرو   متقابل   يبه وابستگ   به وجهتبا  
 ، ملموس يعي و طبياث فرهنگري و مناملموس

، ي اجتمـاع  يدگرگـون  شدن و    ي جهان ي ها فرايندنکه  ي ا عنايت به با  
 جوامـع   نيد گفتگـو بـ    يـ  جتد يده برا ين دو پد  ي که ا  يطيمهراه با شرا  

 يمي وخ يخطرهااد  جيباعث ا  ،يده نابردبار ي کنند، مهانند پد   ياد م جيا
 شـوند   يمز  ين ناملموس   ياث فرهنگ ريم يو نابود زوال،  فرسايش،  چون  

 از  ي پاسـدار  يقدان منابع الزم بـرا     ف خاطرن امر به خصوص به      ياو  
  دهد،ياث رخ مري منيا

 از  يپاسـدار  مشرتک نـسبت بـه       ينگران و   ي جهان خواست از   يبا آگاه 
 ، تي بشرناملموس ياث فرهنگريم

 در  ،گروه هـا و   ،  يجوامع بوم ژه  ينکه جوامع، به و   ي ا  به تعنايبا  
 و  ي، نگهـدار  يپاسـدار ،  يفراور در   ي افراد، نقش مهم   ، موارد يبرخ

 موجـب    گونه ني بد مي آنند و  فا  ي ا ناملموس ياث فرهنگ ري م ينيبازآفر
  شوند، ي ميت بشري و خالقي تنوع فرهنگيغنا

 يقانون  اهرم هاي  ادجيونسکو در ا  ي يت ها ي فعال گسرتده  ري به تاث  نظر
اث ري از مـ   حمافظـت ون  ي کنوانس ژهيو به   ياث فرهنگ ري از م  حمافظت يبرا

 ،1972  جهانيعي و طبيفرهنگ

 باره در   ي چند جانبه الزام آور    سند چيهنکه هنوز   ي به ا  شرتي ب نظر
 ، وجود نداردناملموس ياث فرهنگري از ميپاسدار

ه نامه هـا    ي، توص ي امللل ني ب يمان ها يپنکه الزم است    ي ا به توجهبا  
 يبه طرز موثر   يعي و طب  ياث فرهنگ ري م درباره موجود يو قطعنامه ها  

 و   نـاملموس غـين    ياث فرهنگـ  ري در رابطه بـا مـ      يديجد مقرراتتوسط  
 ند،شول يتکم

 يژه در نسل ها   ي، به و  رتافزون يآگاهاد  جياز به ا  ي ن  به به با توجه 
  از آن،ي ناملموس و پاسدارياث فرهنگريت ميتر، از امهجوان 
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ن يـ  ا متعهـد  ي کشورها مهراه با  ي امللل ني جامعه ب  نکهي ا به با توجه 
، به   و کمک متقابل   ي سرشار از مهکار   يه ا يبا روح  ،ديباون  يکنوانس
 ،کنند ياري ياث فرهنگرين مي از ايپاسدار

 به  ناملموس يرهنگاث ف ري م بارهونسکو در   ي ي ها مه برنا يادآوريبا  
 ،تي بشرناملموس و ياث شفاهري مي شاهکارهاژه اعالنيو

 از  يکـ يبه عنـوان     ناملموس ياث فرهنگ رينقش ارزنده م   به با توجه 
 تبـادل و درک     نيگر و تـضم   يکديک تر منودن انسان ها به       يعوامل نزد 

  ،انان آنيمتقابل در م

  .ب مي آند تصوي 2003 اکترب هفدهمخ يون را در تاريکنوانسن يا

 يکل مقررات .اول

 وني کنوانساهداف -1ماده 
 : ون عبارتند ازين کنوانسي ااهداف

 ؛ناملموس ياث فرهنگري از ميپاسدار -الف

 جوامع گـروه هـا و       ناملموس ياث فرهنگ ري م احرتام به   ني تضم -ب
 ؛ذي ربطافراد 

 تيـ امه درباره   ي امللل ني و ب  ي، مل يحملدر سطح    رساني ي آگاه -پ
 متقابل از   ي قدردان نيتضم  درباره  و ،ناملموس يفرهنگاث  ريم
 ؛آن

  .ي املللني و کمک بيمهکار يبرا تدارک -ت

 ف ي تعار-2ماده 
 ون،ين کنوانسي ادر اهداف

، ان هـا  يـ ب،  هاادمن رفتارها،   يبه معنا » ناملموس ياث فرهنگ ريم« -1
 ي و فـضاها   مصنوعات دسيت اء،  ياشل،  يز وسا يدانش ها، مهارت ها و ن     

 ي کـه جوامـع، گـروه هـا و در برخـ            - آهنا است وابسته به    يهنگفر
 ي خـود مـ    ياث فرهنگـ  ري از مـ   يراد، آهنا را به عنوان خبـش      فموارد ا 
گـر  ي بـه نـسل د     ي کـه از نـسل     ناملموس ياث فرهنگ ريماين  . شناسند

ط، ي توسط جوامع و گروه ها در پاسخ بـه حمـ           پيوسته شود،   يمنتقل م 
 تداومت و   يشود و حس هو   ي م ينيزآفرباشان  خ  يعت و تار  يطبتعامل با   

ام بـه تنـوع     رتب احـ  ين ترت ي بد  و ، آورد  مي انغشان به ارم  يرا برا 
ــ ــ و خالقيفرهنگ ــشري ــرويت ب ــي را ت ــديج م ــداف در.  کن ــا اه ن ي
 ي توجـه مـ    ناملموس ياث فرهنگ ري از م  گونه به آن    تنهاون،  يکنوانس

قابل تم احرتام   طيشراحقوق بشر،     موجود ي امللل نيشود که با اسناد ب    
 .  باشدمهآهنگدار يز توسعه پاي و ن،ان جوامع، گروه ها و افراديم

ف شد، ي تعردرباال 1 که در بند چنانچه، »ناملموس ياث فرهنگريم «-2
 :  شودي مجلوه گر ريز ي هانهيزم، در ازمجله

 رسانه به عنوان  شامل زبان    ،ي شفاه ي ها انيب سنت ها و     -الف
 ؛ناملموس ياث فرهنگريم

 ؛يشي منايرها هن-ب
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 ؛ و جشن ها مذهيبمراسم، ي اجتماعيرفتارها -پ

 ؛عاملعت و ي به طبوابسته يرفتارها دانش ها و -ت

  . سنيت دسيتير هان ه-ث

اث ري دوام مـ   ني تضم  به منظور  ي اقدامات يبه معنا » يپاسدار« واژه   -3
، ، پـژوهش، حفـظ    ي، مـستند سـاز    ييشناسـا  شـامل    ،ناملموس يفرهنگ
 و  ي رمسـ  شآمـوز  از راه ژه  يـ وبه  انتقال،  ارتقاء،  ج،  ي، ترو حمافظت

 .است ياثري مني خمتلف چنياء جنبه هايز احيو ن ،يرمسريغ

ن يـ  ا  بـه   کـه  اسـت  ييکـشورها بـه معنـاي      »متعهـد  يکشور هـا  « -4
ون در آن کـشورها الزم      يانـس ن کنو يـ  اند و ا   شدهمتعهد  ون  يکنوانس
 . ستاالجرا ا

نيز بدون تغيري    33در ماده    مذکور ي ها قلمروون در   ين کنوانس يا -5
ن يا متعهدط مقرر در مهان ماده      يشرابا  مطابق   که قابل اعمال است  

 نبه آ » متعهد يکشور ها  «اصطالح از اين نظر،   . شوند يون م يکنوانس
 . شودياطالق مز ين هاقلمرو

 ي املللني اسناد بگريد ه بيوابستگ -3ماده 
  : که کردري تعبيکل توان به شيون منين کنوانسيدر ارا ز يچ چيه

 آثـار  از   حمافظـت سـطح   در   ا کاهش يدر مقام    يريتغاد  جيا -الف
 يعي و طب  ياث فرهنگ ري از م  حمافظتون  ي حتت کنوانس  ياث جهان ريم

  نـاملموس  ياث فرهنگ ري از م  فقرهک  ي چنانچه ،کند 1972 جهان
  اي؛ دشته باشدام ي مستقارتباطآثار   آنهب

 ي امللل نيبکه از اسناد     عهدمت يها کشور   في بر حقوق و وظا    -ب
منـابع   به کـاربرد  مربوط  ا  ي يت فکر ي به حقوق مالک   مربوط

 شـوند و آن کـشورها       ي مـ  ي ناشـ  ي و بوم شناسـ    يست شناس يز
 . گذاردريتاث ، آن اسناد هستندمتعهد

 ون ي کنوانسهنادهاي .دوم

  متعهد ي کشورهايعمومجممع  -4ماده 
ن يکه از ا   شود يل م يتشک دمتعه يکشورهااز   ي عموم يجممع من بعد  -1
ن يـ ئـت حاکمـه ا    ي ه يجممع عموم . خواهد شود  خوانده   »يجممع عموم «سپ

 . ون استيکنوانس

 جممع. خواهد داد ل  ي تشک يک بار جلسه عاد   ي هر دو سال     ي جممع عموم  -2
 نيتـه بـ   ي کم درخواسـت ا بـه    يـ م خود   ي تصم بنا بر مي تواند    يعموم

بـه درخواسـت    ا  ي و   ملموسنا ياث فرهنگ ري از م  يپاسدار يبراالدول  
 . ل دهدي جلسه فوق العاده تشک،متعهد يک سوم کشورهايحداقل 

 . خواهد کرد اختاذ خود را داخلي  نامهينيآخود  ي جممع عموم-3
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 ياث فرهنگري م ازيپاسدار ي برا الدولنيته بي کم-5ماده 
 ناملموس

 از  کـه ناملموس   ياث فرهنگ رياز م  يپاسدار يبرا الدول   نيته ب ي کم -1
 داخـل  در   ن سـند  يـ ، به موجـب ا    خواهد شد خوانده   »تهيکم«ن پس   يا
 کـشور   18نـدگان   يتـه متـشکل از منا     ين کم ي ا .شود يل م يشکتونسکو  ي

ون طبـق   ين کنوانـس  يـ  که به حمض الزم االجرا شدن ا       خواهد بود  متعهد
خواهنـد   انتخاب   ي جممع عموم  جلسه در   متعهد يوسط کشورها ت،  34ماده  

 .شد

د، تعداد  ي رس 50ون به   ي کنوانس متعهد يتعداد کشورها   که يهنگام -2
 . افتيش خواهد ي کشور افزا24ته به ي عضو کميکشورها

 تهي عضو کمي کشورهاتيدوره عضو انتخابات و -6ماده 
 ييايـ  جغراف ينـدگ يتـه تـابع اصـول منا      ي عضو کم  ي انتخاب کشورها  -1

 . خواهد بود دوره ايبه صورت و عادالنه 

ک يـ  يون بـرا  ي کنوانـس  متعهد يکشورهاته توسط   يم عضو ک  يکشورها -2
  .د شدنخواه انتخاب يجممع عموم جلسهدر دوره چهارساله 

 کـه در    تـه ي عـضو کم   يکشورها از   يميت ن ي دوره عضو  ،حالاين   اب -3
ن يـ ا. اسـت حمـدود    بـه دو سـال       ،ده شده اند  يانتخابات برگز   نيخنست

 . خواهند شدده يد قرعه برگزيانتخابات به ق نيخنستکشورها در 

 را  تـه ي عضو کم  يکشورها از   يميک بار ن  ي يجممع عموم  ،هر دو سال   -4
 . خواهد کردد يجتد

 ي هـا  يبه تعـداد کرسـ    را   تهيکم  عضو يکشورها يجممع عموم  ،مهچنني -5
 . خواهد کردانتخاب  خايل

 . شود ب انتخا دو دوره متوايلدري تواند ته مني کمکشور عضوک ي -6

 ذي صـالح   يان افـراد  يندگان خود را از م    ي منا تهي عضو کم  يکشورها -7
 . ديگزخواهند بر ناملموس ياث فرهنگري گوناگون مي هانهيزمدر 

 ته يف کمي وظا-7ماده 
 ونين کنوانـس  يـ که بـه موجـب ا      اختياراتير  ي سا صرف نظر از  بدون  

 : ازست عبارتوظايف کميته  بدان اعطا شده،

 ؛ آهناي اجراشياپ و ترغيبون و ي کنوانساهداف جي ترو-الف

ه اقـدامات  ي و توصـ عملكردهـا ن يـ هبرتبـاره   در يي راهنمـا -ب
 ؛ناملموس ياث فرهنگري از ميپاسدارمربوط به 

طبـق  بـر    ، صـندوق  منـابع س طرح استفاده از     يش نو يپ هي هت -ج
 ؛ي جممع عمومتاييد ي، و ارائه آن برا25ماده 

 اجنـام  و   صـندوق  منـابع ش  ي افـزا  يبـرا  يي راه ها  ي جستجو -د
 ؛25ن منظور طبق ماده ياقدامات الزم بد

 آن  ارائـه ون و   ين کنوانـس  ي ا ي اجرا  هاي عمله دستورال ي هت -ه
 ؛يبه جممع عموم  تاييديبرا
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طبـق   متعهد يکشورها ي شده از سو   ارائه ي گزارش ها  ي بررس -و
 ؛ي جممع عموميدن آهنا برا و خالصه آر29ماده 

و ،  متعهد يهاکشور يارائه شده از سو    يهادرخواست   يبررس -ز
انتخـاب کـه    مشخص   يهااري مع طبق ، آهنا باره در   يري گ ميتصم

 يجممـع عمـوم    تاييـد بـه    و   شـد خواهنـد     ينيته تع يتوسط کم 
  :يد برايرسخواهند 

 ،16 مذکور در مـواد      شنهادهايي ثبت در فهرست ها و پ      -1
  ؛18 و 17

 .22 ماده طبق ي املللني کمک بي اعطا-2

  تهي کار کمي روش ها-8ماده 
 متـام   بـاره  و در    خواهد بود  پاسخگو يته در مقابل جممع عموم    ي کم -1

 . دخواهد دامات خود به آن گزارش ياقدامات و تصم

 يت دو سـوم اعـضا     يـ  اکثر يخود را با را   آيني نامه داخلي    ته  ي کم -2
 . اختاذ خواهد کردخود 

 دستگاه ندچهر   ر موقت  به طو   الزم بداند  چنانچهتواند   يته م ي کم -3
 .دهدل يف خود تشکي اجنام وظايبرابه منظور خاص  يتمشور

از ز  يـ  و ن  ،يا خـصوص  يـ  ي عمـوم  دسـتگاه هر  تواند از    يته م ي کم -4
 ياث فرهنگـ  ري گوناگون م  ي ها نهيزمدر  آهنا   تيصالحکه   ،يافراد خصوص 

 در  ني مشورت در باره موضـوعات معـ       يبرا شناخته شده است،   ناملموس
 .جلسات خود دعوت کند

 ي مشورتيت شناخنت سازمان هايرمس به -9ماده 
 که صـالحيت آهنـا در زمينـه مـرياث            را سازمان هاي غريدوليت  ته  ي کم -1

 تاييد صالحيت و ايفاي نقش     براي ،فرهنگي ناملموس شناخته شده است    
 .خواهد دادشنهاد ي پيبه جممع عمومبراي آميته  اورمشدستگاه 

 يبـه جممـع عمـوم      زيـ  ن راتاييد صـالحيت     ها و حنوه  ار  يته مع ي کم -2
 .خواهد کردشنهاد يپ

 خانهري دب-10ماده 
ي کم-1 . خواهد شدونسکو هبره مند يخانه ريته از کمک دب

 برنامـه س  يش نـو  يز پـ  يـ ته و ن  يکم  و ي جممع عموم  مدارکخانه  ري دب -2
خواهد  اطمينان حاصل مات آهنا   ي تصم ياجرا  از و ،هيجلسات آهنا را هت   

 . کرد

 ي در سطح ملناملموس ينگاث فرهري م ازيپاسدار .سوم

  متعهد يکشورها فهيوظ -11ماده 
 :  بايدمتعهد کشورهر 

 نـاملموس  ياث فرهنگري از ميپاسدار ني تضمبراي اقدامات الزم    -الف
 ؛دهداجنام  خود را قلمروموجود در 

 6



 عناصـر   ،2 مـاده  3بنـد    مـذکور در     يپاسدار اقدامات   از مجله  -ب
خـود را بـا      قلمـرو ود در    موج ناملموس ياث فرهنگ ريگوناگون م 

 ذي ربـط   دولـيت ري غ يجوامـع، گـروه هـا و سـازمان هـا          مشارکت  
 . خواهد منودف ي و تعرييشناسا

  فهرست-12ماده 
 يا روش  ب متعهد، هر کشور    يبه منظور پاسدار   يي شناسا نيتضم يبرا -1

 نـاملموس  ياث فرهنگـ  ريا چند قهرست از مـ     يک  ي خود،   منطبق با وضع  
ن فهرست هـا بـه طـور        يا. خواهد کرد ه  يرا هت  خود   قلمروموجود در   

 . خواهند شدمنظم به روز 

 ، طبـق  تهيخود به کم   ادواري    گزارش ارائه هنگام   متعهد هر کشور    -2
 .فراهم خواهد کردها را  ن فهرستي اهط ببو، اظالعات مر29ماده 

  يپاسدار يبرار اقدامات ي سا-13ماده 
 موجـود   ناملموس يث فرهنگ اري م جيتوسعه و ترو  ،  يپاسدار نيتضم يبرا
 :د تاي خواهد کوشمتعهدهر کشور  ، خودقلمرودر 

 ياث فرهنگـ  ريج کـارکرد مـ    ي تـرو  بـه منظـور    يکل اسيتي س -الف
 بـا  را   اثرين م ياز ا  يپاسدار قيتلفو   ، در جامعه  ناملموس
  ؛کند اختاذ يزيبرنامه ر يطرح ها

 يگاث فرهن رياز م  يپاسدار ي برا ستهيشا دستگاها چند   يک  ي -ب
 . دهدل يا تشکيص يختص خود قلمرودر را  ناملموس

 يپژوهـش  يروش ها از  ز  ي و ن  ي و هنر  ، فين يممطالعات عل از   -ج
 بـه   ،نـاملموس  ياث فرهنگـ  ريموثر از مـ    يپاسدار ه منظور ب
 . د کنيبانيپشت ، در خطرناملموس ياث فرهنگريژه ميو

 را بـا اهـداف    مناسب    و مايل  يادار و   ، فين ي اقدامات حقوق  -د
 :  کندتصويب ريز

 آمـوزش   يبـرا  ييهناد ها ت  يا تقو ياد  جي ا  از يبانيپشت -1
اث از  ري آن مـ   انتقال و   ناملموس ياث فرهنگ ريت م يريمد
ا يـ  شيمنـا  ي کـه بـرا    ييو فضاها ها   ييگردهم آ ق  يطر
  ؛ شده اندمنظوراث ري آن مانيب

 تيـ رعا ني حـ  نـاملموس  ياث فرهنگـ  ري به مـ   ي دسرتس نيتضم -2
ن يـ  خاص ا  ي به جنبه ها   ي دسرتس رب اکمح متداولمراسم  

 ،اثريم

 ياث فرهنگــريمــ يبــرا ي مــستند ســازيهنادهــاس ي تاســ-3
  . به آهنايل دسرتسي و تسهناملموس

  يت سازيو ظرف رساني ي، آگاهآموزش -14ماده 
 امـور   بـراي حـصول    مناسب طرق با استفاده از متام      متعهدهر کشور   

 :کوشش خواهد کردر يز

 در  ناملموس ياث فرهنگ ري، احرتام و ارتقاء م    شناخت  نيتضم -الف
 :از طريق ژهيوبه ، جامعه
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و اطـالع   آگاهي رسـاني    ،  پرورش مربوط به    ي ها برنامه -1
 ؛جوانان يبرا ژهيو جهت عموم مردم و به يرسان

در جوامع و گـروه      يو آموزش  يپرورش خاص   يها برنامه -2
 ؛ذي ربط يها

اث رياز مـ   يرپاسـدا  ي بـرا  يت سـاز  يـ  ظرف يت ها يل فعا -3
 ؛ و ي علمپژوهشت و يريژه مدي به وناملموس يفرهنگ

 ؛ انتقال دانشي رمسري غي روش ها-4

د يـ  را هتد  ياثـ ري م نيچـن  کـه    يعموم از خطرات    نگهداشنت آگاه-ب
 اجنام ونيکنوانسن يا ي اجرايبرا که ي اقدامات از، و   کنديم
  ؛شوديم

مـاکن   و ا  يعـ ي طب ي از فـضاها   حمافظـت  يبـرا  شآموزج  يترو -ج
 الزم  ناملموس ياث فرهنگ ري م انيب ي که وجودشان برا   يادبودي

 . است

  مشارکت جوامع، گروه ها و افراد -15ماده 
 ياث فرهنگـ  رياز مـ   يپاسدار يت ها ي در چارچوب فعال   متعهدهر کشور   
 مـشارکت جوامـع، گـروه هـا و        تـا   د  و من کوشش خواهد  خود،   ناملموس

ده، يـ آفر را   نـاملموس  ياث فرهنگـ  ريکـه مـ   را   ي افراد ،عنداللزوم
 کند  نين حد ممکن تضم   يتر در گسرتده    ندده يمنتقال  ا و   کرده ينگهدار
 . اث دخالت دهدرين ميت ايريرا فعاالنه در مدان و آن

 نيملموس در سطح ب ناياث فرهنگري از ميپاسدار .چهارم
 يامللل

 تيملموس بشر ناياث فرهنگريمفهرست منونه  -16ماده 
 ،ت آن يـ امه  از يملموس و آگاه   نا ياث فرهنگ ريم هبرتد  منو ني تضم ي برا -1

، احرتام گذاشـته شـود     ي تنوع فرهنگ   در آن به   که يي گفتگو قيتشوو  
اث ريمـ از   ونهمن  فهرسيت ،ربط يذ متعهدکشور  شنهاد  ي پ بنابرته،  يکم

 منتـشر   بـه روز نگهداشـته،     ه،ه کرد يهت را   تي بشر ناملموس يفرهنگ
 . کردخواهد 

را فهرسـت منونـه      و انتـشار     کردن، به روز    هيهت يهااريته مع ي کم -2
 .خواهد دادارائه  يجممع عموم به تاييد يکرده، برام يتنظ

 يپاسداربه ازمند يملموس ن ناياث فرهنگري فهرست م-17ماده 
 يفور

اث ريمـ از   فهرسيت تهيکممناسب،   يپاسدار اقدامات   اجنام ه منظور  ب -1
، بـه روز    ه کرده يهترا   يور ف يپاسدار ازمند به ي ناملموس ن  يفرهنگ

 درخواسـت   بنـا بـر    را   ياثـ ريم چنني و    خواهد کرد   منتشر نگهداشته،
 . خواهد منودن فهرست ثبت ي در اذي ربط متعهدکشور 

فهرسـت را   ن  يـ  ا ، به روز کـردن و انتـشار       هيهت يهااريته مع ي کم -2
 . خواهد دادارائه  يجممع عموم به موافقت يبرا کردهم يتنظ
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شنهاد يـ بنا بر پ    آن مشخص يهاار  يمعکه   -مفرطت  ي فور رد در موا  -3
 يتـه مـ   يکم - قرار خواهد گرفت   تاييد مورد   يته توسط جممع عموم   يکم

  را بوطاث مر ري م فقره از  کي ،ذي ربط  متعهدکشور    مشورت با ،تواند
 . به ثبت رساند،1در فهرست مذکور در بند 

 از يارپاسد يت ها براي ها و فعال برنامه ها، طرح-18ماده 
  ناملموسياث فرهنگريم
 و طبـق    ،متعهد ي کشور ها  توسط شده   ارائه يشنهاد ها ي بر اساس پ   -1

 ي جممع عموم  تاييدبه  شد و   خواهد    ينيته تع ي که توسط کم   يي ها اريمع
ت ي برنامه ها، طرح ها و فعال      به صورت ادواري  ته  يکم،  ديرسخواهد  

 ، را اثرياز مـ   ي پاسـدار  يبرا يمنطقه ا -ري و ز  ي، منطقه ا  ي مل يها
ون و  ين کنوانـس  يـ ف ا اهـد ا اصـول و     بازتـاب ن  يـ که به عنـوان هبرت    

 انتخاب  ،استخته   شنا  در حال توسعه   ي کشورها خاص يازهاي ن يجوابگو
 .ج خواهد داديخواهد کرد و آهنا را ترو

 متعهـد  ي کشورها ي امللل ني کمک ب  يته درخواست ها  ي کم ،ن منظور ي بد -2
 .  خواهد کردتاييد و يافت، بررسير را دشنهاد هاين پيه اي هتيبرا

از ت ها،   ين طرح ها، برنامه ها و فعال      ي ا يمهراه با اجرا  ته  يکم -3
 عملكردهـا ن  يـ  خواهد کرد اقدام به انتشار هبرت      يني که خود تع   يقيطر

 .خواهد منود

. پنجم ي املللني و کمک بيمهکار

 ي مهکار-19ماده 
 ،من مجلـه  ،  شامل يامللل  ني ب ي مهکار ،ونيکنوانسن  ي ا اهداف  از نظر  -1

م کمـک بـه     زياد مکـان  جيـ  مشرتک و ا   اقدامات،  جتربهاطالعات و   تبادل  
 ياث فرهنگـ  رياز مـ   يپاسـدار  ي در تـالش آهنـا بـرا       متعهد يکشور ها 

 . ناملموس است

خـود،  سـنيت   م  ورسـ عرف و   و   ي مل قوانني فارغ از  ،متعهد ي کشورها -2
 ،مي دانند ت  ي بشر ي کل مصلحتبه  ملموس  نا ياث فرهنگ ري از م  يپاسدار

، يمنطقـه ا  -ريـ زدر سطوح دو جانبه،     که  پذيرند   ي م ن منظور يدبو  
 . ندي مناي مهکاري املللني و بيمنطقه ا

 ي املللنيبکمک مقاصد  -20ماده 
 : کرداعطار ي توان به خاطر مقاصد زي را مي املللنيبکمک 

 ياث فرهنگـ  ريبـت شـده در فهرسـت مـ        اث ث رياز م  يپاسدار -الف
 ؛يفور يپاسداربه ازمند يس نملمونا

 ؛12 و 11مواد ها به مفهوم  ه فهرستي هت-ب

 اجنام شده   يت ها يل برنامه ها، طرح ها و فعا       از يبانيپشت -ج
 بـه منظــور  ي و منطقــه ايمنطقـه ا  -ريــز ،يدر سـطوح ملـ  

 ؛ناملموس ياث فرهنگرياز م يپاسدار

 . دانالزم بدممکن است ته ي که کميگري هر مقصود د-د
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 يامللل نيکمک باشکال  -21 ماده
شـود طبـق     ي مـ  اعطـا  متعهـد تـه بـه کـشور       ي کم ي که از سـو    يکمک

اداره مـي    24توافق مذکور در مـاده      بنا بر    و   7ماده   عملدستورال
 :باشدر يبه اشکال زمي تواند  و شود

 ؛يپاسدار گوناگون ي مطالعات مربوط به جنبه ها-الف

 ؛ مندانهحرف  وتامني کارشناس -ب

 ؛نيازمورد ش مهه کارکنان  آموز-ج

  ؛ر اقداماتي و ساياستاندارد ساز فراهم منودن -د

 ؛رساخت هايز  ازيهبره برداراد و جي ا-ه

 ؛دانش فينزات و ي جتهني تام-و

 کـم  ي وام هـا   اعطـاي  از مجله    ، و فين   اشکال کمک مايل   گريد -ز
  . عنداللزومبالعوضهبره و 

 ي املللنيط حاکم بر کمک بي شرا-22ماده 
خواهـد   ينيتعـ  را   ي امللل ني کمک ب  يدرخواست ها  ي بررس روالته  ي کم -1

، مانند   شود ها ارائه  درخواستن  ياد مهراه   ي که با  يو اطالعات ،  دمنو
نـه  يهزکرده، و    را مشخص     الزم مداخالت  و شدهدرنظر گرفته   مات  ااقد

 . خواهد کردبرآورد ز يآهنا را ن

ت يـ کمـک را در اولو    اسـت   درخو يته بررس يکم ،در مواقع اضطراري   -2
 .دادخواهد قرار 

 را که الزم    ييمطالعات و مشورت ها   ته  يکم ،مي تصم دن به يرس ي برا -3
 . دادخواهد  اجنام بداند

 ي املللني کمک بدرخواست -23ماده 
 ياث فرهنگـ  رياز مـ   ي پاسـدار  يبـرا  ،توانـد ي م متعهـد  هر کـشور     -1

 ياملللـ  نيمک بـ  درخواست ک به کميته    ، خود قلمروملموس موجود در    نا
 . ارائه دهد

 مـشرتکٌا بـه      را درخواسـيت   نيچن توانند   ي م متعهدا چند کشور    ي دو   -2
 . ته ارائه دهنديکم

 و،  22 مـاده    1د شده در بند     ياطالعات ق د شامل   ين درخواست با  يا -3
 . باشد الزم مدارک مهراه با

  ذي نفع متعهد ي نقش کشورها-24ماده 
نـا بـر    شـده ب   اعطا ي امللل ني، کمک ب  نويکنوانسن  ي ا مقررات طبق   -1

 . خواهد شدم يته تنظي و کمذي نفع متعهدکشور  نيبتوافق 

منـابع  در حـدود امکانـات       ،ذي نفـع   متعهد کشور   ، علي القاعده  -2
 ي املللـ  نيکمـک بـ   که به خاطر آن      يپاسدارنه اقدامات   يخود، در هز  

 . بودخواهد  ميسه،  استشده فراهم
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در مورد استفاده از     يبه کميته گزارش  بايد   ذي نفع  متعهد کشور   -3
ارائه  خود   ناملموس ياث فرهنگ رياز م  يپاسدار يبرافراهم شده   کمک  

 .دخواهد ده

 ملموس ناياث فرهنگري صندوق م.ششم

  صندوقمنابعت و ي ماه-25ماده 
از کـه    ،»ناملموس ياث فرهنگ رياز م  يپاسدارصندوق  «بدين وسيله    -1
 . شوديس ميتاس خواهد شد، خوانده »صندوق«ن پس يا

 مـايل  مفـررات  طبـق  کـه  اسـت    ي امان ي صندوق شامل صندوق ها    ني ا -2
 . شوندي مسيتاسونسکو ي

  :د بود ازنعبارت خواه صندوق منابع -3

  ؛متعهد يکشور ها پرداخيت يها حق عضويت -الف

 ين منظور اختصاص مـ    يونسکو بد ي ي که کنفرانس عموم   ي وجوه -ب
  دهد؛

 : توسط شده اعطا ي هاهيارثا ي ايهدا ،احق عضويت ه -ج

 ؛ر کشورهاي سا-1

 سازمان ملل متحـد     حتت پوشش  ي سازمان ها و برنامه ها     -2
 سازمان  گريدز  ي و ن  ، ملل متحد  عمران برنامه   ژهيوبه  
 ؛ي املللني بيها

 -3 .ا افرادي يا خصوصي دوليت ي هادستگاه
 ؛هبره حاصل از منابع صندوق هرگونه -د

 داديـ  از رو   حاصل ، و درآمد   وجوه يمجع آور  از   لص حا درآمد -ه
 ؛دن شوي که به نفع صندوق برگزار مييها

 ، که  طبق مقررات صندوق    آن بر  کسب که   يمنابع درآمد  گريد -و
 .  جماز است خواهد کرد،ينيته تعيکم

 يي بر اساس رهنمود ها    ، از منابع  استفادهمورد  در  ته  يکمم  ي تصم -4
 .ين مي آندتدو يجممع عموم باشد که يم

 مقاصـد   يبـرا   را کمـک انواع  ر  ي و سا  حق عضويت  تواند   يته م ي کم -5
 آن کـه   مشروط بـر     رديبپذ ژهيو ي مربوط به طرح ها    ي و اختصاص  يکل
  . کرده باشدموافقتطرح ها  با آنته يکم

، ياسـ يشرط س  گونه   چيه تواند حتت    ي به صندوق من    پرداخيت حق عضويت  -6
 . ناسازگار استون ين کنوانسيداف ابا اهکه باشد  هري و غياقتصاد

  به صندوقمتعهد ي کشورهاحق عضويت -26ماده 
ن يـ  امتعهـد  يکـشورها اضـايف،    هرگونه کمک داوطلبانـه فارغ از -1

  بـه  يمبلغـ  ک بـار  يـ حداقل هر دو سـال       که رندي پذ يمون  يکنوانس
  ثابـت  ي درصـد  آنن  زايـ  م  صندوق بپردازند آـه     به حق عضويت عنوان  

م ين تـصم  يا. شود ي م يني تع ي توسط جممع عموم    و ا است  کشوره مهه يبرا

 11



ن يـ  ا 33مـاده   در  ا  يـ  32 در ماده    مذکور هر کشور    ، حال نيبا ا  -2
رش ي، پذ اييدت  مربوط به  اسناد ارائه    هنگام ، تواند يون م يکنوانس

ن ماده  ي ا 1د به مفاد بند     ي که مق  کند دعااا احلاق خود،    ي موافقت،
 .خنواهد بود

 ايـن   2 بنـد    مربوط به  ايادعون که   ين کنوانس ي ا متعهد هر کشور    -3
مـذکور   ادعاياز   انصراف خود     بايد بكوشد تا   باشد، کردهماده را   
ن يـ  انـصراف از ا    ،حـال با ايـن    . اطالع دهد ونسکو  ي کل   ريرا به دب  

حـق  بـدهي    در خـصوص   ي جممع عمـوم   ي بعد جلسه شيخ گشا ي تار  تا دعاا
 .الزم االجرا خنواهد بودون است ي آن کشور مدعضويت

 بـا آـارآيي    خـود را     فعاليـت هـاي    بتوانـد    تهي کم هنکي ا ي برا -4
ون ين کنوانـس  ي ا متعهد يکشورها حق عضويت بايد  ،   کند يزيبرنامه ر 

 اند، به طور مـنظم و       کرده اين ماده را     2 بند   مربوط به  ادعايکه  
 االمکـان   د حيت يد و مبلغ آن با    وپرداخت ش ک بار   يحداقل هر دو سال     

د بودن آن کشورها    يدر صورت مق   باشد که    حق عضوييت زان  يک به م  ينزد
 .  مي شد پرداختبايدن ماده، ي ا1به بند 

 ياريا اخت ي ي اجبار حق عضويت ون که   ين کنوانس ي ا متعهد هر کشور    -5
 آن بـه تعويـق افتـاده      ل  اسـ اين    از  قبل يميا سال تقو  ي يسال جار 

 نيخنـست  شـامل  شـرط ن  يـ  ا ست؛ين تهيکمدر   تيعضو طيواجد شرا ،  باشد
عـضو   از قبـل   کـه    يکشورچنني   تيعضودوره  .  شود ي من انتخابات دوره

ن يــ ا6 در مــاده مــذکور انتخابــات هنگــام در ،اســتشــده تــه يمک
 . ديخواهد رسان يون به پايکنوانس

  به صندوق اضايفياري اختي کمک ها-27ماده 
 در  پـيش بـيين شـده      حق عضويت لند عالوه بر    ي که ما  يمتعهد يکشورها
د در اسرع   ي با ،بپردازندبه صندوق   نه  داوطلباز  ينمبلغي  ،  26ماده  

تـه بتوانـد    ي سـازند تـا کم     آگـاه م خـود    يته را از تصم   ي، کم وقت
 .  کنديزير برنامه آن خود را مطابق فعاليت هاي

  صندوقيموجودش يافزا ي براي املللنيب يت هاي فعال-28ماده 
 يبـرا  ي املللـ  ني بـ  ي هـا  تيـ فعال تا حد امکـان از       متعهد يکشورها
شود، يـ  م يونسکو سازمانده ي يبانيپشتحتت   که    صندوق يودش موج يافزا
 . خواهند کردت يمحا

  گزارش ها.هفتم

 متعهد يکشورها ي گزارش ها-29ماده 
 که  يي ها موعدل و   شکت  يرعابا   ،ييگزارش ها بايد   ،متعهد يکشورها

 و  يمقرراتـ ،  يقـانون اقـدامات   در مـورد    خواهد کرد،     ينيتعته  يکم
، به  اجنام داده اند  ون  ين کنوانس ي ا ياجرا يکه برا  ياقدامات گريد
 . ارائه دهندته يکم
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 تهيکم ي گزارش ها-30ماده 
 متعهـد  ي کـشورها  ي خود و گزارش هـا     يت ها ي فعال بر اساس ته  ي کم -1

 جممـع   جلـسات  ک از يـ  هر   و در کرده  ه  يهتگزارشي  ،  29 در ماده    مذکور
 .خواهد دادارائه  يعموم

 . خواهد شدونسکو رسانده ي يوم کنفرانس عماطالعن گزارش به ي ا-2

  انتقايل عبارت.هشتم

 و ي شفاهياث فرهنگري مي شاهکار هان با اعالرابطه -31ماده 
 يناملموس بشر

  در زمره  ونيکنوانسن  ياالزم االجراء شدن    آنچه را پيش از     ته  ي کم -1
 شده انـد     اعالن »ي و ناملموس بشر   ي شفاه ياث فرهنگ ري م يشاهکار ها «

 . ديگنجان خواهد ي ناملموس بشرياث فرهنگريونه مرا در فهرست من

 ي نـاملموس بـشر    ياث فرهنگ ري در فهرست منونه م    اقالمن  يگنجاندن ا  -2
 16 مـاده    2تـه و مطـابق بنـد        ي که توسط کم   ،را ثبت   آتي يارهايمع
 . حتت الشعاع قرار خنواهد دادبه هيچ وجه  ، خواهد شدينيتع

 خنواهـد   يگـر ي د ن اعـال  چي ه ونين کنوانس ي پس از الزم االجرا شدن ا      -3
 . شد

 .هنم  يي هناعبارات

 تاييدا ي رشي پذ،بي تصو-32ماده 
 عـضو   يکـشورها  تاييـد ا  يـ رش  ي پـذ  ،بيون مورد تصو  ين کنوانس ي ا -1
 . آهنا قرار خواهد گرفتروال قانوني ابق با طونسکو مي

خواهـد  ونسکو سپرده   ي کل   ري دب به موافقتا  يرش  ي پذ ،بياسناد تصو -2
 . شد

  احلاق-33اده م
 کـه   ؛ونـسکو ي عضو   ري غ ي مهه کشورها  يون برا ين کنوانس يااحلاق به    -1

 ملحق شدن به آن دعـوت کـرده         ي برا آهنااز  ونسکو  ي يکنفرانس عموم 
 .  آزاد خواهد بود،است

کـه   اسـت آزاد  ز  ي ن يي ها ني سرزم يون برا ين کنوانس ي احلاق به ا   - -2
اخته شـده توسـط سـازمان       ت شن ي کامل و به رمس    ي داخل ياز خود خمتار  

 1514  (XV) قطعنامهخود را مطابقملل برخوردارند اما استقالل کامل 
ن يـ  در مـسائل حتـت پوشـش ا        انـد، و  آورده  يـ  به دسـت ن    يجممع عموم 

ي مربـوط    هـا  پيمانت ورود به    يمجله صالح ، از   صالحيتاز   ،ونيکنوانس
  . باشندبرخوردار ،ن مسائلبه آ

 . شد خواهد نسکو سپردهوي کل ري دببه سند احلاق -3

  الزم االجرا شدن -34ماده 
ب، ي سـند تـصو    نيمـ  ا ي س سپردنخ  يون سه ماه پس از تار     ين کنوانس يا
 که اسـناد مربـوط بـه        يي در کشورها  ، تنها ا احلاق ي تاييد رش،يپذ
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 غريمتمرآزا ي )فدرال(اياليت  ي هانظام -35ماده 
 نظـام   ي دارا کـه  يمتعهـد  يآن دسـته از کـشورها     ر شامل   ي ز شرايط
  :دو شمي ،هستندغريمتمرآز ا ي )فدرال(اياليت 

از  ا آهنـ  ياجـرا کـه    ،ونين کنوانـس  ي ا مقرراتدر مورد    -الف
، اسـت  يمرکـز  قوه مقننـه  ا  ي فدرال   ييه قضا زحواختيارات  

 ي کـشورها  نـد تعهـدات    مهان يزکـ ا مر يـ تعهدات دولت فدرال    
 ؛ خواهد بود فدرالري غمتعهد

از  ا آهنـ ي کـه اجـرا  ،ونين کنوانـس يـ ادر مـورد مقـررات    -ب
استان  ها، کشورها،    ايالت هر يك از   ييه قضا زحواختيارات  

 يبراکه  است   فدرالل دهنده حکومت    ي تشک يا کانتون ها  ي ها
 دولـت   ،ستنديننظام فدرال   متعهد به   خود   ياقدامات قانون 

، کـشورها،    هـا  ايالـت  ازنگونـه   يصالح ا يـ فدرال مقامات ذ  
 اختاذو  آگاه   مذکور   مقرراتا کانتون ها را از      ي استان ها 

 . خواهد کرده يآهنا را توص

  روجخ -36ماده 
 . خارج شودون ين کنوانسيااز  تواند ي ممتعهد هر کشور -1

بـه  اعالم شـود آـه      ب  وکتم يک سند ي بايد طي ون  ي کنوانس روج از خ -2
 .  خواهد شدونسکو به سپردهيکل ريدب

اجنـام  خـروج    سند   افتيدر ماه پس از     دوازدهون  يکنوانس روج از خ -3
بـر تعهـدات مـايل آن       هيچ وجـه    به   کنوانسيون   روج از خ. خواهد شد 

تا زمـان الزم االجـرا شـدن         مي شود، ون  ياز کنوانس   آه متعهدکشور  
 .  خنواهد داشتري تاثخروج

 امنيف ي وظا-37ماده 
 عـضو آن    يکـشورها ون،  ين کنوانـس  ي ا امني، به عنوان    ونسکويکل  ريدب

ز سـازمان   ي و ن  33 عضو سازمان مذکور در ماده       ري غ يسازمان، کشورها 
ا احلـاق   يـ  تاييد،  رشيپذ،  اختاذ متام اسناد     سپردن ازحد را   ملل مت 

 آگـاه  36 مذکور در ماده     خروجدر مورد   و  ،  33 و   32مذکور در مواد    
 . خواهد کرد

 احلاقيه  -38ماده 
اب طخآتيب و   به صورت    ، را يهاي احلاقيه تواند   ي م متعهدکشور  هر   -1

را  مكتوبي  نيچنکل  ريدب. کندشنهاد  يپون  ين کنوانس يبه ا  ،کلريبه دب 
 ماه  شش ي در ط  چنانچه. ع خواهد کرد  يتوز متعهد يان متام کشورها  يم

ن يـ  بـه ا   متعهـد  ي کشورها  از يميحداقل ن ،   مكتوب عيخ توز ياز تار 
جهت حبث و احيانا    شنهاد را   يپآن  کل  ري دب ، دهند  مثبت  پاسخ درخواست
 . خواهد کرد ارائه يجممع عموم يبعد  جلسهتصويب به
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 متعهـد  ي دو سـوم کـشورها     ت آراي يـ به اکثر منوط  قيه  احلا تصويب -2
 ..  خواهد بود دهندهيحاضر و را

ارائـه   متعهـد  يبه کشورها  تصويبپس از   ون  ين کنوانس يااحلاقيه   -3
 . ندريگا احلاق قرار ي تاييد، رشيب، پذيمورد تصود شد تا نخواه

ه کـ الزم االجرا خواهد بود      يمتعهد يفقط در مورد کشورها   احلاقيه   -4
ا به آن ملحـق     ي  کرده تاييد،  فتهري پذ ،ب کرده يرا تصو احلاقيه   آن

ن ي ا 3 در بند    مذکور اسناد   سپردنخ  يتار سه ماه پس از      آهشده اند   
آن، هر کشور   پس از   .  خواهد بود  متعهد ي دو سوم کشورها   توسطه  ماد

بـه آن   ا  يـ  کنـد    تاييدد،  ريپذب،  کندب  ي تصو  را ياصالح که   يمتعهد
 اسـناد   سـپردن خ  يسـه مـاه پـس از تـار         ذآور م يهحلاقشود، ا ملحق  

، الزم االجـرا    متعهـد توسط آن کشور    ا احلاق   ي تاييد،  رشيب، پذ يتصو
 . شدخواهد 

 مربـوط بـه     هـاي  احلاقيـه شامل   4 و   3 ي در بندها   شده معني روال -5
ن يا. ، خنواهد شد  ته است يکم عضو   ي تعداد کشورها  دربارهکه  ،  5ماده  

 . خواهند شدالزم االجرا تصويب هنگام  ازاحلاقيه 

ون ي کنوانـس  متعهـد احلاقيـه    که پس از الزم االجرا شدن        يکشورهر   -6
، متفاوت ينظر عدم ابراز در صورت    ،ن ماده ي ا 4 بند   مطابق با  ،شود
  :دهد ش خواصورت زير تلقيبه 

  و ؛ آناصالح شده حالت درون يکنوانسن يا متعهد -الف

 يمتعهـد  هر کـشور      رابطه با  درنشده   اصالحون  ي کنوانس متعهد -ب
 . ستيند يمقاحلاقيه ن ياکه به 

  متون معترب-39ماده 
 ي، روس ي، فرانسو يسي، انگل يني، چ ي عرب يون به زبان ها   ين کنوانس يا

 . هستندکسان ياعتبار  يمنت دارا ششم شده و هر ي تنظييايو اسپان

  ثبت-40ماده 
 ري دبـ  درخواسته  بون  ين کنوانس يا منشور ملل متحد     102ماده  بنا بر   

 . خواهد شدخانه سازمان ملل متحد ثبت ريونسکو در دبيکل 

 

 

 

 با  ي، در دو نسخه اصل    2003 نوامرب   مخ سو يس، به تار  يام شد در پار   مت
. ونـسکو يکل  ري دب يو امضا  ي جممع عموم  جلسه  ني و دوم  ي س رياست يامضا

 پـس   رونوشت ها . ونسکو سپرده خواهد شد   ي يگاني دو نسخه به با    نيا
در ز  يـ ، و ن  33 و   32 مذکور در مـاده      ي کشورها مهه در شدن   يگواهز  ا

 . د شدنملل متحد پخش خواه
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