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CÔNG ƯỚC VỀ BẢO VỆ
DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc, dưới
đây gọi tắt là UNESCO, họp phiên thứ 32 tại Paris từ 29 tháng 9 đến 17 tháng 10
năm 2003,
Căn cứ vào các văn kiện quốc tế hiện hành về quyền con người, đặc biệt là Tuyên
bố Toàn cầu về Nhân quyền năm 1948, Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế,
Xã hội và Văn hóa năm 1966, và Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính
trị năm 1966,
Xét đến tầm quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể như là động lực chính của
đa dạng văn hóa và là một đảm bảo cho sự phát triển bền vững, như đã được nhấn
mạnh tại Khuyến nghị của UNESCO về Bảo vệ Văn hóa Truyền thống và Dân
gian năm 1989, trong Tuyên bố Toàn cầu của UNESCO về Đa dạng Văn hóa năm
2001, và trong Tuyên bố Istanbul được Hội nghị bàn tròn các Bộ trưởng Văn hóa
lần thứ 3 thông qua năm 2002,
Xét đến mối tương quan chặt chẽ giữa di sản văn hóa phi vật thể với di sản văn
hóa vật thể và di sản thiên nhiên,
Ghi nhận rằng các quá trình toàn cầu hoá và chuyển đổi cơ cấu xã hội, cùng với
những điều kiện khác đã tạo ra nhiều cơ hội đối thoại mới giữa các cộng đồng,
đồng thời cũng làm nẩy sinh, tương tự như hiện tượng của sự không khoan dung
gây ra, những mối đe doạ về sự suy thoái, biến mất và hủy hoại các di sản văn
hóa phi vật thể, đặc biệt là do thiếu những nguồn lực dành cho việc bảo vệ loại
hình di sản này,
Ý thức về nguyện vọng và mối quan tâm chung của nhân loại về bảo vệ di sản văn
hóa phi vật thể,
Ghi nhận rằng các cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng, các nhóm người và
trong một số trường hợp là các cá nhân bản địa đóng một vai trò hết sức quan
trọng trong việc tạo ra, bảo vệ, duy trì và tái sinh di sản văn hóa phi vật thể, từ đó
làm giàu thêm sự đa dạng văn hóa và tính sáng tạo của con người,
Nhận thấy ảnh hưởng sâu rộng của các hoạt động của UNESCO trong việc tạo ra
các văn kiện quy chuẩn cho việc bảo vệ di sản văn hóa, đặc biệt là Công ước Bảo
vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới năm 1972,
Nhận thấy rằng hiện chưa có một văn kiện ràng buộc đa phương nào cho công tác
bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể,
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Xét đến các hiệp định, khuyến nghị và quyết định quốc tế hiện hành liên quan đến
di sản văn hóa và thiên nhiên cần phải được bổ sung và làm phong phú một cách
có hiệu quả bằng các điều khoản mới liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể,
Xét đến sự cần thiết phải nâng cao nhận thức, nhất là đối với thế hệ trẻ, về tầm
quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể và việc bảo vệ chúng,
Xét đến việc cộng đồng quốc tế cần phải tham gia đóng góp, cùng với các Quốc
gia thành viên của Công ước nhằm bảo vệ loại hình di sản này trên tinh thần hợp
tác và tương trợ lẫn nhau,
Căn cứ các chương trình của UNESCO liên quan tới di sản văn hóa phi vật thể,
đặc biệt là Tuyên bố các Kiệt tác Di sản Truyền khẩu và Phi vật thể của nhân loại,
Xét đến vai trò tối quan trọng của di sản văn hóa phi vật thể là yếu tố đưa nhân
loại xích lại gần nhau hơn và đảm bảo sự giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa mọi
người,
Thông qua Công ước này vào ngày 17 tháng 10, năm 2003.
I. Các điều khoản chung
Điều 1 – Mục đích của Công ước
Mục đích của Công ước này là:
(a)

bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể;

(b)

đảm bảo sự tôn trọng đối với di sản văn hóa phi vật thể của các cộng
đồng, các nhóm người và các cá nhân có liên quan;

(c)

nâng cao nhận thức ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế về tầm quan
trọng của di sản văn hóa phi vật thể, để từ đó đảm bảo sự tôn trọng lẫn
nhau trong lĩnh vực này;

(d)

tạo ra sự hợp tác và hỗ trợ quốc tế.
Điều 2 – Các định nghĩa

Đối với các mục đích của Công ước này,
1.
“Di sản văn hóa phi vật thể" được hiểu là các tập quán, các hình thức thể
hiện, biểu đạt, tri thức, kỹ năng và kèm theo đó là những công cụ, đồ vật, đồ tạo
tác và các không gian văn hóa có liên quan mà các cộng đồng, các nhóm người và
trong một số trường hợp là các cá nhân, công nhận là một phần di sản văn hóa của
họ. Được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác, di sản văn hóa phi vật thể
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được các cộng đồng và các nhóm người không ngừng tái tạo để thích nghi với
môi trường và mối quan hệ qua lại giữa cộng đồng với tự nhiên và lịch sử của họ,
đồng thời hình thành trong họ một ý thức về bản sắc và sự kế tục, qua đó khích lệ
thêm sự tôn trọng đối với sự đa dạng văn hóa và tính sáng tạo của con người. Vì
những mục đích của Công ước này, chỉ xét đến những di sản văn hóa phi vật thể
phù hợp với các văn kiện Quốc tế hiện hành về quyền con người, cũng như những
yêu cầu về sự tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng, các nhóm người và cá nhân,
và về phát triển bền vững.
2.
"Di sản văn hóa phi vật thể" như định nghĩa ở Mục 1., ngoài các lĩnh vực
khác, được thể hiện ở những hình thức sau:
(a)

các truyền thống và biểu đạt truyền khẩu, trong đó ngôn ngữ là
phương tiện của di sản văn hóa phi vật thể;

(b) nghệ thuật trình diễn;
(c)

tập quán xã hội, tín ngưỡng và các lễ hội;

(d) tri thức và tập quán liên quan đến tự nhiên và vũ trụ;
(e)

nghề thủ công truyền thống.

3.
"Bảo vệ" là các biện pháp có mục tiêu đảm bảo khả năng tồn tại của di sản
văn hóa phi vật thể, bao gồm việc nhận diện, tư liệu hoá, nghiên cứu, bảo tồn, bảo
vệ, phát huy, củng cố, chuyển giao, đặc biệt là thông qua hình thức giáo dục
chính thức hoặc phi chính thức cũng như việc phục hồi các phương diện khác
nhau của loại hình di sản này.
4.
"Các Quốc gia thành viên" được hiểu là các quốc gia chịu sự ràng buộc của
Công ước này và đối với các quốc gia đó, khi Công ước này có hiệu lực.
5.
Công ước này áp dụng đối với các vùng lãnh thổ được đề cập ở Điều 33,
với một số chi tiết điều chỉnh cho phù hợp, là Quốc gia thành viên của Công ước
dựa trên các điều kiện được nêu trong Điều khoản đó. Trong phạm vi đó, khái
niệm "Các Quốc gia thành viên" cũng bao hàm các vùng lãnh thổ nói trên.
Điều 3 – Quan hệ với các văn kiện quốc tế khác
Không có nội dung nào trong Công ước này được hiểu là:
(a)

làm thay đổi tình trạng hay làm giảm bớt mức độ bảo vệ được đưa ra
trong Công ước năm 1972 về bảo vệ các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên
Thế giới, mà ở đó di sản văn hóa phi vật thể có liên quan trực tiếp; hoặc
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(b)

làm ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ của các Quốc gia thành viên
theo những văn kiện quốc tế liên quan đến lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ
hay việc sử dụng các nguồn tài nguyên về sinh vật học hay sinh thái học
mà các quốc gia này có tham gia.
II. Các cơ quan của Công ước
Điều 4 – Đại hội đồng của các Quốc gia thành viên

1.
Đại hội đồng của các Quốc gia thành viên được thành lập, dưới đây được
gọi là "Đại hội đồng". Đại hội đồng là cơ quan tối cao của Công ước.
2.
Đại hội đồng họp phiên thường kỳ hai năm một lần. Đại hội đồng có thể
họp các phiên đặc biệt nếu có quyết định họp hoặc theo đề nghị của Ủy ban Liên
chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể hoặc theo đề nghị của tối thiểu một
phần ba số Quốc gia thành viên.
3.

Đại hội đồng sẽ thông qua các Quy định về Thủ tục riêng.
Điều 5 – Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể

1.
Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể, dưới đây
được gọi tắt là "Ủy ban", theo đó được thành lập trong phạm vi của UNESCO. Ủy
ban bao gồm các đại diện của 18 Quốc gia thành viên, do các Quốc gia thành viên
bầu chọn tại cuộc họp của Đại hội đồng khi Công ước này có hiệu lực như ở Điều
34.
2.
Số lượng Thành viên của Ủy ban sẽ là 24 nếu số Quốc gia thành viên của
Công ước lên đến 50.
Điều 6 – Bầu cử và nhiệm kỳ của các Thành viên thuộc Ủy ban
1.
Việc bầu cử các Thành viên của Ủy ban phải tuân theo nguyên tắc đại diện
cân bằng về khu vực địa lý và luân phiên.
2.
Các Quốc gia thành viên thuộc Ủy ban được bầu cho nhiệm kỳ 4 năm tại
Hội nghị các Quốc gia thành viên của Công ước tại Đại hội đồng.
3.
Tuy nhiên, một nửa số thành viên của Ủy ban được bầu lần đầu tiên có
nhiệm kỳ hai năm. Các Thành viên này được bầu chọn bằng hình thức rút thăm
tại cuộc bầu cử đầu tiên.
4.
Hai năm một lần, Đại hội đồng sẽ thay đổi một nửa số Quốc gia thành viên
của Ủy ban.
5.

Thành viên của Ủy ban được bầu chọn sao cho vừa đủ vào các chỗ trống.
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6.
Một Quốc gia thành viên của Ủy ban không được bầu chọn hai lần liên
tiếp.
7.
Các Quốc gia thành viên của Ủy ban sẽ lựa chọn các đại diện của mình là
những người có đủ năng lực về nhiều lĩnh vực khác nhau của di sản văn hóa phi
vật thể.
Điều 7 – Chức năng của Ủy ban
Không kể các đặc quyền mà Công ước dành cho Ủy ban, các chức năng của Ủy
ban là:
(a)

thúc đẩy mục tiêu của Công ước, theo đó khuyến khích và giám sát quá
trình thực hiện các mục tiêu đó;

(b)

đưa ra các hướng dẫn thực hành tốt nhất và khuyến nghị các biện pháp
nhằm bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể;

(c)

soạn thảo và đệ trình lên Đại hội đồng để thông qua dự thảo kế hoạch
nhằm sử dụng các nguồn tài chính của Quỹ, theo Điều 25;

(d)

tìm kiếm các cách thức nhằm tăng cường các nguồn lực, và áp dụng các
biện pháp cần thiết để thực hiện mục đích này, theo Điều 25;

(e)

soạn thảo và đệ trình lên Đại hội đồng để thông qua các định hướng
hoạt động nhằm thực hiện Công ước này;

(f)

theo Điều 29, nghiên cứu các báo cáo của các Quốc gia thành viên và
tóm tắt nội dung báo cáo cho Đại hội đồng;

(g)

xem xét yêu cầu của các Quốc gia thành viên để theo đó ra quyết định,
dựa vào các tiêu chí lựa chọn do Ủy ban đặt ra và được Đại hội đồng
thông qua nhằm:
(i)

đưa vào danh sách và các đề xuất tại Điều 16, 17 và 18;

(ii) cung cấp nguồn hỗ trợ quốc tế theo Điều 22.
Điều 8 – Phương pháp làm việc của Ủy ban
1.
Ủy ban phải có trách nhiệm trả lời các câu hỏi của Đại hội đồng. Ủy ban
phải báo cáo lên Đại hội đồng các hoạt động cũng như quyết định của mình.
2.
Ủy ban phải thông qua Quy định về Thủ tục riêng với sự nhất trí của hai
phần ba tổng số thành viên.
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3.
Ủy ban phải thành lập, trên cơ sở tạm thời, các cơ quan tư vấn đặc biệt nếu
thấy cần thiết nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
4.
Ủy ban có thể mời các cơ quan nhà nước hay tư nhân hoặc các cá nhân
được công nhận có năng lực trong các lĩnh vực khác nhau về di sản văn hóa phi
vật thể tham gia các cuộc họp của mình để tham vấn họ về các vấn đề chuyên
môn.
Điều 9 – Ủy nhiệm các tổ chức tư vấn
1.
Ủy ban phải đề xuất lên Đại hội đồng việc ủy nhiệm các tổ chức phi chính
phủ có uy tín trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể làm công tác tư vấn cho
Ủy ban.
2.
Ủy ban phải đề xuất lên Đại hội đồng các tiêu chí và thể thức của việc ủy
nhiệm này.
Điều 10 – Ban Thư ký
1.

Ủy ban sẽ được Ban Thư ký UNESCO trợ giúp.

2.
Ban Thư ký sẽ phải chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội đồng và Ủy ban
cũng như chuẩn bị dự thảo chương trình nghị sự của các cuộc họp và phải đảm
bảo việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng và Ủy ban.
III. Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể ở cấp quốc gia
Điều 11 – Vai trò của các Quốc gia thành viên
Mỗi Quốc gia thành viên phải:
(a)

sử dụng các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo công tác bảo vệ di sản
văn hóa phi vật thể hiện có trên lãnh thổ mình;

(b)

Cùng với các biện pháp bảo vệ đã đề cập tại Điều 2, Mục 3., cần nhận
diện và xác định rõ các loại hình khác nhau của di sản văn hóa phi vật
thể hiện có trên lãnh thổ mình, có sự tham gia của các cộng đồng, nhóm
người và các tổ chức phi chính phủ có liên quan.
Điều 12 – Các danh mục thống kê

1.
Để đảm bảo cho việc nhận diện nhằm mục đích bảo vệ, mỗi Quốc gia thành
viên, dựa trên những điều kiện thực tế riêng, phải lập ra một hoặc nhiều danh mục
thống kê về di sản văn hóa phi vật thể hiện có trên lãnh thổ mình. Những danh
mục thống kê này sẽ được thường xuyên cập nhật.
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2.
Khi mỗi Quốc gia thành viên nộp báo cáo định kỳ cho Ủy ban, theo Điều
29, báo cáo này phải cung cấp các thông tin có liên quan tới các danh mục thống
kê nói trên.
Điều 13 – Các biện pháp bảo vệ khác
Nhằm bảo vệ, phát triển và phát huy di sản văn hóa phi vật thể hiện có trên lãnh
thổ mình, mỗi Quốc gia thành viên phải nỗ lực nhằm:
(a)

thông qua một chính sách chung nhằm mục đích phát huy vai trò của di
sản văn hóa phi vật thể trong xã hội, và sát nhập việc bảo vệ loại hình di
sản này vào các chương trình quy hoạch;

(b)

chỉ định hoặc thành lập một hoặc nhiều cơ quan đủ năng lực bảo vệ di
sản văn hóa phi vật thể hiện có trên lãnh thổ mình;

(c)

tăng cường nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật cũng như
phương pháp luận về nghiên cứu nhằm bảo vệ có hiệu quả di sản văn
hóa phi vật thể, đặc biệt là những di sản đang có nguy cơ thất truyền;

(d)

thông qua các biện pháp phù hợp về pháp lý, kỹ thuật, hành chính và tài
chính nhằm:
(i)

tăng cường việc thành lập hoặc củng cố các cơ quan đào tạo về
quản lý di sản văn hóa phi vật thể và theo đó là công tác truyền
dạy những di sản này thông qua các diễn đàn và không gian dành
cho việc trình diễn hay thể hiện chúng;

(ii)

đảm bảo sự tiếp cận với di sản văn hóa phi vật thể trên cơ sở tôn
trọng các tập tục, quản lý việc tiếp cận với các phương diện cụ thể
của loại hình di sản này;

(iii)

thành lập các cơ quan lưu trữ tư liệu về di sản văn hóa phi vật thể
và tạo điều kiện cho mọi người tiếp cận chúng.

Điều 14 – Giáo dục, nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực
Mỗi Quốc gia thành viên phải nỗ lực bằng mọi biện pháp thích hợp nhằm:
(a)

đảm bảo sự công nhận, tôn trọng và đề cao di sản văn hóa phi vật thể
trong xã hội, đặc biệt thông qua:
(i)

các chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức và thông tin hướng
đến quảng đại công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ;

(ii)

các chương trình giáo dục và đào tạo cụ thể cho cộng đồng và các
nhóm người có liên quan;
-8-

(iii)

các hoạt động xây dựng năng lực nhằm bảo vệ di sản văn hóa phi
vật thể, đặc biệt là công tác quản lý và nghiên cứu khoa học; và

(iv)

các biện pháp truyền thụ kiến thức phi chính thức;

(b)

làm cho công chúng được biết về những nguy cơ đe dọa loại hình di sản
này cũng như các hoạt động được triển khai để thực hiện Công ước này;

(c)

thúc đẩy giáo dục việc bảo vệ các không gian tự nhiên và những địa
điểm gắn với ký ức cần thiết cho việc thể hiện di sản văn hóa phi vật
thể.
Điều 15 – Sự tham gia của các cộng đồng, nhóm người và cá nhân

Trong khuôn khổ các hoạt động bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, mỗi Quốc gia
thành viên cần phải nỗ lực để đảm bảo khả năng tham gia tối đa của các cộng
đồng, nhóm người và trong một số trường hợp là các cá nhân đã sáng tạo, duy trì
và chuyển giao loại hình di sản này và cần phải tích cực lôi kéo họ tham gia vào
công tác quản lý.
IV. Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể ở cấp quốc tế
Điều 16 – Danh sách các Di sản văn hóa phi vật thể Đại điện của Nhân loại
1.
Nhằm đảm bảo tầm nhìn rõ ràng hơn về di sản văn hóa phi vật thể và nhận
thức về tầm quan trọng của chúng, đồng thời khuyến khích đối thoại trên cơ sở
tôn trọng đa dạng văn hóa, căn cứ những đề nghị của các Quốc gia thành viên, Ủy
ban phải thiết lập, cập nhật và công bố Danh sách các Di sản văn hóa phi vật thể
Đại diện của Nhân loại.
2.
Ủy ban cần phải soạn thảo và đệ trình lên Đại hội đồng để thông qua các
tiêu chí đối với việc thiết lập, cập nhật và công bố Danh sách các Di sản văn hóa
phi vật thể Đại diện này.
Điều 17 – Danh sách các Di sản văn hóa phi vật thể
cần được bảo vệ khẩn cấp
1.
Với quan điểm thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp, Ủy ban cần phải
thiết lập, cập nhật và công bố Danh sách các Di sản văn hóa phi vật thể cần được
bảo vệ khẩn cấp và sẽ đưa những di sản loại này vào Danh sách theo yêu cầu của
các Quốc gia thành viên.
2.
Ủy ban sẽ soạn thảo và đệ trình lên Đại hội đồng để thông qua các tiêu chí
đối với việc thiết lập, cập nhật và công bố Danh sách này.
3.
Trong những trường hợp cực kỳ khẩn cấp – Đại hội đồng sẽ thông qua các
tiêu chí khách quan này trên cơ sở đề xuất của Ủy ban – với sự cố vấn của Quốc
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gia thành viên có liên quan, Ủy ban có thể đưa một loại hình di sản liên quan vào
Danh sách đã nêu ở Mục 1. của Điều này.
Điều 18 – Các chương trình, dự án và các hoạt động nhằm
bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể
1.
Trên cơ sở đề xuất của các Quốc gia thành viên, theo các tiêu chí đã được
Ủy ban quy định rõ và được Đại hội đồng thông qua, theo định kỳ, Ủy ban cần
phải lựa chọn và thúc đẩy các chương trình, dự án và các hoạt động cấp quốc gia,
tiểu vùng và khu vực về bảo vệ di sản theo đúng các nguyên tắc và mục tiêu của
Công ước, có lưu ý đến các nhu cầu đặc biệt của các nước đang phát triển.
2.
Để đạt được mục đích đó, Ủy ban sẽ tiếp nhận, thẩm định và phê chuẩn các
yêu cầu về hỗ trợ quốc tế từ các Quốc gia thành viên dành cho việc chuẩn bị các
đề xuất như trên.
3.
Ủy ban sẽ luôn theo sát việc triển khai các dự án, chương trình và hoạt
động trên bằng việc phổ biến những kinh nghiệm thực hành tốt nhất thông qua
việc sử dụng các biện pháp do Ủy ban quyết định.
V. Hợp tác và hỗ trợ quốc tế
Điều 19 – Hợp tác
1.
Theo mục đích của Công ước này, ngoài những yếu tố khác, hợp tác quốc
tế bao gồm việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm, các sáng kiến chung và thành
lập một cơ chế hỗ trợ cho các Quốc gia thành viên trong nỗ lực bảo vệ di sản văn
hóa phi vật thể.
2.
Không gây ảnh hưởng đến những quy định của luật pháp quốc gia, luật tục
và những tập quán khác, các Quốc gia thành viên nhận thức rằng việc bảo vệ di
sản văn hóa phi vật thể thuộc về mối quan tâm chung của nhân loại và với mục
đích đó cần tiến hành hợp tác ở cấp độ song phương, tiểu vùng, khu vực và toàn
cầu.
Điều 20 – Những mục đích của hỗ trợ quốc tế
Hợp tác quốc tế có thể được dành cho những mục đích sau:
(a)

bảo vệ di sản được ghi trong Danh sách các Di sản văn hóa phi vật thể
cần được bảo vệ khẩn cấp;

(b) chuẩn bị các danh mục thống kê trên tinh thần của Điều 11 và 12;
(c)

cung cấp hỗ trợ cho các chương trình, dự án và hoạt động được triển
khai ở cấp quốc gia, tiểu vùng và khu vực nhằm bảo vệ di sản văn hóa
phi vật thể;
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(d) bất cứ mục đích nào khác mà Ủy ban xét thấy là cần thiết.
Điều 21 – Các hình thức hỗ trợ quốc tế
Sự hỗ trợ của Ủy ban đối với mỗi Quốc gia thành viên sẽ được quản lý theo
hướng dẫn hoạt động được quy định tại Điều 7, theo thỏa thuận quy định tại Điều
24 và có thể theo những hình thức sau:
(a)

nghiên cứu về nhiều phương diện khác nhau của công tác bảo vệ;

(b) cung cấp chuyên gia và người thực hành;
(c)

đào tạo toàn bộ đội ngũ nhân viên cần thiết;

(d) xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và các biện pháp khác;
(e)

thiết lập và vận hành các cơ sở hạ tầng;

(f)

cung cấp trang thiết bị và cách thức vận hành;

(g) các hình thức hỗ trợ tài chính hoặc kỹ thuật khác, nếu phù hợp, gồm
cả các khoản cho vay lãi suất thấp và viện trợ.
Điều 22 – Điều kiện quản lý hỗ trợ quốc tế
1.
Ủy ban sẽ xây dựng thủ tục thẩm định những đề nghị hỗ trợ quốc tế và xác
định rõ nội dung cần được nêu trong đề nghị đó, ví dụ như các biện pháp dự kiến
và các hành động can thiệp cùng với dự toán kinh phí.
2.
Trong trường hợp khẩn cấp, các đề nghị hỗ trợ phải được Ủy ban thẩm
định như là đối tượng ưu tiên.
3.
Để đạt được một quyết định, Ủy ban phải tiến hành nghiên cứu và tham
khảo ý kiến cố vấn khi thấy cần thiết.
Điều 23 – Đề nghị hỗ trợ quốc tế
1.
Mỗi Quốc gia thành viên có thể đệ trình lên Ủy ban đề nghị hỗ trợ quốc tế
cho việc bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể hiện có trên lãnh thổ của mình.
2.
Những đề nghị như vậy cũng có thể được đệ trình chung bởi hai hoặc nhiều
Quốc gia thành viên.
3.
Văn bản đề nghị phải bao gồm những thông tin được quy định trong Mục
1., Điều 22 kèm theo tư liệu cần thiết.
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Điều 24 – Vai trò của các Quốc gia thành viên được hưởng lợi
1.
Theo các điều khoản trong Công ước này, trợ cấp hỗ trợ quốc tế sẽ được
quy định theo hình thức thỏa thuận giữa Quốc gia thành viên hưởng lợi và Ủy
ban.
2.
Theo nguyên tắc chung, trong phạm vi nguồn lực của mình, Quốc gia thành
viên được hưởng lợi cũng sẽ phải chia sẻ chi phí của các biện pháp bảo vệ được
quốc tế tài trợ.
3.
Quốc gia thành viên hưởng lợi sẽ trình Ủy ban bản báo cáo về việc sử dụng
các khoản hỗ trợ dành cho việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.
VI. Quỹ Di sản văn hóa phi vật thể
Điều 25 – Bản chất và nguồn của Quỹ
1.
Theo đây, “Quỹ bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể”, sau đây gọi tắt là
“Quỹ”, được thành lập.
2.
Quỹ này sẽ bao gồm các Quỹ ủy thác (Funds-in-trust) được thành lập theo
Quy chế Tài chính của UNESCO.
3.

Các nguồn của Quỹ sẽ bao gồm:
(a)

đóng góp của các Quốc gia thành viên;

(b) các quỹ dành riêng cho mục đích này của Đại hội đồng UNESCO;
(c)

đóng góp, quà tặng hay tài sản được hiến tặng của:
i.

những quốc gia khác;

ii.

các tổ chức và chương trình thuộc hệ thống Liên hiệp quốc, đặc
biệt là Chư
ơng trình Phát triển Liên hiệp quốc, cũng như các
tổ chức quốc tế khác;

iii.

các đoàn thể xã hội, tư nhân hoặc các cá nhân;

(d) mọi lợi tức có được nhờ các nguồn của Quỹ;
(e)

các quỹ thu được từ quyên góp và các khoản thu từ những sự kiện
được tổ chức nhằm gây Quỹ;

(f)

bất kỳ nguồn nào khác phù hợp với các quy định của Quỹ do Ủy ban
soạn thảo.
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4.
Việc sử dụng các nguồn quỹ của Ủy ban sẽ được quyết định trên cơ sở các
nguyên tắc chỉ đạo do Đại hội đồng đề ra.
5.
Ủy ban có thể chấp nhận các khoản đóng góp và những hình thức hỗ trợ
khác cho những mục đích chung và riêng có liên quan đến những dự án cụ thể,
với điều kiện những dự án này được Ủy ban chấp thuận.
6.
Không một điều kiện nào về chính trị, kinh tế hoặc bất kỳ điều kiện nào
khác không phù hợp với mục tiêu của Công ước này được phép gắn với những
đóng góp cho Quỹ.
Điều 26 – Đóng góp của các Quốc gia thành viên cho Quỹ
1.
Ngoài các đóng góp tự nguyện, tối thiểu là hai năm một lần, các Quốc gia
thành viên của Công ước có trách nhiệm nộp vào Quỹ một khoản do Đại hội đồng
quy định theo một tỷ lệ không thay đổi áp dụng cho tất cả các nước. Quyết định
của Đại hội đồng phải được đa số các Quốc gia thành viên có mặt bỏ phiếu thuận,
đây là vấn đề không đưa vào tuyên bố như đã nêu tại Mục 2. của Điều này. Trong
mọi trường hợp, đóng góp của mỗi Quốc gia thành viên không vượt quá 1% đóng
góp của quốc gia này cho ngân sách thường xuyên của UNESCO.
2.
Tuy nhiên, tại thời điểm nộp văn kiện xác nhận, chấp thuận, phê chuẩn
hoặc tham gia của mình, mỗi Quốc gia thành viên như quy định trong Điều 32
hay Điều 33 của Công ước này có thể tuyên bố việc quốc gia đó không bị ràng
buộc bởi các điều khoản ở Mục 1. của Điều này.
3.
Quốc gia thành viên đã đưa ra tuyên bố như ở Mục 2. của Điều này có thể
rút lại tuyên bố nói trên bằng cách thông báo cho Tổng Giám đốc UNESCO. Tuy
nhiên, việc rút lại tuyên bố này sẽ không có hiệu lực đối với phần đóng góp lệ phí
của Quốc gia thành viên ấy cho tới thời điểm Đại hội đồng họp kỳ tiếp theo.
4.
Nhằm khuyến khích Ủy ban thực hiện kế hoạch hoạt động một cách hiệu
quả, việc đóng góp của các Quốc gia thành viên cho Công ước như đã nêu ở Mục
2. của Điều này cần phải được thực hiện đều đặn ít nhất là hai năm một lần và nên
hạn chế thấp nhất việc nợ đóng góp nếu họ chịu sự ràng buộc của các điều khoản
ở Mục 1. của Điều này.
5.
Bất kỳ Quốc gia thành viên nào của Công ước này đang trong tình trạng nợ
các khoản đóng góp bắt buộc hoặc tự nguyện của năm đó và theo niên lịch thì sẽ
không đủ tư cách là Thành viên của Ủy ban; điều khoản này không áp dụng cho
lần bầu cử đầu tiên. Nhiệm kỳ của bất kỳ quốc gia nào đã là thành viên của Ủy
ban sẽ kết thúc vào thời điểm bầu cử như quy định tại Điều 6 của Công ước này.
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Điều 27– Đóng góp tình nguyện bổ sung cho Quỹ
Những Quốc gia thành viên mong muốn đóng góp tự nguyện theo Điều 26 cần
thông báo cho Ủy ban sớm nhất có thể để Ủy Ban lập kế hoạch hoạt động một
cách phù hợp.
Điều 28 – Các cuộc vận động gây quỹ quốc tế
Các Quốc gia thành viên, trong chừng mực có thể, sẽ ủng hộ các cuộc vận động
gây quỹ quốc tế được tổ chức vì lợi ích của Quỹ, dưới sự bảo trợ của UNESCO.
VII – Báo cáo
Điều 29 – Báo cáo của các Quốc gia thành viên
Các Quốc gia thành viên sẽ trình lên Ủy ban, theo hình thức và thời gian do Ủy
ban xác định, các báo cáo về các biện pháp pháp chế, quy định và các biện pháp
khác để thực hiện Công ước.
Điều 30 – Báo cáo của Ủy ban
1.
Trên cơ sở của các hoạt động và báo cáo của Quốc gia thành viên được quy
định tại Điều 29, Ủy ban sẽ đệ trình báo cáo tới Đại hội đồng tại mỗi phiên họp.
2.

Báo cáo sẽ được trình bày trước Đại hội đồng UNESCO.
VIII. Điều khoản chuyển tiếp
Điều 31 – Mối quan hệ với việc Công bố những Kiệt tác di sản truyền khẩu
và phi vật thể của Nhân loại

1.
Ủy ban sẽ đưa vào Danh sách các Di sản văn hóa phi vật thể Đại diện của
Nhân loại những di sản được công bố là "Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật
thể của Nhân loại" khi Công ước này có hiệu lực.
2.
Sự kết hợp của hai mục trên trong Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể
Đại diện của Nhân loại hoàn toàn không có ảnh hưởng đến các tiêu chí cho các
đợt công nhận trong tương lai mà phải được quyết định theo Điều 16, Mục 2..
3.

Sẽ không có thêm Công bố kiệt tác nào sau khi Công ước này có hiệu lực.
IV. Các điều khoản cuối cùng
Điều 32 – Phê chuẩn, chấp nhận hay thông qua

1.
Tùy theo thủ tục do hiến pháp quy định, Công ước này sẽ được Quốc gia
thành viên UNESCO phê chuẩn, chấp nhận hoặc thông qua.
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2.
Các văn kiện phê chuẩn, chấp nhận hoặc thông qua phải được gửi lên Tổng
Giám đốc UNESCO.
Điều 33 – Tham gia Công ước
1.
Công ước này sẽ mở khả năng tham gia cho tất cả các quốc gia không chỉ
là thành viên của UNESCO, được Đại hội đồng của UNESCO mời tham gia.
2.
Công ước này cũng sẽ để mở khả năng tham gia cho những vùng lãnh thổ
đang hưởng chế độ tự trị do Liên hiệp quốc công nhận nhưng chưa được độc lập
hoàn toàn theo nghị quyết số 1514 (XV) của Đại hội đồng, và có đủ năng lực về
các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Công ước này, bao gồm cả khả năng tham
gia vào các hiệp ước liên quan đến các vấn đề này.
3.

Văn kiện tham gia Công ước phải được gửi lên Tổng Giám đốc UNESCO.
Điều 34 – Hiệu lực

Công ước này sẽ có hiệu lực từ 3 tháng sau khi có được 30 nước nộp văn kiện phê
chuẩn, chấp nhận, thông qua hoặc tham gia, nhưng chỉ đối với các quốc gia nộp
văn kiện của nước mình trước hoặc đúng thời gian trên. Công ước sẽ có hiệu lực
đối với bất kỳ Quốc gia thành viên nào khác sau ba tháng quốc gia đó nộp văn
kiện phê chuẩn, chấp nhận, thông qua hoặc tham gia của nước mình.
Điều 35 – Hệ thống pháp lý liên bang hoặc không đồng nhất
Các điều khoản sau sẽ áp dụng cho các Quốc gia thành viên có hệ thống hiến
pháp liên bang hoặc không đồng nhất:
(a)

đối với các điều khoản của Công ước này, việc thực hiện dưới quyền
lực pháp lý của liên bang hay trung ương, nghĩa vụ của chính phủ liên
bang hoặc chính phủ trung ương sẽ được áp dụng giống như đối với các
Quốc gia thành viên không phải là quốc gia liên bang;

(b)

đối với các điều khoản của Công ước này, việc thực hiện dưới phạm vi
quyền lực pháp lý của các bang riêng biệt, các quốc gia, các tỉnh hay
các vùng không chịu sự điều chỉnh của hệ thống luật pháp liên bang,
chính phủ liên bang sẽ phải thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền
của các bang, các nước, các tỉnh hoặc các vùng này về những điều
khoản nói trên cùng với các khuyến nghị của mình để họ thông qua.
Điều 36 – Tuyên bố bãi ước

1.

Mỗi Quốc gia thành viên có quyền tuyên bố bãi ước đối với Công ước này.

2.
Tuyên bố bãi ước phải được đưa ra bằng văn bản và nộp lên Tổng Giám
đốc UNESCO.
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3.
Tuyên bố bãi ước sẽ có hiệu lực 12 tháng sau khi nhận được văn bản bãi
ước. Tuyên bố bãi ước sẽ không ảnh hưởng gì đến nghĩa vụ về tài chính của quốc
gia xin bãi ước cho đến ngày tuyên bố bãi ước có hiệu lực.
Điều 37 – Chức năng của người nhận văn bản
Tổng Giám đốc UNESCO, với tư cách là người nhận các văn bản gửi đến theo
Công ước này, sẽ phải báo cho các Quốc gia thành viên của tổ chức này, các quốc
gia không phải là thành viên của tổ chức này như được nêu ở Điều 33, cũng như
Liên hiệp quốc, về các văn kiện phê chuẩn, chấp nhận, thông qua hoặc tham gia
như đã nêu ở Điều 32 và 33, kể cả các tuyên bố bãi ước như đã nêu ở Điều 36.
Điều 38 – Sửa đổi
1.
Mỗi Quốc gia thành viên có thể đề xuất sửa đổi Công ước này bằng cách
gửi văn bản lên Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc sẽ có trách nhiệm phổ biến
thông tin này tới các Quốc gia thành viên. Nếu trong vòng 6 tháng kể từ ngày
chuyển thông tin này mà có không quá một nửa các Quốc gia thành viên trả lời
ủng hộ bằng văn bản thì Tổng Giám đốc sẽ đưa đề xuất này lên Đại hội đồng vào
phiên họp tiếp theo để thảo luận và có thể thông qua.
2.
Sửa đổi sẽ được thông qua nếu có 2/3 số Quốc gia thành viên có mặt bỏ
phiếu thuận.
3.
Một khi được thông qua, các sửa đổi trong Công ước được đệ trình để các
Quốc gia thành viên phê chuẩn, chấp nhận, thông qua hoặc tham gia.
4.
Khi có hai phần ba các Quốc gia thành viên đã phê chuẩn, chấp nhận,
thông qua hoặc tham gia, phần sửa đổi sẽ có hiệu lực 3 tháng sau khi nộp văn
kiện như đã nêu ở Mục 3. của Điều này. Do đó, đối với mỗi Quốc gia thành viên
đã đồng ý phê chuẩn, chấp nhận, thông qua hoặc tham gia vào một phần sửa đổi,
phần sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ba tháng sau khi Quốc gia thành viên đó nộp văn
kiện phê chuẩn, chấp nhận, thông qua hoặc tham gia.
5.
Quy định về Thủ tục như đã nêu ở Mục 3. và Mục 4. không áp dụng cho
Điều 5 liên quan đến số lượng các Quốc gia thành viên của Ủy ban. Các sửa đổi
này sẽ có hiệu lực ngay khi chúng được thông qua.
6.
Một quốc gia trở thành thành viên của Công ước này sau khi sửa đổi có
hiệu lực như đã nêu ở Mục 4. của Điều này, nếu không có mục đích nào khác, sẽ
được coi là:
(a)

Thành viên của Công ước đã được sửa đổi; và

(b)

Thành viên của Công ước chưa sửa đổi trong mối quan hệ với bất kỳ
Quốc gia thành viên nào không bị ràng buộc bởi các phần sửa đổi.
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Điều 39 – Các văn bản có hiệu lực
Công ước này đã được soạn bằng tiếng Ả-rập, Trung Quốc, Anh, Pháp, Nga và
Tây Ban Nha, cả sáu văn bản đều có giá trị pháp lý như nhau.
Điều 40 – Đăng ký
Để phù hợp với Điều 102 của Hiến chương Liên hiệp quốc, Công ước này sẽ
được đăng ký với Ban Thư ký của Liên hiệp quốc theo đề nghị của Tổng Giám
đốc UNESCO.
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Công ước này được làm tại Paris, ngày 3 tháng 11 năm 2003 thành 2 bản gốc với
chữ ký của Chủ tịch Đại hội đồng kỳ họp thứ 32 và Tổng Giám đốc UNESCO.
Hai bản gốc sẽ được lưu tại Cục Lưu trữ của UNESCO. Các bản sao có chứng
thực sẽ được chuyển tới các Quốc gia như đã nêu ở Điều 32 và 33, đồng thời
cũng chuyển tới Liên hiệp quốc.
Văn bản trên là văn bản gốc của Công ước được Đại hội đồng UNESCO chính
thức thông qua tại phiên họp thứ 32 tại Paris và bế mạc vào ngày 17 tháng 10
năm 2003.
VỚI SỰ CHỨNG KIẾN CỦA những người đã ký bản Công ước dưới đây vào
ngày 3/11/2003

Chủ tịch Đại hội đồng

Người dịch:
Hiệu đính:

Tổng Giám đốc

Trần Hải Vân, Vụ Hợp tác - Quốc tế, Bộ Văn hóa - Thông tin
Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa - Thông tin và Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt
Nam.
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