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التراث الثقافي غير املادي

تنفيذ اتفاقية صون



اليونسكو

تأسست منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1945، وهي وكالة 

متخصصة تابعة لألمم املتحدة مكلّفة بالعمل على التعاون الدولي في ميادين التربية والعلم والثقافة والتواصل. وتعمل 

اليونسكو كمختبر لألفكار وهي حتدد املعايير لوضع اتفاقات عاملية حول املسائل األخالقية الناشئة. كما تقوم املنظمة بدور 

املنسق في نشر املعلومات واملعارف وتقاسمها، وتقدم املساعدة للدول األعضاء على بناء قدراتها البشرية واملؤسسية. 

وتنشط اليونسكو، من خالل استراتيجياتها وأنشطتها، في متابعة األهداف اإلمنائية لأللفية، وخصوصًا تلك األهداف التي 

ترمي إلى تخفيض عدد الذين يعيشون في فقر مدقع في البلدان النامية إلى النصف؛ وإلى حتقيق التعليم االبتدائي الشامل 

في جميع البلدان؛ والقضاء على الالمساواة بني اجلنسني في التعليم االبتدائي والثانوي بحلول عام 2015؛ ومساعدة 

البلدان على تنفيذ خطة وطنية للتنمية املستدامة، بحلول عام 2015، ترمي إلى عكس االجتاهات الراهنة املتمثلة في فقدان 

املوارد البيئية.

إّن قطاع الثقافة هو أحد قطاعات برنامج اليونسكو. وتتمشى أنشطته مع وظائف املنظمة األساسية (وهي الدعوة وبناء 

القدرات ووضع املعايير والتعاون الدولي وتبادل املعلومات) من خالل حماية التراث وإعادة التأهيل والصون، بالتنفيذ الفعال 

للسياسات الثقافية وتنمية الصناعات الثقافية املستدامة في الدول األعضاء. ويستفيد برنامج القطاع من أوجه التقدم احملرز 

في مجال االعتراف بالتنوع الثقافي في سياق التنمية املستدامة للشعوب واملجتمعات، مع التشديد على اتـّباع نهج شامل 

إزاء حماية التراث الثقافي وصونه بجميع أشكاله.

وقد اعتمد مؤمتر اليونسكو العام اتفاقية صون التراث الثقافي غير املادي في دورته الثانية والثالثني في 2003. وجاءت 

االتفاقية نتيجة جهود طويلة مستمرة بدأت مع بداية تأسيس املنظمة، عندما ُوضعت التقارير ونـُظمت املؤمترات لدراسة 

التنوع في الهويات الثقافية في العالم ولالعتراف به. ومن جملة الصكوك املعيارية التي وضعتها اليونسكو في ميدان الثقافة، 

تـُعتبر اتفاقية عام 2003 واحدة من أهمها لتنظيم األنشطة الرامية إلى الترويج للتنوع الثقافي.
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L  الشفهي تراث شعب زابارا وتعابيره 

الثقافية، إكوادور وبيرو  

ارا يعزف على آلة الشارنغو  I رجل من األيمْ

البوليفية التقليدية 

التراث الثقافي

غير املادي

منظمة األمم املتحدة

 للتربية والعلم والثقافة



األهداف والتعريفات

اتفاقية عام 2003 هي أول صك ملزم متعدد األطراف 

لصون التراث الثقافي غير املادي، وهي تبني على ما يوجد 

من اتفاقات وتوصيات وقرارات دولية تتعلق بالتراث الثقافي 

والطبيعي، وتعززها. وتؤدي االتفاقية دور إطار توضع من 

خالله سياسات تعكس التفكير الدولي الراهن حول حفظ 

التنوع الثقافي وصون التراث الثقافي غير املادي.

ولالتفاقية أربعة أهداف أساسية هي كما يلي:

n  صون التراث الثقافي غير املادي؛

n   احترام التراث الثقافي غير املادي الذي يعود للجماعات 

واملجموعات املعنية ولألفراد املعنيني؛ 

n   التوعية على الصعيد احمللي والوطني والدولي بأهمية 

التراث الثقافي غير املادي، وكفالة تقديره املتبادل؛

n   إتاحة التعاون الدولي واملساعدة الدولية. 

وألغراض االتفاقية، يعني التراث الثقافي غير املادي 

املمارسات والتصورات وأشكال التعبير واملعارف واملهارات 

–وما يرتبط بها من آالت وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية– 
التي تعتبرها اجلماعات واملجموعات، وأحيانًا األفراد، 

جزءًا من تراثهم الثقافي. ويكن لهذا التراث إن يظهر في 

مجاالت من قبيل ما يلي: 

n   التقاليد وأشكال التعبير الشفهية، مبا في ذلك اللغة 

باعتبارها واسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير 

املادي؛

n  فنون األداء؛

n   املمارسات والطفوس واالحتفاالت االجتماعية؛

n   املعارف واملمارسات املتعلقة بالطبيعة والكون؛

n  الفنون احلرفية التقليدية. 

وتتناقل األجيال املتعاقبة هذا التراث الثقافي غير املادي 

الذي تعيد املجتمعات واجلماعات خلقه بصورة مستمرة 

استجابة لبيئتها وتفاعلها مع الطبيعة وتاريخها، وهو 

يعطيها اإلحساس بالهوية واالستمرارية. والبّد لها التراث 

أن يتمشى مع صكوك حقوق اإلنسان ومتطلبات االحترام 

املتبادل بني املجتمعات ومقتضيات التنمية املستدامة.

وتتحدث االتفاقية عن اجلماعات واملجموعات من حملة 

التقاليد بصورة عامة غير محددة. فروح االتفاقية تقوم 

على رؤية اجلماعات باعتبارها ذات طابع منفتح ال يتصل 

بالضرورة بأراض معينة. وقد تكون اجلماعات سائدة أو 

غير سائدة كما أن بإمكان شخص ما أن ينتمي في وقت 

واحد إلى جماعات مختلفة، أو أن ينتقل من جماعة إلى 

أخرى. وتشدد االتفاقية على ضرورة مشاركة اجلماعات 

واملجموعات واألفراد، عند اللزوم، في حتديد وتعريف 

تراثهم الثقافي غير املادي، وكذلك في إدارته، ألن هؤالء هم 

وحدهم الذين يخلقون هذا التراث ويعيدون خلقه ويحافظون 

عليه ويتناقلونه.

وملصطلح »الصون« مكانته في التشديد على أن هدف 

االتفاقية الرئيسي إمنا يتمثل في ضمان قدرة التراث غير 

املادي على احلياة ضمن اجلماعات واملجموعات. وتـُعّرف 

االتفاقية »الصون« بأنه »التدابير الرامية إلى ضمان 

استدامة التراث الثقافي غير املادي، مبا في ذلك حتديد 

مختلف جوانب هذا التراث وتوثيقها والبحث فيها وحفظها 

وحمايتها والترويج لها وتعزيزها ونقلها، والسيما من خالل 

أشكال التعليم النظامي وغير النظامي، وإحياء مختلف 

جوانب هذا التراث.«

وتركز االتفاقية على أشكال التعبير احلية للتراث غير املادي 

التي تعترف املجتمعات بأهميتها كجزء من إحساسها 

بالهوية واالستمرارية. وال تضع االتفاقية درجات للتراث 

الثقافي غير املادي، فكل أشكال التعبير عنه لها القيمة 

نفسها. والبّد من أن تكون أشكال التعبير عن التراث غير 

املادي املعترف بها متماشية مع الصكوك الدولية املوجودة 

حلقوق اإلنسان، ومع االحترام املتبادل بني اجلماعات 

واملجموعات واألفراد. وتسلم االتفاقية بأهمية التراث 

الثقافي غير املادي كوسيلة حتقق التماسك االجتماعي، 

وتقدير الهويات الثقافية للمجموعات األخرى، والتنمية 

املستدامة.

وفيما يتصل بعالقة االتفاقية بالصكوك املعيارية األخرى، 

تنص املادة 3 منها على أنه ليس في االتفاقية ما يكن أن 

يفّسر باعتباره (أ) يغير من حال احلماية املمنوحة،  مبوجب 

اتفاقية عام 1972 حلماية التراث العاملي الثقافي والطبيعي، 

للممتلكات الثقافية العاملية التي يرتبط بها مباشرة احد 

عناصر التراث الثقافي غير املادي، أو (ب) يؤثر على حقوق 

4 - التراث الثقافي غير املادي 



 

الدول األطراف  وواجباتها املنبثقة عن أي صك دولي يتعلق 

بحقوق امللكية الثقافية.

األجهزة القانونية النظامية

اجلمعية العامة للدول األطراف هي الهيئة السيادية 

لالتفاقية. وهي جتتمع كل عامني في دورة عادية، ويكنها 

أن تعقد دورات استثنائية إذا ارتأت ضرورة لذلك أو بناء 

على طلب من اللجنة أو من ثلث الدول األطراف على األقل. 

وتنتخب اجلمعية العامة األعضاء األربعة والعشرين في 

اللجنة الدولية احلكومية لصون التراث الثقافي غير املادي. 

ويتجدد نصف أعضاء اللجنة كل عامني. ومن أجل انعكاس 

تنوع اآلراء وتدابير الصون املتعلقة بالتراث الثقافي غير 

املادي في مختلف أنحاء العالم، قررت اجلمعية العامة أن 

تطبق مبدأ التوزيع اجلغرافي العادل على انتخاب أعضاء 

اللجنة. ويعتمد عدد أعضاء اللجنة من كل منطقة بصورة 

تناسبية على عدد دول تلك املنطقة التي صادقت بالفعل على 

االتفاقية. 

وجتتمع اللجنة في دورة عادية سنويًا وفي دورات استثنائية 

تنعقد بناء على طلب ثلثي الدول األطراف. أما مهامها 

الرئيسية فهي كما يلي:

n   الترويج ألهداف االتفاقية وتوفير التوجيه حول 

املمارسات الفضلى وتقدمي التوصيات في شأن تدابير 

صون التراث الثقافي غير املادي؛ 

n   استخدام موارد صندوق التراث الثقافي غير املادي 

وفقًا للمبادئ التوجيهية وخطة فترة السنتني التي 

تعتمدها اجلمعية العامة؛

n   إدراج مظاهر التراث الثقافي غير املادي التي تقترحها 

الدول األطراف في قائمتي االتفاقية املذكورتني في 

املادتني 16 و17 منها.

n   اختيار البرامج واملشروعات واألنشطة التي تقدمها 

الدول األطراف والتي تعكس أهداف االتفاقية ومبادئها 

على النحو الوارد في املادة 18 منها، والترويج لهذه 

البرامج واملشروعات واألنشطة؛

n   تقدمي املقترحات للجمعية العامة بشان اعتماد 

املنظمات غير احلكومية التي يكن أن يكون لها وظائف 

استشارية لدى اللجنة.   

كما تنص االتفاقية على قيام أمانة اليونسكو مبساعدة 

اجلمعية العامة واللجنة وإعداد وثائق اجتماعاتهما وضمان 

تنفيذ قراراتهما.

التوجيهات التنفيذية

تنص املادة 7 من االتفاقية على أن إحدى وظائف اللجنة 

تتمثل في إعداد توجيهات تنفيذية بشأن تطبيق االتفاقية 

وعرضها على اجلمعية العامة للموافقة عليها. وقد اعتمدت 

اجلمعية العامة املجموعة اآلولى من هذه التوجيهات 

التنفيذية في حزيران/يونيو 2008، وستواصل استكمالها 

وتنقيحها في اجتماعات مقبلة.

وتبني التوجيهات التنفيذية، فيما تبينه، اإلجراءات التي 

يتعني اتـّباعها في إدراج التراث الثقافي غير املادي في 

قائمتي االتفاقية، وتقدمي املساعدة املالية الدولية، واعتماد 

املنظمات غير احلكومية للعمل بصفة استشارية لدى اللجنة، 

وإشراك املجتمعات احمللية في تنفيذ االتفاقية. 

I حفلة ماكيشي التنّكرية، زامبيا  
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القائمتان والبرامج التي تعكس على أفضل وجه مبادئ 

االتفاقية وأهدافها

تضع املادة 17 من االتفاقية قائمة بالتراث الثقافي غير 

املادي الذي يحتاج إلى صون عاجل (قائمة الصون 

العاجل) بغية اتخاذ التدابير املالئمة. كما توضع قائمة 

أخرى هي القائمة التمثيلية لتراث اإلنسانية الثقافي 

غير املادي (القائمة التمثيلية)، وذلك بهدف تسليط 

األضواء على التراث الثقافي غير املادي والتوعية 

بأهميته (املادة 16).

والدول األطراف في االتفاقية هي وحدها التي تستطيع 

تسمية عناصر التراث الثقافي غير املادي إلدراجها في 

قائمتي االتفاقية. وترد معايير اإلدراج وطرائقه وإجراءاته 

في الفصل األول من التوجيهات التنفيذية.

وإضافة للقائمتني، تنص املادة 18 من االتفاقية على أن 

تختار اللجنة بصورة دورية برامج الصون ومشروعاته 

وأنشطته التي تعتبر أنها تعكس على أفضل وجه 

مبادئ االتفاقية وأهدافها، وأن تروج لهذه البرامج 

واملشروعات واألنشطة، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة 

م املساعدة الدولية ألنشطة  للبلدان النامية، كما تــُقَدّ

الصون هذه، وإن االستمارات واإلجراءات املتعلقة 

بتقدمي املقترحات اخلاصة بكل ذلك متاحة على العنوان 

الشبكي:

 www.unesco.org/culture/ich/fr/formulaires 

املساعدة الدولية

كما أن االتفاقية، عماًل على مضاعفة الكفاءة في حتقيق 

أهدافها، تنشئ آليات للتعاون واملساعدة الدوليني، 

خصوصًا من خالل صندوق التراث الثقافي غير املادي. 

وينص الفصل الثاني من التوجيهات التنفيذية على إعطاء 

األولوية في تخصيص األموال لصون التراث املدرج على 

قائمة التراث الثقافي غير املادي الذي يحتاج إلى صون 

عاجل وإلعداد قوائم احلصر. كما يـُستخدم الصندوق 

لتقدمي املساعدة في حاالت الطوارئ، أو ملشاركة أعضاء 

اجلماعات واملجموعات وملشاركة خبراء التراث الثقافي غير 

املادي في دورات اللجنة. وجميع االستمارات واإلجراءات 

املتعلقة بطلب املساعدة الدولية متاحة على العنوان الشبكي 

التالي:

www.unesco.org/culture/ich/fr/formulaires

قائمة الصون العاجل: معايير اإلدراج

 

ع،1    يشكل العنصر تراثًا ثقافيا غير مادي وفق التعريف الوارد في املادة 2 من اتفاقية صون التراث الثقافي غير 

املادي.

ع،2    (أ) العنصر بحاجة عاجلة ماسة للصون نظرًا ألن قدرته على احلياة معرضة للخطر على الرغم من اجلهود 

التي تبذلها اجلماعة أو املجموعة املعنية، أو، عند االقتضاء، األفراد املعنيون أو الدولة الطرف (الدول 

 األطراف)؛

(ب)أو العنصر بحاجة عاجلة للصون نظرًا ألنه يواجه تهديدات خطيرة ال يكن نتيجتها أن نتوقع له البقاء 

دون حماية فورية.

ع،3   ُوضعت تدابير مفصلة للصون يكن أن متكـّن اجلماعة أو املجموعة املعنية، أو األفراد املعنيني، من مواصلة 

ممارسة عنصر التراث وتناقله.

ع،4   متت تسمية العنصر لإلدراج بعد املشاركة على أوسع نطاق ممكن من جانب اجلماعة أو املجموعة املعنية، أو، 

عند االقتضاء، األفراد املعنيني، ومبوافقتهم احلرة واملسبقة والواضحة.

ع،5   العنصر مدرج في قائمة حلصر التراث الثقافي غير املادي املوجود على أرض (أراضي) الدولة الطرف 

(الدول األطراف) املتعهدة.

ع،6    في األحوال العاجلة القصوى، جرت مشاورة الدولة الطرف (الدول االطراف) املعنية في شأن إدراج العنصر 

وفقا للمادة 17-3 من االتفاقية.

L  رمزية الصلبان وحرفة صناعتها، ليتوانيا  
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وتـُشجـَّع الدول األطراف على التبرع للصندوق، إضافة 

ملساهماتها العادية، ويـُنتظر من هذه املساهمات أن تؤدي 

دورًا هامًا في تنفيذ االتفاقية. وتعزز املساهمات اخلارجة 

عن امليزانية واملقدمة ملختلف مصادر التمويل من قدرة 

اليونسكو على تنظيم أنشطة وبرامج جديدة وتنفيذها، 

فضاًل عن تقوية األنشطة والبرامج املوجودة فعاًل والتوسع 

فيها. وفد متخضت االتفاقات التي أبرمتها اليونسكو مع 

عدة دول أعضاء، منها اليابان والنرويج واسبانيا وايطاليا 

K الطقس امللكي السلفي في مقام جونغميو 

وموسيقاه، جمهورية كوريا

KK أورتني دو - فولكلور األغنية الطويلة 

التقليدية، منغوليا والصني 
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تنفيذ اتفاقية صون التراث الثقافي غير املادي - 7  

القائمة التمثيلية: معايير اإلدراج

ت،1    يشكل العنصر تراثًا ثقافيا غير مادي وفق التعريف الوارد في املادة 2 من اتفاقية صون التراث الثقافي غير 

املادي.

ت،2    سيسهم إدراج العنصر في ضمان تسليط الضوء على التراث الثقافي غير املادي والتوعية بأهميته واحلوار 

حوله، مما يعكس التنوع الثقافي في مختلف أنحاء العالم ويدلـّل على قدرة اإلنسان اخلالقة.

ت،3    ُوضعت تدابير مفصلة للصون يكن أن حتمي العنصر وأن تروج له.

ت،4    متت تسمية العنصر لإلدراج بعد املشاركة على أوسع نطاق ممكن من جانب اجلماعة أو املجموعة املعنية، 

أو، عند االقتضاء، األفراد املعنيني، ومبوافقتهم احلرة واملسبقة والواضحة.

ت،5   العنصر مدرج في قائمة حلصر التراث الثقافي غير املادي املوجود على أرض (أراضي) الدولة الطرف 

(الدول األطراف) املتعهدة.



 

املادة 18: معايير االختيار
 

أ-   يتعلق البرنامج أو املشروع أو النشاط بالصون وفقًا للتعريف الوارد في املادة 2-3 من االتفاقية.

ب-  يروج البرنامج أو املشروع أو النشاط لتنسيق اجلهود لصون التراث الثقافي غير املادي على الصعيد اإلقليمي 

و/أو دون اإلقليمي و/أو الدولي.

ج- يعكس البرنامج أو املشروع أو النشاط مبادئ االتفاقية وأهدافها.

د-   يدلـّل البرنامج أو املشروع أو النشاط، في حال كونه قد اكتمل فعاًل، على فعاليته في املساهمة في قدرة التراث 

الثقافي غير املادي املعني على احلياة. وفي حال كونه قيد التنفيذ أو التخطيط، يكن بصورة معقولة توقع أن 

يسهم في قدرة التراث الثقافي غير املادي املعني على احلياة.

هـ-  ينفـَّذ البرنامج أو املشروع أو النشاط، أو سينفـَّذ، مبشاركة من اجلماعة أو املجموعة املعنية أو، عند االقتضاء، 

األفراد املعنيني ومبوافقتهم احلرة واملسبقة واملطـّلعة.

و-   يكن للبرنامج أو املشروع أو النشاط أن يكون منوذجًا يـُحتذى في أنشطة الصون على املستوى اإلقليمي 

الفرعي أو اإلقليمي أو الدولي، بحسب احلال.

ز-   هناك استعداد لدى الدولة الطرف (الدول األطراف) املتقدمة والهيئة (الهيئات) املنفذة واجلماعة أو املجموعة 

املعنية أو، عند االقتضاء، األفراد املعنيني، للتعاون على تعميم املمارسات الفضلى في حال اختيار البرنامج أو 

املشروع أو النشاط اخلاص بها.

ح-  يتضمن البرنامج أو املشروع أو النشاط خبرات يكن تقدير نتائجها.

ط-  ينطبق البرنامج أو املشروع أو النشاط بالدرجة األولى على االحتياجات اخلاصة لدى البلدان النامية.

وبلجيكا وجمهورية كوريا واألمارات العربية املتحدة، وكذلك 

املفوضية األوروبية، عن مساهمات كبيرة موجهة لصون 

التراث الثقافي غير املادي للعالم.

املشاركة في تنفيذ االتفاقية

يركز الفصل الثالث من التوجيهات التنفيذية على الدور 

الذي تضطلع به في تنفيذ االتفاقية اجلماعات واملجموعات 

واألفراد، وعند اللزوم، اخلبراء ومراكز اخلبرة ومؤسسات 

البحوث. كما يتضمن الفصل الثالث التوجيهات املتعلقة 

مبشاركة املنظمات غير احلكومية.

وتتحدث االتفاقية عن اجلماعات واملجموعات من حملة 

التقاليد بصورة عامة غير محددة. فروح االتفاقية تقوم 

على رؤية اجلماعات باعتبارها ذات طابع منفتح ال يتصل 

بالضرورة بإقليم معني. ودورها املركزي في تنفيذ االتفاقية 

مدرج فعاًل في التعريف الوارد في املادة 2-1 للتراث 

الثقافي غير املادي. وتقضي املواد 11 و13 و15 من 

االتفاقية، في جملة أمور، بأن تتخذ الدول األطراف التدابير 

الالزمة للتكفل بصون التراث الثقافي غير املادي املوجود 

على أراضيها، وإلدراج اجلماعات واملجموعات واملنظمات 

غير احلكومية املعنية في حتديد عناصر التراث الثقافي 

غير املادي وتعريفها. وعليها ان تعمل على ضمان املشاركة 

على أوسع نطاق ممكن من جانب اجلماعات واملجموعات 

واألفراد ممن يخلق التراث الثقافي غير املادي ويحفظه 

ويتناقله، في إطار أنشطة الصون التي تضطلع بها، وأن 

تشركها جميعًا بنشاط في  إدارة هذا التراث.

وتعزز التوجيهات التنفيذية الدور الذي توكله االتفاقية 

للجماعات واملجموعات: ومثال ذلك أن اإلدراج في قائمتي 

االتفاقية أو اإلدراج في سجل املمارسات الفضيلة ال يكن 

أن يتم بدون موافقة حرة ومسبقة وواضحة من جانب 

اجلماعة أو املجموعة املعنية. كما أن مشاركتها مطلوبة 

في إعداد وتنفيذ برامج الصون التي تستفيد من املساعدة 

الدولية، ويتعني أن تكون هذه اجلماعة أو املجموعة مستعدة 

LL  »الغيغنز«، نيكاراغوا  

L  رقصة فيمبوزا الشفائية، ماالوي  
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للتعاون على نشر املمارسات الفضلى، إذا اختارت اللجنة 

برنامجها أو مشروعها أو نشاطها باعتباره من أفضل ما 

يعكس مبادئ االتفاقية وأهدافها. كما تشجع التوجيهات 

التنفيذية، في جملة أمور كثيرة، على إنشاء الدول األطراف 

لهيئة استشارية  أو آلية للتنسيق لتيسير هذه املشاركة، 

إضافة إلى مشاركة اخلبراء ومراكز اخلبرة ومعاهد البحث، 

في حتديد التراث الثقافي غير املادي وتعريفه ووضع قوائم 

حصره ووضع البرامج واملشروعات واألنشطة له وإعداد 

ملفات التسمية لإلدراج في قائمتي االتفاقية ولرفع العناصر 

من إحدى القائمتني أو نقله من واحدة ألخرى.

ويكن اعتماد املنظمات غير احلكومية ومنحها وظائف 

استشارية لدى اللجنة، إن كانت تتمتع بكفاءة وخبرة 

وجتربة ثابتة في صون التراث الثقافي غير املادي، وكانت 

أهدافها تتفق مع روح االتفاقية وكان لديها قدرات تنفيذية. 

ويكن أن يـُطلب إليها تقييم ملفات  التسمية لإلدراج 

في قائمة الصون العاجل أو طلبات املساعدة الدولية إذا 

زادت عن 25000 دوالر أمريكي، أو البرامج واملشروعات 

واألنشطة املذكورة في املادة 18 من االتفاقية. وترد معايير 

اعتمادها واإلجراءات اخلاصة بذلك في الفصل الثالث من 

التوجيهات التنفيذية. 

L  مسرح ماك يونغ، ماليزيا  
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تنفيذ اتفاقية صون التراث الثقافي غير املادي - 9  



التقارير

يتعني على الدول األطراف أن تقدم تقارير دورية إلى اللجنة 

الدولية احلكومية املنشأة مبوجب االتفاقية واملعنية بالتدابير 

التشريعية والتنظيمية وغيرها مما يـُتخذ لتنفيذ االتفاقية 

(املادة 29). كما يتعني أن توفر هذه التقارير معلومات عن 

وضع قوائم حصر التراث الثقافي غير املادي وحتديثها. 

ومبوجب الفصل الرابع من التوجيهات التنفيذية، تقدم 

الدول األطراف تقاريرها بحلول 15 كانون األول/ديسمبر 

من السنة السادسة بعد إيداع الدولة املعنية صك تصديقها 

على االتفاقية أو قبولها لها أو انضمامها إليها، ثم من كل 

سنة سادسة بعد ذلك. كما يتعني أن تتضمن هذه التقارير 

معلومات عن حالة جميع عناصر التراث الثقافي غير املادي 

املوجودة على أراضي الدولة والتي أدِرجت في القائمة 

التمثيلية. كما يتعني أن تقدم كل دولة من الدول األطراف 

للجنة تقارير عن حالة عناصر التراث الثقافي غير املادي 

املوجودة على أراضيها والتي أدِرجت في قائمة الصون 

م هذه التقارير عادة بحلول 15  العاجل. وينبغي أن تقَدّ

كانون األول/ديسمبر من السنة الرابعة بعد إدراج العنصر 

املعني ثم من كل سنة رابعة بعد ذلك.

تسليط األضواء

إلى جانب التدابير املتخذة على الصعيد الوطني للتوعية 

بأهمية التراث الثقافي غير املادي، اتخذت اللجنة عدة 

تدابير ترمي إلى تسليط األضواء على عملها في مختلف 

أنحاء العالم. من ذلك مثاًل أنها بادرت إلى وضع شعار 

يسهم في إبراز االتفاقية، ويساعد على التوعية بأهمية 

صون التراث الثقافي غير املادي. وقد اختارت اجلمعية 

العامة الشعار في حزيران/يونيو 2008. وحتتفظ األمانة 

 )www.unesco.org/culture/ich) مبوقع شبكي

يكن االطالع فيه على جميع الوثائق املتعلقة باالجتماعات 

النظامية القانونية التي تعقدها اللجنة واجلمعية العامة، 

فضاًل عن معلومات إضافية حول التراث غير املادي. كما 

بدأت اللجنة في جتميع قاعدة بيانات للمعلومات املستقاة 

من جميع أنحاء العالم حول التراث الثقافي غير املادي.

L فن األكينيني، رواة املالحم من قرغيزستان  

K موسم طان طان، املغرب
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املادي املوجود على أراضيها وأن تشرك 

اجلماعات واملجموعات واملنظمات غير 

احلكومية املعنية في حتديد عناصر التراث 

الثقافي غير املادي وتعريفها. وضمانًا 

للتحديد بصورة متكن من الصون، تلتزم 

الدول األطراف بوضع قائمة أو أكثر 

حتصر فيها موجوداتها من التراث الثقافي 

غير املادي املوجود على أراضيها، وأن 

تستكمل قوائم احلصر هذه بصورة دورية. 

وفي حني أن املادتني 11 و12 تتضمنان 

أحكامًا  صيغتها أكثر إلزامية من أحكام 

املواد األخرى في االتفاقية، فإن االتفاقية 

تتيح مع ذلك ما يكفي من املرونة لتمكني 

الدولة الطرف من حتديد كيفية إعدادها 

لقوائم احلصر هذه. والدولة الطرف غير 

ملزمة بأن تضع قائمة حصر واحدة أو أكثر 

قبل املصادقة على االتفاقية. فوضع قوائم 

احلصر وحتديثها هما عملية مستمرة ترمي 

إلى ضمان التحديد بحيث يكن التكفل 

بتناقل التراث الثقافي غير املادي.

n   تقترح املواد 13 و14 و15 تدابير للصون 

والتوعية ينبغي أن حتاول الدولة الطرف 

تطبيقها، بأوسع ما يكن من مشاركة 

اجلماعات واملجموعات، وعند اللزوم، 

األفراد، ممن يخلق التراث الثقافي غير 

املادي ويحفظه وينقله.

n   تقضي االتفاقية بأن تساهم الدول األطراف 

بصورة دورية في الصندوق املنشأ مبوجب 

املادة 25 من االتفاقية. ويتعني على الدول 

التي لم تصدر اإلعالن املشار إليه في املادة 

26-2 من االتفاقية أن تدفع، مرة على األقل 

كل سنتني،  اشتراكًا في الصندوق قدره 1 

في املئة من اشتراكها املقرر في امليزانية 

العادية لليونسكو. أما الدول التي أصدرت 

اإلعالن املشار إليه في املادة 26-2 من 

االتفاقية، فإن عليها أن تدفع، مرة على األقل 

كل سنتني،  اشتراكًا في الصندوق يقارب 

بقدر اإلمكان 1 في املئة من اشتراكها املقرر 

في امليزانية العادية لليونسكو.

عندما تصبح الدولة دولة طرفًا

ال تنطبق أحكام االتفاقية إال فوق أراضي 

الدول التي هي أطراف في االتفاقية، أي 

الدول األعضاء في اليونسكو التي أودعت صك 

املصادقة على االتفاقية (أو قبولها أو املوافقة 

عليها أو االنضمام إليها) لدى املدير العام 

لليونسكو، والتي دخلت االتفاقية حيز النفاذ 

بالنسبة لها.

والتصديق هو »اإلجراء الدولي الذي تثبت 

به الدولة على الصعيد الدولي قبولها االلتزام  

مبعاهدة ما« (املادة 2(1)(ب) من اتفاقية فيينا 

لقانون املعاهدات). وللقبول واملوافقة واالنضمام  

نفس اآلثار القانونية الناجمة عن التصديق. 

وتدخل االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لدولة ما 

بعد ثالثة شهور من إيداعها صك املصادقة على 

االتفاقية أو قبولها أو املوافقة عليها أو االنضمام 

إليها.  وتتاح قائمة مستكملة بالدول األطراف في 

 االتفاقية على املوقع 

.www.unesco.org/culture/ich

وتعتبر االتفاقية وثيقة توصيات، فمعظم موادها 

مصاغة بلغة غير إلزامية تتيح للحكومات املرونة 

في اتخاذ ما تراه من نـُهج للتنفيذ. غير أن الدول 

األطراف مطالبة باتخاذ التدابير املالئمة على 

الصعيدين الوطني والدولي، لتشجيع ورعاية 

جميع أشكال التعاون الدولي املوجه لصون 

التراث الثقافي غير املادي. ويرد أدناه موجز 

بااللتزامات احملددة الواردة في االتفاقية وفي 

التوجيهات التنفيذية اخلاصة بتفعيلها.

n   تقضي االتفاقية بأن تتخذ الدول األطراف 

K مسرحية إلش الغامضة، إسبانيا  التدابير الالزمة لصون التراث الثقافي غير 
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كيف تصبح الدولة دولًة طرفًا في االتفاقية؟

تودع الدولة املعنية الصك التالي لدى املدير العام لليونسكو: 

صك منوذجي للتصديق/القبول/املوافقة/االنضمام

.....................................................................................................................   

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

(اسم رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية)

.....................................................................................................................  

بعد أن رأينا وعاينا اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير املادي (لعام 2003(

ومبوجب السلطات املخولة لنا، قد أقررنا هذه االتفاقية ووافقنا عليها بكاملها وبكل جزء فيها، وفقًا 

لألحكام الواردة فيها،

ونعلن أننا صادقنا على االتفاقية هذه / قبلناها / وافقنا عليها / انضممنا إليها، وفقًا للمادتني 32 

و33 منها، ونتعهد بااللتزام بها بكل دقة،

وإثباتًا ملا تقدم، فقد أودعنا هذا الصك للمصادقة/ القبول/املوافقة/االنضمام ومهرناه بخامتنا.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

(اخلامت)

.....................................................................................................................

رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو وزير اخلارجية

n   تقضي االتفاقية بأن تقدم الدول األطراف 

بصورة دورية تقاريرها إلى اللجنة الدولية 

احلكومية املعنية بالتدابير التشريعية 

والتنظيمية، وغيرها مما يـُتخذ لتنفيذ 

االتفاقية (املادة 29). كما يتعني أن تتضمن 

هذه التقارير معلومات عن حالة جميع 

عناصر التراث الثقافي غير املادي املوجودة 

على أراضي الدولة والتي أدِرجت في القائمة 

التمثيلية. ويتعني أيضًا أن تقدم كل دولة 

من الدول األطراف للجنة تقارير عن حالة 

عناصر التراث الثقافي غير املادي املوجودة 

على أراضي الدولة والتي أدِرجت في قائمة 

الصون العاجل.

بدعم من حكومة النرويج
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 التراث

 الثقافي

 غير املادي

نحن

(اسم البلد) في

أبِرم في (املكان)

في (التاريخ)

(التوقيع)

التراث الثقافي غير املادي، الذي تتوارثه األجيال، تعيد اجلماعات واملجموعات 

خلقه بشكل دائم وهو يعطيها اإلحساس بالهوية وباالستمرار، فيتم بذلك تشجيع 

احترام التنوع الثقافي واإلبداع البشري.

التراث الثقافي

غير املادي

منظمة األمم املتحدة

 للتربية والعلم والثقافة


