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االتصال

 قسم الرتاث الثقايف غري املادي، يف مقر اليونسكو: 
 ICH-capacity@unesco.org / هاتف: 12 44 68 45 1 33+ 

 أو االتصال بمكتب اليونسكو امليداني املختص 
http://www.unesco.org/culture/ich/en/capacitation/

 كيف يمكن 
المشاركة ؟

الطرف املعني املهتم يستطيع طلب الدعم الفني والخدمات االستشارية من 
اليونسكو من أجل تنمية وتنفيذ مرشوعات بناء القدرات التي تغطي الربنامج 

بالكامل أو جزء منه فقط.

الدعم الدويل أو التمويل العائد بالنفع الذاتي يمكن حشده يف حالة عدم توفر 
االموال.

 المنهج 
والمسهلون

أعدت اليونسكو وسائط التدريب املوضوعي وأدوات التوجيه التي تغطي 
التشكيلة  وحتى  األساسية  االتفاقية  مبادئ  من  بدءا  املوضوعات  كافة 
من  عاملية  شبكة  عىل  اليونسكو  وترتكز  الصون.  إجراءات  من  العريضة 
املسهلني من ذوي الخربة الذين ينمون باستمرار معارفهم ومهاراتهم من 
لتقديم  الوسائل  وتستخدم  وهيتُكيف  املستمر.  والتبادل  التدريب  خالل 
التدريب وخدمات بناء القدرات لجميع األطراف املعنية يف كافة دول العالم.

Ni
ge

ria
 ©

 A
de

ni
yi

 O
la

gu
nj

u 
ف:

ال
لغ

ا

Grenada © UNESCO

mailto:ICH-capacity@unesco.org
http://www.unesco.org/culture/ich/en/capacitation/


الهدف
أقرت اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي بأهمية الرتاث الثقايف غري املادي 

كـ»ضمان للتنمية املستديمة«.

بيئات  بتأسيس  العاملي  القدرات  بناء  برنامج  قام   ، ذلك  عيل  بناء  و 
مؤسسيةومهنية إيجابية من أجل صون الرتاث الثقايف غري املادي و توظيف 

السلمية. واملجتمعات  املستديمة  التنمية  تحقيق  سبيل  يف  إمكانياته 

الغذائي  لألمن  أساسية  جميعها  واملمارسات،  واملهارات  التقليدية  املعرفة 
التنوع  عىل  واملحافظة  االجتماعي  والتماسك  واملصالحة  والتعليم  والصحة 

البيولوجي.

أجندة 2030 للتمية املستديمة

يتجىل اتصال برنامج اليونسكو لبناء القدرات باملوضوع يف ضوء أجندة 2030 
الثالثة  املستديمة  للتنمية  أبعاد  تتناول  التي  العمل  املستديمة، وخطة  للتنمية 
التنمية  أهداف  عرب   - البيئي  والبعد  االجتماعي،  والبعد  االقتصادي،  البعد   -

عرشة. السبعة  املستديمة 

اإلمداد
يركز الربنامج العاملي عىل خدمات بناء القدرات عىل مستوى الدولة، ويجمع 
ما بني التدريب والخدمات االستشارية واستشارة األطراف املعنية واألنشطة 
فيه  الواحد ال يفرتض  فاملرشوع  املتاحة؛  الخيارات  الرائدة. وهناك عدد من 
أن يغطي قائمة الربنامج بالكامل. يف حالة تقديم املرشوع بكافة العنارص، 
دوالر  حتى350,000  ميزانيته  وتبلغ  ثالثة  أو  عامني  إىل  املرشوع   يمتد 

)أنظر الشكل(.

بشأن  والبرشية  املؤسسية  القدرات  حالة  أساس  عىل  االحتياجات  تقدير 
وهو  أولوياتها.  وتحديد  احتياجاتها  عىل  بالتعرف  للدول  يسمح  الصون 
يسهل وضع خطط التعاون مع النظراء القوميني وتخصيص الوقت من أجل 

بالدعم.  يتعلق  فيما  واإلمكانيات  املجال  توضيح 

األساسية،  للمفاهيم  معرفتها  لتقوية  للدعم  املعنية  األطراف  احتاجت  وإذا 
الربنامج  يقدم  االتفاقية،  عليها  نصت  التي  الدول  والتزامات  واآلليات 
دورات تدريب عىل تنفيذ االتفاقية.كمايناقش الصالت بأجندة 2030 للتنمية 

املستديمة.

وإذا لم تكن البنية التحتية املؤسسية وإطارات عمل السياسة الداعمة موجودة 
السياسة  لوضع  األجل  الطويل  الدعم  تقديم  الربنامج  يستطيع  اآلن،  حتى 
الثقافة واملجاالت األخرى ذات الصلة، ويمتد  القانوني يف مجال  واألساس 
بالنوع  املتعلقة  للمسائل  خاص  اهتمام  ويوىل  املرشوع.  مدة  طول  ذلك 

اللزوم. عند  الجنيس، 

وإذا الحظت دولة ما أن إطارات عمل الجرود أو املنهجيات ال تعكس مبادئ 
واملنهجيات  اإلطارات  هذه  لوضع  الدعم  تقديم  للربنامج  يمكن  االتفاقية، 
املجتماعات،  بمشاركة  الرائدة  واألنشطة  التدريب  خالل  مراجعتها،من  أو 

الدولة  إذا لم تكن  الحال،  واملجموعات واملنظمات غري الحكومية. وبنفس 
الصون،  خطط  وضع  يف  ومهاراتها  معرفتها  مستوى  عن  راضية 

املناسب. بالتدريب  مدها  الربنامج  يستطيع 

وبمجرد أن يتم بناء األساس املتني لإلمكانيات املؤسسية والبرشية، وإطار 
بلغت مستوى  قد  الدولة  للصون، تكون  الجماعات  السياسة وحشد  عمل 
التجهيزاملناسب لطلب التدريب لبناء القدرات الالزمة للمشاركة يف اآلليات 
الدولية لالتفاقية مثل الدعم الدويل والرتشيح للقوائم. التدريب عىل الدعم 

الدويل قد يجتمع مع التدريبات األخرى املمنوحة سابقا ضمن اإلجراء.

وتقدير  االحتياجات  لتحديد  للمرشوع  تقدير  إجراء  املهم  من  وأخريا، 
أو  ثاني  متابعة ضمن مرشوع  بأنشطة  األسايس  املرشوع  تكملة  إمكانية 

ثالث. حتى 

خالل  القومي  املستوى  عىل  النظراء  مع  وثيق  بشكل  اليونسكو  وتعمل 
الرتاث  التي توجد بها مراكز متخصصة يف  املناطق  مراحل املرشوع. ويف 
الثقايف غري املادي تعمل تحت رعاية اليونسكو )مراكز من الفئة الثانية(، 

املناسب. وبالشكل  ممكنا  ذلك  كان  إذا  وتتعاون،  تتناسق  فهي 

بعض اإلنجازات

الجرود  ← وعمل  السياسات  وضع  مجال  يف  النتائج  حسنت  دولة   60 من  أكثر 
والصون.

من  ←  750( والجماعات  املدنية  واملجتمعات  الحكومات  من  فرد   1600 من  أكثر 
النساء(. من  و%43  أفريقيا 

أكثر من 50 وحدة موضوعية لتدريب األطراف املعنية. ←

أكثر من 80 خبري ُمسهل من جميع املناطق )أكثر من 40% من أفريقيا وأكثر من  ←
40% من النساء( يشاركون يف تقديم الربنامج.

أكثر من 10 مليون دوالر أمريكي تم جمعها. ←

 تقدير االحتياجات 
 وإعداد املرشوع 

3-4 أشهر

 جرد ريادي
6-12 شهر

 تدريب عىل
 تنفيذ االتفاقية عىل 

املستوى القومي

 تدريب عىل
خطط الصون

 تدريب عىل 
 إعداد الرتشيحات 

والدعم الدويل

 تدريب عىل إعداد 
الجرود عىل أساس 

الجماعات

 دعم وضع السياسة واألساس القانوني للثقافة واملجاالت األخرى
  ذات الصلة وتكييف البني التحتية املؤسسية

20-30 شهر

 تقدير وتعريف 
 االحتياجات
 2-3 أشهر

Training on international assistance can be combined with other training at any stage *

المزايا
سياسات واسرتاتيجيات محسنة من أجل املحافظة وذلك لجميع ◀◀

نواحي السياسات ذات الصلة )الثقافية والتعليم والبيئة والسالم واألمن 
الذائي، إلخ...(.

تحسني البنى التحتية للمحافظة وتعزيز املوارد البرشية .◀◀

إتاحية اإلحصائيات املعتمدة عىل املجتمعات ومنهجية الصون.◀◀

املشاركة الفعالة يف آليات التعاون الدويل املتصل باالتفاقية◀◀


