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 التوجيهية؟لماذا هذه المذكرة 
جَّع  الدول األطراف على وضع أو شت   (،"االتفاقية"مبوجب اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي )ويشار إليها أدناه بـ

؛ الفقرات 13على تنفيذ االتفاقية )املادة  ةلمساعدلتعديل سياسة عامة وتشريعات بشأن الرتاث الثقايف غري املادي، 
( حيظى فيها أفيذية(. ويلزم أن هتيئ الدول األطراف بيئة متكينية على الصعيد الوطين )من التوجيهات التن 103-105

عند  1واجملموعات واألفراد املعنيني تأتى فيها مساعدة اجلماعاتتالرتاث الثقايف غري املادي بالتقدير واالحرتام، )ب( و 
 االعرتاف برعاية اجملتمع احمللي هلا ومحايتها. ( وميكن يف إطارهاـتراثهم الثقايف غري املادي، )ج 2الضرورة يف صون

للسياسات  سياسات متعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي. وميكن أن تشمل تعديالا  وقد رسم العديد من الدول فعالا 
والتشريعات القائمة، أو توسيع واليات املؤسسات القائمة، أو رسم سياسات وسن قوانني جديدة وإنشاء مؤسسات 

حتديد اجلوانب اليت قد تعيق فيها األنظمة القائمة استمرار انتقال اا جديدة. بل إنه قد يكون من األهم أحيان ومبادرات
لذلك، بدل الرتكيز على وضع أنظمة جديدة. وال يزال بعض اا مث اختاذ إجراءات تبعوممارسته الرتاث الثقايف غري املادي 

ات الالزم القيام هبا لألطر القانونية وأطر السياسات، إن وجدت، من الدول يف طور تقرير أنسب التعديالت أو اإلضاف
ملتعلقة بتنفيذ ابشأن السياسات والتشريعات  املشورةاليونيسكو من اا ت لتَمس أحيانأجل دعم تنفيذ االتفاقية. ولذلك 

 االتفاقية. ومن مث نشأت احلاجة إىل وضع هذه املذكرة التوجيهية.
العمل  مساراتق لوضع نظام االعديد من املعاين، لكنه يستعمل يف هذا السي "سياسة عامة"ميكن أن يكون ملصطلح و 

واإلجراءات اليت تعترب مفيدة للغرض احملدد املتمثل يف صون الرتاث الثقايف غري املادي. وعندما نتحدث  واملبادئ التوجيهية
دعم صون الرتاث اا ندرج فيها السياسات اليت تتوخى حتديدعن السياسة العامة املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي، فإننا 

الثقايف غري املادي كما ندرج فيها تلك السياسات اليت ميكن أن تؤثر على صون الرتاث الثقايف غري املادي رغم أن أهدافها 
فة وسياسات أخرى من قبيل الثقاهتم قد تكون خمتلفة إىل حد ما. ولذلك، فإن السياسة املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي 

ووثائق السياسة  ،الدساتري التعليم، والصحة، واألمن الغذائي، واهلجرة وما إىل ذلك. وتتمظهر سياسات الدولة عادة يف
 بل يعرب عنها من خاللاا دائماا ال تكون سياسات الدولة مكتوبة رمسي وقد 3.التنظيمية والتدابري  والنصوص التشريعيةالعامة 

وصنع السياسات عملية معقدة تنطوي على  .التمويل مثالا وأولويات  والقواننيإجراءات صنع القرارات، وبناء املؤسسات، 
إنه يتعني إيالء العناية الواجبة للقدرة على تنفيذ اإلجراءات املقرتحة مبا فيها الدعم السياسي  أمور تتجاوز صوغ وثيقة؛ بل

 ودعم ذوي املصلحة، وتوفري املوارد واحلوافز ألغراض التنفيذ.
لرسم السياسات تقدم بشأنه االتفاقية وتوجيهاهتا التنفيذية بعض االقرتاحات اا والرتاث الثقايف غري املادي جمال جديد نسبي

                                                      
 ويشار إليهم أدناه باجلماعات. 1
الرتاث الثقايف غري املادي، مبا يف ذلك حتديد هذا الرتاث التدابري الرامية إىل ضمان استدامة "الصون بكونه من االتفاقية  3- 2تعرف املادة  2

ء خمتلف وتوثيقه وإجراء البحوث بشأنه واحملافظة عليه ومحايته وتعزيزه وإبرازه ونقله، ال سيما عن طريق التعليم النظامي وغري النظامي، وإحيا
 ".جوانب هذا الرتاث

 ادة التقليديني( تصنع السياسات املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي اليت قد تؤثر على صونه.مثة بطبيعة احلال فئات ومنظمات أخرى )من قبيل الق 3
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Regulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Regulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Law
http://en.wikipedia.org/wiki/Law
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بشأن تدابري السياسة العامة املمكنة، لكنها ال تقدم أي توجيه للخرباء بشأن كيفية إسداء مشورة السياسة العامة. وتقدم 
قييمات لالحتياجات القطرية بشأن سياسة هذه املذكرة التوجيهية مشورة مفاهيمية وعملية واسعة للخرباء الذي يضطلعون بت

فهم الصورة الكربى من أجل صون الرتاث الثقايف غري املادي يف سياق االتفاقية. وهتدف إىل توجيه اخلرباء لطرح األسئلة 
خيارات السياسة العامة، وكذلك حتديد التحديات  خمتلفعلى أحسن وجه ومساعدة البلد على االنكباب على آثار 

القدرات فيها. وميكن االطالع على مواد  ات يف الدولة ذات الصلة واقرتاح اجملاالت اليت ميكن مواصلة تنميةواالحتياج
املعلومات املقرتنة هبا، واليت تسهب يف تناول جماالت حمددة من السياسة العامة من قبيل األحكام  أوراقيف  أكثر تفصيالا 

غري املادي، والسياسات يف قطاعي الثقافة والتعليم، وكذلك يف طائفة من  يفالدستورية، وعملية صوغ سياسة الرتاث الثقا
جماالت السياسة العامة األخرى اليت تتقاطع مع الرتاث الثقايف غري املادي )من قبيل التنمية االقتصادية، واالستدامة البيئية، 

ضافة إىل تقدمي أفكار عن املسائل اليت يلزم واملساواة بني اجلنسني، والتماسك االجتماعي والسالم، وما إىل ذلك(. وباإل
املعلومات إحاالت إىل االتفاقية ونصوصها، وتورد أمثلة وجتارب حمددة  أوراقتناوهلا يف كل جمال من هذه اجملاالت، تقدم 

 يف جمال صنع السياسات يف بلدان أخرى.

كما ق بعمل أجهزة االتفاقية،  لوتستند إىل وثائق تتع ،وتتخذ املذكرة التوجيهية من االتفاقية وتوجيهاهتا التنفيذية منطلقاا 
ما تأمر بإجرائه هلذا املشروع من حبوث وحدة بناء القدرات إىل إىل التقارير الدورية للدول األطراف يف االتفاقية، و تستند 

 ة.التابعة لشعبة الرتاث الثقايف غري املادي يف مقر اليونسكو بباريس، وغريها من األدبيات ذات الصل

 التوجيهات المفاهيمية

 هيكل هرمي للسياسات والقوانين

ننا أدول، يصعب تقدمي نبذة عن السياسات والقوانني اليت من شأهنا أن تغطي كل النظم. غري للتنوع الرتتيبات يف ااا نظر 
 نبدي يف هذا املقام بضع مالحظات عامة بشأن العالقة بني شىت أنواع الصكوك القانونية.

يف قمة اهلرم القانوين للدولة  الدستوريأيت  من حيث الوثائق الوطنية،ف. والقوانني واألنظمة ترتابط بعالقة هرمية السياساتإن 
، أو وكاالت الدولة أو غريها من اهليئات املرخص هلا بذلك وتشرح الكيفية الوزاراتهي وثائق تصوغها  واللوائح اا.عموم

مصطلح آخر يقصد به  والتشريع أن يقوم به ذوو املصلحة للتقيد بالقانون. ينبغيما  اليت سيطبق هبا القانون، إذ تبني مثالا 
حتت  وثائق السياسة العامةالقانون املكتوب الذي تسنه هيئة تشريعية أو سلطة خمتصة أخرى يف بلد من البلدان. وتصاغ 

اليت ستستخدمها حكومة لتوجيه اإلجراءات مبا فيها، على  العريضةاألهداف واألساليب واملبادئ  إشراف احلكومة وتبني
 .ئح أكثر حتديداا اسبيل املثال ال احلصر، وضع تشريعات أو لو 

وباإلضافة إىل الوثائق الوطنية، تصدق الدول عادة على مئات الصكوك الدولية، مبا فيها الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان. 
دولية من قبيل منظمة التجارة العاملية، أو منظمة البلدان املصدرة للنفط أو  أعضاء يف هيئاتأيضاا الدول وقد تكون 

باتباع هنج معينة يف السياسة العامة. ولدى التصديق على صكوك دولية )أو هذه املنظمات تلزمها فصندوق النقد الدويل 
ه الصكوك، تعلن أهنا لن تقبل بعض يف تاريخ الحق(، قد يسمح للدول بإصدار إعالنات أو إبداء حتفظات فيما يتعلق هبذ
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يف الدولة. اا قانوناا قائيلت ذلك الصك منها. ومبجرد التصديق على صك دويل، ال يصبحاا أو صيغ االلتزامات الواردة فيها
، يلزم إدراج الصكوك الدولية يف القانون الوطين لكي يكون هلا مفعول 4"املزدوج"ففي الدول املدعوة بالدول ذات النظام 

يف القيام بذلك. ويف بعض الدول، حدثت أمور كثرية منذ التصديق على اتفاقية اا عد التصديق عليها، وتتباطأ الدول أحيانب
 يف دول أخرى. جدير باإلشارةشيء حيدث أي الرتاث الثقايف غري املادي، يف حني مل 

وميكن أن تقع األحكام املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي يف مجلة من األماكن داخل النظام القانوين منها: الدستور، 
يف السياسات الثقافية  كما ميكن أن تقعن بطائفة واسعة من املواضيع،  االعامة والتشريع املتعلق السياسةو القانون العريف، و 

يف االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية أيضاا يعات الفرعية يف قطاعات الثقافة. وينبغي النظر العامة، أو يف السياسات والتشر 
 ة أو خمصصات ميزانية الدولة.ياليت حتدد اإلطار الوطين للمعونة اإلمنائية اخلارج

مة، ولبعضها نظم قانونية صنع السياسات املتعلقة بالثقافة ملستويات دنيا من اإلدارة أو احلوكصالحية العديد من الدول  وينقل
 أحكام خمتلفة تسري على خمتلف اجلماعات يف الدولة. تعددية تستوعب بعض األشكال من القانون العريف، وبالتايل هلا

( يف نوع معني للصالحياتاا إقليمي نقالا )الذي مسيناه  5نقل الصالحياتمن اا وميكن الوقوف على الشكل األكثر انتشار 
، مسؤولية الرتويج للسياسات االحتادية بشأن الرتاث األرجنتنيمن النظام االحتادي. فعلى سبيل املثال، تتوىل الدولة، يف 

من املقاطعات األربع والعشرين تتوىل مسؤولية تنفيذها يف إقليمها. والنوع  ةالثقايف غري املادي، لكن كل مقاطعة مستقل
ميكن أن يعزى عادة إىل وجود  - للصالحيات غري اإلقليمي النقلوهو  -النظر فيه حيات الذي يلزم نقل الصالالثاين من 

 .ةمعين منطقةمجاعات من السكان األصليني أو مجاعات األقليات يف دولة ال تقتصر احتياجاهتا أو نظم احلوكمة فيها على 

غريهم من هياكل القيادة التقليدية يف اجلماعة سلطة إدارية قائمة وحىت يف احلاالت اليت ال تكون فيها للقادة التقليديني، أو 
إليهم بعض  ختولأو  ،على اإلقليم، فإن احلكومة املركزية ميكن أن تعرتف بدورهم يف العمليات البديلة لفض النزاعات، مثالا 

ياكل احلوكمة التقليدية، ميكن أن فالسلطات التقليدية من قبيل الشيوخ أو الرؤساء، وه 6املهام عن طريق القانون العريف.
 نقل الرتاث الثقايف غري املادي وصونه وإدارته وإدارة اجملاالت واملوارد الطبيعية يفتقوم بدور مركزي يف متثيل اجلماعات، و 

مع مضي اا ري تغياا املتعلقة مبمارسة الرتاث الثقايف غري املادي. وبطبيعة احلال، فإن هياكل القيادة التقليدية كانت تشهد دائم
للسياق السياسي. اا تبعاا . وميكن أن يشهد اعرتاف الدولة هبذه اهلياكل تقلبتنازعها اجلماعة يف سلطتها أحياناا فالزمن 

فاعرتاف الدولة بأنواع معينة من القادة، وتعيني القادة التقليديني وتدوين القانون العريف امور من شأهنا أن تعيد ابتكار 
 .كلياا   قليديةهياكل القيادة الت

 
                                                      

 http://en.wikipedia.org/wiki/Monism_and_dualism_in_international_lawنظر ا 4
الصالحيات هو اإلسناد القانوين للسلطات من حكومة مركزية لدولة ذات سيادة إىل إدارة على الصعيد دون اإلقليمي، من قبيل إدارة على  نقل 5

 الصعيد اإلقليمي أو احمللي. وهو شكل من أشكال الالمركزية اإلدارية.
 .11، الفقرة ITH/14/9.COM/5.a، 2014دراسة تقارير الدول األطراف  6
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Monism_and_dualism_in_international_law


 توجيهيةمذكرة   6
 

ICH Policy Advice-v2.0-AR 
© UNESCO  

 ال يستنسخ بدون ترخيص

 

 

بعض من سلطتها إىل هياكل القيادة التقليدية، فإهنا قد تتحسب لنظام قانوين تعددي. وليست  نقلوعندما ختتار الدولة 
. ففي النظم اليت "العميقة"والتعددية  "الضعيفة"التمييز بني التعددية  كل النظم القانونية التعددية سواء: بل إن باإلمكان

: فالقواعد الذي يقر ذلك القانونالنظام القانوين السائد  مناا جزءالقانون العريف  يكونتوصف بالتعددية القانونية الضعيفة، 
ويف النظم اليت توصف بالتعددية القانونية العميقة، تعترب الدولة  ."يأخذها نظام الدولة من سياقها املؤسسي ويطبقها"العرفية 

ملبادئ اليت يستند إليها القانون العريف قد تكون غري متالئمة مع املبادئ اليت يستند إليها النظام القانوين السائد، وبالتايل أن ا
ويؤثر اختيار الدولة  7يفسح للمؤسسات العرفية ذات الصلة اجملال للعمل بصورة مستقلة عن هياكل الدولة.

السلطة املخولة للقادة التقليديني، وعلى نطاق سلطتهم. ومثة عالقة  رعلى مقدا ‘العميقة’أو التعددية ‘ فةيالضع’التعددية 
مفاهيمية وثيقة بني املبادئ اليت يستند إليها القانون العريف، وأشكال السلطة التقليدية، والنظم االجتماعية داخل اجلماعات 

على املسائل  للصالحيات غري اإلقليمي النقليف آثار  ولذلك فإن من املهم، عند النظر 8وممارسة الرتاث الثقايف غري املادي.
ة املتعلقة بصون الرتاث الثقايف غري املادي، النظر يف العالقة القانونية واإلدارية واملفاهيمية بني الدولة واملصادر التقليدية للسلط

 والنفوذ، وآثار ذلك على رسم السياسة املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي.

شكل سياسة مستقلة للرتاث الثقايف غري اا تخذ دائميفإن صنع السياسات املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي ال  عليه،وبناء 
املادي يف قطاع الثقافة. بل إن األحكام املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي ميكن أن تدرج يف التشريع املتعلقة بإدارة الرتاث، 

وبعض السياسات تذكر صراحة الرتاث الثقايف غري املادي؛ وبعضها اآلخر قد  .وائح وما إىل ذلكاملهام املؤسسية والليف و 
 يكتفي بالتأثري على صونه بصورة غري مباشرة.

 صنع السياسات في سياق االتفاقية وتوجيهاتها التنفيذية

لصون الرتاث الثقايف  "التدابري الالزمة"اختاذ إن االلتزامني الرئيسيني الواقعني على عاتق الدول األطراف مبوجب االتفاقية مها 
 )أ((؛ وحتديد الرتاث الثقايف غري املادي املوجود يف أراضيها ووضع قوائم حصره، 11غري املادي املوجود يف أراضيها )املادة 

على  تفاقيةتفرض االال و  9(.1-12)ب( و11مبشاركة كاملة للجماعات املعنية، واستيفاء هذه القوائم بانتظام )املادة 
تشجع وضع سياسات وتشريعات  13، ورغم أن املادة واضحاا اا إلزامالقليل من االلتزامات امللزمة إال  الدول األطراف

ن الدور العام فإروح االتفاقية،  معاا ومتاشي 10بالقيام بذلك.اا صرحياا تفرض التزام لصون الرتاث الثقايف غري املادي، فإهنا ال
املصلحة يف صون الرتاث الثقايف غري املادي )من قبيل الباحثني واملنظمات غري اجلهات ذات للدول األطراف وغريها من 

إما بتقدمي مساعدة عملية حمددة يف صون عنصر ، احلكومية(، هو مساعدة اجلماعات على صون تراثها الثقايف غري املادي
                                                      

7 Forsyth, M. 2012, 'Do You Want it Giftwrapped? Protecting Traditional Knowledge in the Pacific Island 
Countries', in Peter Drahos and Susy Frankel (ed.), Indigenous peoples' innovation: Intellectual Property 

Pathways to Development, ANU ePress, Canberra, pp. 189-214. 
8 ?Forsyth, 'Do You Want it Giftwrapped ’ وانظر أيضااForsyth, M. 2009.  A Bird that Flies with Two Wings

(ANU Press). 
مبوجب ( وتقدمي تقارير دورية عن أنشطتها 1-26يتعني على الدول األطراف أيضاا تقدمي مسامهات لصندوق الرتاث الثقايف غري املادي )املادي  9

 (.29االتفاقية )املادة 
 صيغة تشجيعية لكنها صيغة غري ملزمة: "تسعى كل دولة طرف إىل" اعتماد سياسات. 13توظف املادة  10
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 تدابري أعم هتيئ بيئة متكينية للصون.من عناصره، أو باملسامهة يف 

ورغم أن معظم إجراءات صون تراث ثقايف غري مادي حمدد ستتخذ على املستوى احمللي، داخل اجلماعات أو اجملموعات 
الدول على إحداث بيئة مؤسسة ومهنية داعمة للصون، بالقيام  مع ذلكاملعنية، فإن االتفاقية وتوجيهاهتا التنفيذية تشجع 

 :مبا يلي مثالا 

  ؛ 13وضع سياسات ولوائح وتشريعات متعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي أو تعديل السياسات القائمة )املادة
 من التوجيهات التنفيذية(. 105-103الفقرات 

  إدراج صون الرتاث الثقايف غري املادي. يف اخلطط والسياسات والربامج اإلمنائية على مجيع املستويات )الفقرة
 من التوجيهات التنفيذية(؛ 170

   من  109 )ب(؛ الفقرة 13إحداث أو تعيني أجهزة للمساعدة يف صون الرتاث الثقايف غري املادي )املادة
 التوجيهات التنفيذية(؛

 وتسهيل االستفادة منها )املادة  إلدارة املعلومات املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي إنشاء أو تعزيز مراكز التوثيق
 ،19)د( و 1)املادتان اا من التوجيهات التنفيذية(، وتبادل اخلربة واملعلومات دولي 109)د(؛ الفقرة  13

 من التوجيهات التنفيذية(؛ 88-86والفقرات 
  ؛ 14، (1))د(  13على الصون لدى اجلهات ذات املصلحة، مبا فيها اجلماعات املعنية )املادة  ةبناء القدر

 )ك((؛ 107و 86، و82الفقرات 
  د(( وإحداث حوافز ضريبية 13اعتماد التدابري املالية للمساعدة يف صون الرتاث الثقايف غري املادي )املادة(

 التنفيذية(؛ توجيهاتمن ال 78للمسامهة يف صندوق الرتاث الثقايف غري املادي )الفقرة 
 قوائم احلصر وتنفيذ الربامج،  إحداث أجهزة استشارية أو آليات تنسيق لتحديد الرتاث الثقايف غري املادي، ووضع

 التنفيذية(؛ توجيهاتمن ال 80وما إىل ذلك )الفقرة 
  تشجيع التعاون والتواصل بني اجلماعات واخلرباء ومراكز اخلربة ومؤسسات البحوث والشبكات الدولية للمؤسسات

 التنفيذية(. وجيهاتتمن ال 88و 86و 80-79)الفقرات  2املعنية بالرتاث الثقايف غري املادي ومراكز الفئة 
، بل وتشرتط مبوجب املادة ولدى العمل من أجل إنشاء بنية حتتية لدعم أنشطة الصون، تشجع االتفاقية بقوة أيضاا 

 11)ب(، أن تراعي الدول األطراف مصاحل وحقوق اجلماعات املعنية. 11

التنفيذية أوسع مشاركة ممكنة للجماعات املعنية يف كل األنشطة املتعلقة برتاثها الثقايف غري  وتوجيهاهتاوتشجع االتفاقية 
                                                      

 ملا كانت االتفاقية اتفاقاا بني الدول، فإنه ال تفرض أي التزامات على اجلماعات أو على ذوي املصلحة اآلخرين. 11
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؛ 15(، مبا يف ذلك وضع وتنفيذ خطط/تدابري لصون تراثها الثقايف غري املادي )املادة 15)ب( و11املادي )املادتان 
غراض شيح املتعلقة برتاثها الثقايف غري املادي ألالتنفيذية(؛ وإعداد ملفات الرت  التوجيهاتمن  29و 7، و2-1والفقرات 

التنفيذية(. ويف معرض تشجيع مشاركة اجلماعات  توجيهاتمن ال 7و 2-1قوائم وسجل االتفاقية )الفقرات اإلدراج يف 
الرتاث الثقايف  يف تفادي االستحواذ علىاا وموافقتها على األنشطة املتعلقة برتاثها الثقايف غري املادي، ترغب االتفاقية حتديد

ينبغي أال يصبح الرتاث غري املادي ملكية للدولة فالتنفيذية(.  توجيهاتمن ال 102غري املادي والنيل من سياقه )الفقرة 
)أو لغريها من اجلهات ذات املصلحة من قبيل مؤسسات البحوث( عن طريق إجراءات وضع قوائم احلصر، أو الرتشيح، 

)ب((. وينبغي أن تسعى الدول إىل ضمان محاية حقوق اجلماعات املعنية على تراثها  3املادة أيضاا أو الصون )انظر 
التنفيذية(. وينبغي محاية سيطرة اجلماعات على تراثها الثقايف غري املادي  توجيهاتالمن  104الثقايف غري املادي )الفقرة 

املهم أال يغرب عن الذهن أنه ليس يف عناصر الرتاث  ((. ولدى القيام بذلك، من2)د( ) 13إىل أقصى حد ممكن )املادة 
ليست كيانات ثابتة وحمددة. واجلماعات  فهذه العناصر؛ زمنياا  "جامد"الثقايف غري املادي وال يف اجلماعات املعنية ما هو 

 .طبقياا اا وانقساماا داخلياا واجملموعات ليست متجانسة، وقد تشهد صراع

من روح االتفاقية أن الرتاث الثقايف غري املادي ميكن أن يقوم بدور فعلي ليس فقط يف  وعالوة على ذلك، فإنه يستفاد
التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة للجميع، واالستدامة البيئية. ويف هذا الصدد، يف بلوغ تعزيز مبادئ السالم، بل و 

اث الثقايف غري املادي والتنمية املستدامة. فهو التنفيذية بأكمله ملوضوع صون الرت  توجيهاتخصص الفصل السادس من ال
 يهيب بالدول األطراف:

 للتنمية املستدامة وتعزيز ذلك الدور؛ اا وضامناا االعرتاف بأمهية دور الرتاث الثقايف غري املادي بصفته حمرك 

 املستويات )الفقرة  وإدراج صون الرتاث الثقايف غري املادي. يف اخلطط والسياسات والربامج اإلمنائية على مجيع
 من التوجيهات التنفيذية(. 170

 رسم سياسة الرتاث الثقايف غري املادي بالتايل إىل: ينبغي أن يهدفروح االتفاقية،  معاا ومتاشي

  بناء القدرات،  مساعدة اجلماعات املعنية )عند االقتضاء( يف صون تراثها الثقايف غري املادي، بطرق منها مثالا
من  80 ؛ الفقرة15و 13و 3و 1املهمة خبرباء خارجيني أو وكاالت تابعة للدولة )املواد بدل إناطة هذه 

 التوجيهات التنفيذية(؛

  1تنوع الرتاث الثقايف غري املادي وقيمته واحرتامه واالعرتاف به يف أراضي الدول )املادة بتشجيع التوعية ،
جملموعة واحدة فقط أو إحداث تسلسل هرمي بني شىت الديباجة(، بدل الرتكيز على الرتاث الثقايف غري املادي 

 عناصر الرتاث الثقايف غري املادي؛

  بدل  12(،15تعزيز املشاركة املتواصلة للجماعات يف إدارة تراثها الثقايف غري املادي وكفالة محاية حقوقها )املادة

                                                      
 املقام إىل أنه كثرياا ما تتعدد االختالفات يف الرأي واختالالت السلطة داخل اجلماعات واجملموعات.من املهم اإلشارة يف هذا  12
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 التنفيذية(؛ توجيهاتمن ال 104متكني الغري من االستحواذ عليه )الفقرة 
 ن املشاركة الفعلية ألصوات متعددة يف عمليات صنع السياسات ويف سياسات صون الرتاث الثقايف غري ضما

أو  خارجيني رباءأو خل)ب((، بدل ترك هذه املهمة لبضعة أفراد من اجلماعة،  11، واملادة 15املادي )املادة 
 التنفيذية(؛ توجيهاتمن ال 99-79)الفقرات  ةوكاالت تابعة للدول

  الرتويج لسبل النهوض مببادئ حقوق اإلنسان، والتنمية املستدامة واالحرتام املتبادل يف صون الرتاث الثقايف غري
)الفقرة اا لتمييز واملضرة بيئيملتسمة با(، بدل الرتويج للتقاليد واألعراف املخلة باالحرتام وا1-2املادي )املادة 

 التنفيذية(؛ توجيهاتمن ال 102
 أن تتعاون مع دول أخرى وتطور التفاهم بني الثقافات عن طريق  لاليت ميكن من خالهلا للدو  الرتويج للسبل

مجاعات أو  "امتالك"(، بدل الرتويج لـ20و  19صون الرتاث الثقايف غري املادي العابر للحدود )املادتان 
 13تنفيذية(.ال توجيهاتمن ال 104أقاليم حمددة ملمارسات الرتاث الثقايف غري املادي )الفقرة 

 صنع السياسات في سياق الصكوك الدولية األخرى المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي

بأهداف ومرامي عدد من الصكوك اا وثيقاا ترتبط أهداف ومرامي صون الرتاث الثقايف غري املادي مبوجب االتفاقية ارتباط
 وتشمل ما يلي: 14القانونية الدولية واإلقليمية األخرى.

 العاملي الثقايف والطبيعي  اتفاقيات اليونسكو األخرى يف ميدان الثقافة االتفاقية املتعلقة حبماية الرتاث
وكذلك إعالن اليونسكو العاملي  16(،2005واتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف ) 15(1972)

 17؛2001لعام  بشأن التنوع الثقايف
 والعهد الدويل  1948،18ان من قبيل االعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام املعاهدات الدولية حلقوق اإلنس

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 
 19؛1966

                                                      
: Background Paper for UNESCO Meeting, ‘Intangible Heritage Beyond Bordersانظر على سبيل املثال،  13

Safeguarding Through International Cooperation’, Bangkok, 20 and 21 July 2010. 
لشرح الفروق بني االتفاقيات واملعاهدات واإلعالنات وغريها من الصكوك القانونية الدولية انظر  14

rview/definition/page1_en.xmlhttps://treaties.un.org/Pages/overview.aspx?path=ove 
 ،اتفاقية املتعلقة حبماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي 15

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114044ab.pdf#page=130 
 19a.pdfhttp://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/1429اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف،  16
 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687a.pdf#page=72 ،إعالن اليونسكو العاملي بشأن التنوع الثقايف 17
 rights/index.html-human-declaration-http://www.un.org/ar/universalاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،  18
العهدان الدوليان اخلاصان باحلقوق املدنية والسياسية، وباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  19

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 

https://treaties.un.org/Pages/overview.aspx?path=overview/definition/page1_en.xml
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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 شأن حقوق الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق األقليات والشعوب األصلية من قبيل إعالن األمم املتحدة ب
(، وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو 2007الشعوب األصلية )

 20(؛1989) 169إثنية وأقليات دينية ولغوية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 ال التمييز ضد املرأة الصكوك الدولية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، من قبيل اتفاقية القضاء على مجيع أشك

 21(؛200(، وبروتوكوهلا االختياري )1979)
  ي( من اتفاقية  8الصكوك الدولية حلماية حقوق اجلماعات على تراثها الثقايف غري املادي. وتعرتف املادة(

هلا التنوع البيولوجي حبقوق اجلماعات على معارفها التقليدية وحاجتها إىل التمتع باملنافع املستمدة من استغال
وحيدد بروتوكول ناغويا املبادئ التوجيهية للتقاسم املنصف والعادل للمنافع الناشئة عن استعمال  22التجاري،

أعمال املنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأن محاية املعارف التقليدية وأعماهلا بشأن أيضاا انظر و  23املوارد اجلينية.
 24محاية أشكال التعبري الثقايف التقليدي؛

  املتعلقة بالثقافة والرتاث من قبيل االتفاقية اإلطارية بشأن قيمة الرتاث الثقايف بالنسبة إىل  اإلقليميةالصكوك
والقانون  25(،157( واالتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية )جملس أوروبا 2005اجملتمع )فارو، 

وإعالن رابطة  26(،2002ملنطقة احمليط اهلادي حلماية املعارف التقليدية وأشكال التعبري الثقايف ) النموذجي
وميثاق النهضة  28(1976وامليثاق الثقايف ألفريقيا ) 27(،2000أمم جنوب شرق آسيا بشأن الرتاث الثقايف )

                                                      
 .http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdfإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية،  20

قوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإيل أقليات دينية أو لغوية، إعالن األمم املتحدة بشأن ح
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 

 169 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169 

انظر اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والصكوك األخرى يف  21
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/gender-equality/resources/conventions-and-declarations/ 

 http://www.cbd.int/traditional/)ي(, 8اتفاقية التنوع البيولوجي، املادة  22
 efault.shtmlhttp://www.cbd.int/abs/text/dبروتوكول ناغويا،  23
24 WIPO, Draft Articles for the Protection of Traditional Knowledge, and Traditional Cultural Expressions, 

http://www.wipo.int/tk/en/igc/draft_provisions.html 
25 Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Identities/default_en.asp; Framework Convention for 
the Protection of National Minorities, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/157.htm; 

26 Pacific Model Law for the Protection of Traditional Knowledge and Expressions of Culture 
http://www.forumsec.org.fj/resources/uploads/attachments/documents/PacificModelLaw,ProtectionofTKa

ndExprssnsofCulture20021.pdf;  :وانظر أيضا‘Guidelines for developing national legislation for the 

protection of traditional knowledge and expressions of culture based on the Pacific Model Law 2002’ at 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/spc/spc001en.pdf 

on-Declaration-content/uploads/2013/11/ASEAN-http://cultureandinformation.asean.org/wp-انظر:  27

Cultural-Heritage.pdf 
28 africa-charter-Cultural Charter for Africa, http://www.au.int/en/treaties/cultural 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/gender-equality/resources/conventions-and-declarations/
http://www.cbd.int/traditional/
http://www.cbd.int/abs/text/default.shtml
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Identities/default_en.asp
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/157.htm
http://www.forumsec.org.fj/resources/uploads/attachments/documents/PacificModelLaw,ProtectionofTKandExprssnsofCulture20021.pdf
http://www.forumsec.org.fj/resources/uploads/attachments/documents/PacificModelLaw,ProtectionofTKandExprssnsofCulture20021.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/spc/spc001en.pdf
http://cultureandinformation.asean.org/wp-content/uploads/2013/11/ASEAN-Declaration-on-Cultural-Heritage.pdf
http://cultureandinformation.asean.org/wp-content/uploads/2013/11/ASEAN-Declaration-on-Cultural-Heritage.pdf
http://cultureandinformation.asean.org/wp-content/uploads/2013/11/ASEAN-Declaration-on-Cultural-Heritage.pdf
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 30حلقوق الشعوب األصلية. ومشروع اإلعالن األمريكي 29)ميثاق النهضة األفريقية(، الثقافية األفريقية
  بيانات السياسة الدولية بشأن الصلة بني الثقافة والتنمية املستدامة مبا فيها القرارات املتعلقة بالثقافة والتنمية اليت

 2013.31و 2010اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عامي 

املناقشات الدولية واإلقليمية ألنه، و ملهم مراعاة هذه الصكوك ويف صنع السياسات املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي، من ا
األخرية على كيفية تصور هذه تؤثر قد على تلك الصكوك، اا حىت يف احلاالت اليت ال تكون فيها الدول قد صدقت رمسي

العامة املستلهمة  الرتاث الثقايف غري املادي وصونه وعلى كيفية االضطالع بالصون. وجيدر باملالحظة أن بيئات السياسة
يف آن اا فرصيتيح و اا قيود يفرضوهذا ما  32من شىت الصكوك الدولية ميكن أن تكون يف حالة توتر مع بعضها البعض.

 نشطة احلكومة اليت تؤثر على الرتاث الثقايف غري املادي.ألصنع السياسات املتعلقة بصونه ومبجاالت أخرى من  واحد

 ت المتعلقة بصون التراث الثقافي غير الماديالسياقات الوطنية لصنع السياسا

ميكن أن يكون صنع السياسات املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي أداة مفيدة تساعد الدول على هتيئة بيئة متكينية عامة 
صون الرتاث  متويل اجلهود الرامية إىل ضمان مع روح االتفاقية. فيمكنه أن يربراا لصون الرتاث الثقايف غري املادي متاشي

الثقايف غري املادي يف الدولة ويقره وينسقه ويضمنه. وميكنه أن يوضح ويعمق العالقة بني صون الرتاث الثقايف غري املادي 
واألهداف األخرى للسياسة العامة )من قبيل التعليم والصحة والتنمية االقتصادية(، وبني تنفيذ االتفاقية وغريها من الصكوك 

السلبية  أن حيدد ورمبا خيفف اآلثارأيضاا على صون الرتاث الثقايف غري املادي. وميكنه  ة أو اإلقليمية اليت تؤثرالقانونية الدولي
 عندما تعيق التشريعات القائمة ممارسة الرتاث الثقايف غري املادي ونقله.

رتاث الثقايف غري املادي يف وقد وضع العديد من الدول األطراف سياسات وقوانني لدعم تنفيذ االتفاقية وضمان صون ال
أمثلة عديدة ألنشطة الصون املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي واليت جرت يف دول مل تصدق )بعد( أيضاا أراضيها. ومثة 

على االتفاقية. غري أن الدول األطراف يف االتفاقية ليست ملزمة بوضع قوانني وسياسات متعلقة بصون الرتاث الثقايف غري 

                                                      
treaty-https://au.int/sites/default/files/treaties/7791-_0032-ظرميثاق النهضة الثقافية األفريقية )ميثاق النهضة األفريقية(. ان 29

_charter_for_african_cultural_renaissance_a.pdf  ك اإلقليمية األفريقية، انظر أيضاا وفيما يتعلق بالصكوMáté Kovács, 

2009 .Cultural Policies in Africa, a Compendium of reference documents (OCPA, Madrid). 
انظر بشأن مشروع اإلعالن األمريكي بشأن حقوق الشعوب األصلية  30

http://www.oas.org/dil/indigenous_peoples_supporting_preparation_draft_declaration.htm;  ويذهب
ن األمريكي بشأن حقوق الشعوب (( إىل القول إن الصكوك اإلقليمية يف األمريكيتني من قبيل مشروع اإلعال2013) Lixinskiليكسنسكي )

يف القارة ) يف إطار مشروع للتأكيد على هوية البلدان األمريكية(،  "الثقافة الصرفة املشرتكة"صلية تتصور الرتاث الثقايف غري املادي خزاناا من ألا
 وصونه يندرج يف عملية أوسع نطاقاا لالعرتاف حبقوق الشعوب األصلية ومحايتها.

 ذات الصلة، انظر املوقع الشبكي لليونسكو املتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية:لالطالع على هذه الوثائق وغريها من النصوص  31
http://www.unesco.org/new/en/culture/achieving-the-millennium-development-goals/resources/culture-

and-development-resources/#c326924 
32 M. Forsyth, 2012, 'Lifting the Lid on 'the Community': Who has the Right to Control Access to Traditional 

Knowledge and Expressions of Culture?' International Journal of Cultural Property, 19, pp.1-31. 

https://au.int/sites/default/files/treaties/7791-treaty-0032_-_charter_for_african_cultural_renaissance_a.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/7791-treaty-0032_-_charter_for_african_cultural_renaissance_a.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/7791-treaty-0032_-_charter_for_african_cultural_renaissance_a.pdf
http://www.oas.org/dil/indigenous_peoples_supporting_preparation_draft_declaration.htm
http://www.unesco.org/new/en/culture/achieving-the-millennium-development-goals/resources/culture-and-development-resources/#c326924
http://www.unesco.org/new/en/culture/achieving-the-millennium-development-goals/resources/culture-and-development-resources/#c326924
http://www.unesco.org/new/en/culture/achieving-the-millennium-development-goals/resources/culture-and-development-resources/#c326924
http://www.unesco.org/new/en/culture/achieving-the-millennium-development-goals/resources/culture-and-development-resources/#c326924
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حتدد  ا التنفيذية، يف معرض تشجيعها للدول األطراف على القيام بذلك، التوجيهاهتو  (13، كما أن االتفاقية )املادة املادي
قانونية وسياساتية رمسية لدعم صون الرتاث اا أطر اا كما ال تشرتط دائم  القانونية أو اإلدارية. األطرالشكل الذي قد تتخذه 

لوضع اسرتاتيجيات للصون دومنا حاجة إىل تلك األطر. اا للجماعات أن متضي قدم ميكناا الثقايف غري املادي: فأحيان
 تشريع حمدد لدعم صون الرتاث الثقايف غري املادي. صوغوبعض الدول )من قبيل النرويج وسويسرا( ال ترى حاجة إىل 

بأن مثة  34عراضات التقارير الدوريةواست 33وتوحي األدبيات املتعلقة بصنع السياسات املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي
لصون الرتاث الثقايف غري املادي سواء فيما بني الدول أو حىت فيما بني  القائمةيف األحكام القانونية واإلدارية اا كبري اا  تنوع

. حياتنقل الصالخمتلف املناطق اإلدارية داخل الدولة الواحدة، عندما يتعلق األمر بنظم حوكمة احتادية أو قائمة على 
وعالوة على ذلك، تدرج األحكام املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي يف سياسات ثقافية وتشريعات تراث عامة يف حني 

تركز على الرتاث الثقايف غري  أهنا إما توضع سياسات وقوانني حمددة بشأن الرتاث الثقايف غري املادي، أخرىحاالت  أنه يف
 املادي عامة، أو تصمم لصون جانب حمدد من الرتاث الثقايف غري املادي.

 التوجيهات العملية

 تنوع النهج

وبناء عليه، فإن عملية صنع السياسات املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي متنوعة للغاية، وقد تتأثر بأسباب حمددة وبالسياق 
والسياسي واالقتصادي لرسم السياسة املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي، كما تتأثر بالعمليات االعتيادية لصنع االجتماعي 

ال يوجد هنج واحد حمدد عندما يتعلق األمر باملمارسة الفعلية لرسم السياسة.  هفإن ،السياسة داخل الدولة. وبعبارة أخرى
وتتخذ مجلة من األشكال، رغم أن لبلدان من قبيل اليابان اا املادي جديدة نسبي فالسياسات املتعلقة بالرتاث الثقايف غري

وعالوة على ذلك، فإن صنع  بدء نفاذ االتفاقية. سبقتومجهورية كوريا قوانني متعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي منذ عقود 
ياساتية وقوانني جيدة، بل هي هتيئة الظروف لذوي السياسات املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي ليست جمرد حترير وثائق س

 املصلحة من أجل تنفيذها الفعال.

 

                                                      
Oxford University Press  Lixinski, L., Intangible Cultural Heritage in International Law)انظر على سبيل املثال،  33

2013) ;Miyata, S. 2013. Intangible Cultural Heritage Policy in Japan. In L. Arizpe & C. Amescua (Eds.), 

Anthropological Perspectives on Intangible Cultural Heritage (Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 
Springer Briefs in Environment, Security, Development and Peace (ESDP) Vol. 46); Carvalho, A. 2008. 

Portuguese legislation on intangible cultural heritage and inventories. In El patrimonio cultural inmaterial. 
Definición y sistemas de catalogación: actas del seminario internacional, Murcia, 15 -16 Feb. 2007, ed. 

Inma García Simo, pp.173-184. Murcia: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Deacon, H.J. et 
al., 2004. The subtle power of intangible heritage: Legal and financial instruments for safeguarding 

intangible heritage, Human Sciences Research Council.  :متاح يف املوقع الشبكي
http://www.hsrcpress.ac.za/product.php?productid=2044 

 studies-depth-in-and-documents-https://ich.unesco.org/en/committee-00862ميكن الوقوف عليها يف  34
 

http://www.hsrcpress.ac.za/product.php?productid=2044
https://ich.unesco.org/en/committee-documents-and-in-depth-studies-00862
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 لصون الرتاث الثقايف غري اا وقد وضعت بعض الدول )أو هي بصدد وضع( سياسات وقوانني خمصصة حتديد
دمج( ، اليابان، والصني، وجورجيا، والنيجر(، يف حني دجمت دول أخرى )أو هي بصدد املادي )منها مثالا 

 واملغرب(؛ ،وفيتنام ،وفرنسا ،، صربيا)ومنها مثالا اا الرتاث الثقايف غري املادي يف التشريع العام املتعلق بالثقافة عموم

   فذت السياسات والتشريعات املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي على الصعيد دون صدرت ون  ويف بعض الدول، أ
الوطين )من قبيل املقاطعات أو األقضية يف اهلياكل االحتادية( وقد ختتلف بالتايل باختالف املناطق اإلدارية 

 نغوليا، والنمسا، واهلند(؛يف إسبانيا، وإيطاليا، والربازيل، وبلجيكا، وسويسرا، وم ،)مثالا الواحد داخل البلد 

  وأنشأ بعض الدول )أو هي بصدد إنشاء( مؤسسات أو مديريات جديدة تتوىل مسؤولية الرتاث الثقايف غري
ة ماجلمهورية الدومينيكية، وغابون، واهلند(، ووسعت دول أخرى واليات املؤسسات القائ يف ،املادي )مثالا 

 ؛مثالا()بوركينا فاسو 

 نونية ترمي إىل محاية عناصر معينة من الرتاث الثقايف غري املادي أدرجت يف قوائم قا ولبعض الدول صكوك
 ؛مثالا(احلصر/السجالت الوطنية املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي )الربتغال 

 بالكنوز البشرية اا ويتحسب عدد من البلدان لدعم ممارسني رئيسيني للرتاث الثقايف غري املادي، ويدعون أحيان
 واملغرب(؛  ،وكمبوديا ،السنغال ،احلية )مثالا 

  تربط بعض الدول سياسات تراثها الثقايف غري املادي بأحكام هتم مجاعات حمددة، سواء كانت هذه اجلماعات و
 أقلية أو جمموعات من الشعوب األصلية، أو جمموعات األغلبية.

ختالف التأثريات اإلقليمية والدولية؛ واختالف السياقات اختالف هذه النهج داخل الدول: الاا جزئي أن يعزىأيضاا وميكن 
 السياسية والتارخيية واالقتصادية يف كل دولة؛ واختالف تفسريات االتفاقية واألسباب الدافعة إىل التصديق عليها. -االجتماعية 

غري املادي يف سياق  وميكن للخرباء الذين يقومون بتقييمات لالحتياجات القطرية بشأن سياسة صون الرتاث الثقايف
االتفاقية أن يستندوا إىل هذه الطائفة من التجارب، باستخدام جمموعة متنوعة من مصادر املعلومات. ولعل من أجنع 

قاعدة بيانات أيضاا اليت تتلقاها اللجنة من الدول األطراف يف االتفاقية. وتستضيف اليونسكو  املصادر التقارير الدورية
اا رتاث الثقايف، ميكن مراجعتها لالطالع على طائفة واسعة من سياسات الرتاث الثقايف غري املادي؛ فاستنادلقوانني الوطنية للل

 35بشأن القوانني املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي. مدخالا  250إىل نظام التصنيف يف قاعدة البيانات، مثة ما يزيد على 
لتشريعات اليت ميكن ترتيبها حسب املدخالت املتعلقة بأشكال لعدة بيانات وتتعهد املنظمة العاملية للملكية الفكرية قا

ورغم أن قاعدة  37مدخل(. 2000واملعارف التقليدية )ما يقارب  36التعبري الثقايف التقليدي )ما يزيد على ألف مدخل(
غري مادي مبوجب اا ثقافياا ميكن اعتباره تراثبيانات املنظمة العاملية للملكية الفكرية تركز على قانون امللكية الفكرية املتعلق مبا 

                                                      
35 http://www.unesco.org/culture/natlaws/index.php 
36 http://www.wipo.int/wipolex/en/results.jsp?countries=&cat_id=16 
37 http://www.wipo.int/wipolex/en/results.jsp?countries=&cat_id=18 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/index.php?title=&title-and=0&text=&text-mode=0&regions=&countries%5b%5d=0&categories%5b%5d=4&themes%5b%5d=0&instruments%5b%5d=0&keywords%5b%5d=0&languages%5b%5d=0&years%5b%5d=0&doctype=0&documents%5b%5d=original&documents%5b%5d=translated&transtype=0&search=Search&change=&action=search&db=LAWS&show=&page=&start=&newsize=null&sort=&criteria=YTo5OntzOjc6InJlZ2lvbnMiO2E6MTp7aTowO3M6MToiMCI7fXM6OToiY291bnRyaWVzIjthOjE6e2k6MDtzOjE6IjAiO31zOjEwOiJjYXRlZ29yaWVzIjthOjE6e2k6MDtzOjE6IjAiO31zOjY6InRoZW1lcyI7YToxOntpOjA7czoxOiIwIjt9czoxMToiaW5zdHJ1bWVudHMiO2E6MTp7aTowO3M6MToiMCI7fXM6ODoia2V5d29yZHMiO2E6MTp7aTowO3M6MToiMCI7fXM6OToibGFuZ3VhZ2VzIjthOjE6e2k6MDtzOjE6IjAiO31zOjU6InllYXJzIjthOjE6e2k6MDtzOjE6IjAiO31zOjk6ImRvY3VtZW50cyI7YToyOntpOjA7czo4OiJvcmlnaW5hbCI7aToxO3M6MTA6InRyYW5zbGF0ZWQiO319&lng=en
http://www.wipo.int/wipolex/en/results.jsp?countries=&cat_id=16
http://www.wipo.int/wipolex/en/results.jsp?countries=&cat_id=18
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 العديد من القوانني املتعلقة بالرتاث.أيضاا االتفاقية، فإهنا تضم 

العثور على تدابري السياسة العامة والقانون والتدابري اإلدارية الداعمة لصون الرتاث الثقايف غري املادي يف اا وال ميكن دائم
بأحكام يف الدساتري  ،عميقاا اا بل إهنا قد توجد، وتتأثر تأثري  ،بالرتاث الثقايف غري املادياا سياسات وتشريعات متعلقة حتديد

 سياسات وتشريعات القطاعات األخرى من يفوسياسات التعليم والثقافة وتشريعات الرتاث، وأنظمة امللكية الفكرية، و 
أنه جيدر باملالحظة أن السياسة والتشريع يف هذه  التدخل احلكومي، من قبيل التنمية والصحة والسياحة والتعليم. غري

تلك  انعيقيا يف بعض احلاالت، قد مبالضرورة الرتاث الثقايف غري املادي مراعاة تعزز صونه. بل إهن انراعيياجملاالت ال 
أو رسم سياسات يف قطاعات أخرى غري قطاع الثقافة  ل)بل ليس من املمكن( تعدياا وبالتايل ليس من اليسري دائم اجلهود.

إلدماج شواغل صون الرتاث الثقايف غري املادي. فالوزارات واإلدارات احلكومية أو الوكاالت األخرى غري قطاع الثقافة قد 
 يف غري املادي.، وقد ال تتضمن قوائم مسائل السياسة العامة ذات األولوية الرتاث الثقاةتكون هلا منظورات وشواغل خمتلف

مث حتدد  ،متسقة يف ميدان الثقافة أوالا اا ويف تلك احلاالت، ميكن أن ترسم الدول سياسات للرتاث الثقايف غري املادي وهنج
ملعاجلة  صون الرتاث الثقايف غري املادي، وجتد سبالا  اجملاالت الرئيسية خارج الثقافة حيث تعيق السياسات والقوانني فعالا 

 مثالا  احلكومة، وعندما يرد من أولوياتويف احلاالت اليت يعترب فيها صون الرتاث الثقايف غري املادي أولوية هذا املشكل. 
ذكر الرتاث الثقايف غري املادي يف الدستور أو يف أعلى مستويات احلكم، قد يسهل ضمان إدراج مسائل صون الرتاث 

 ة من اجملاالت خارج ميدان الثقافة.الثقايف غري املادي يف السياسات املتعلقة بطائفة واسع

مة اليت تتعلق بصون الرتاث الثقايف غري املادي، لكن لن ترد مناقشتها اوترد أدناه قطاعات أخرى من قطاعات السياسة الع
 بإسهاب:

 ( ترد أحكام بشأن املساواة يف املشاركة يف احلياة الثقافية عندما تشريعات تكافؤ الفرص)؛مثالا 

  ؛مثالا(يتم التحسب آلليات التعاون الدويل عندما السياسة اخلارجية )الدبلوماسية و 

 ( تتاح إمكانية توفري أماكن/مرافق ممارسة الرتاث الثقايف غري املادي، عندما التخطيط احلضري/العمراين)؛مثالا 

 ( جيري العمل بنظم للحيازة العقارية التقليدية، أو االنتفاع بالعقار عندما النظم العقارية ونظم احليازة العقارية
 ؛مثالا(ألغراض بناء اجلماعات، 

 ( يتم االعرتاف باملهارات التقليدية وممارساهتا وجيري دعمها، عندما الزراعة)؛مثالا 

 ( مثالا تعزز التنمية اجملتمعية ممارسة الرتاث الثقايف غري املادي؛ عندما األمن الغذائي)؛ 

 ( جيري تأمني املوارد البيئية ملمارسة الرتاث الثقايف غري املادي، عندما حفظ البيئة، والتنوع البيولوجي، وتغري املناخ
 ؛مثالا(

 ( يتم االعرتاف بأمهية الرتاث الثقايف غري املادي من أجل متاسك اجلماعات، عندما إدارة الكوارث وحالة املشردين
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 ؛مثالا(

 ؛مثالا(يتم االعرتاف بأمهية الرتاث الثقايف غري املادي من أجل متاسك اجلماعات، عندما ) األمن وبناء السالم 

 ( تراقب هذه السياسات التجارة يف قطع الطقوس والقطع الثقافية الالزمة ملمارسة الرتاث الثقايف عندما التجارة
 ؛مثالا(لمنتجات الثقافية، ل تروجغري املادي، أو 

 ( هذه السياسات الوصول إىل املواقع املقدسة ومحايتها، تراقب عندما التعدين)؛مثالا 

 ( تسهل هذه السياسات نقل الرتاث الثقايف غري املادي، وحتمي حقوق األطفال خالل عندما الشباب واألطفال
 ؛ مثالا(ممارسة الرتاث الثقايف غري املادي، 

 ( رتاث الثقايف غري املادي، تشجع هذه السياسات التوعية بالعندما وسائل اإلعالم والتواصل)مثالا. 

فإن املركز األمريكي للحياة الشعبية،  أن يؤثر على أنشطة الصون. وعلى سبيل املثال،أيضاا وميكن خلليط من التشريعات 
 يف الواليات املتحدة، يف إطار قانون صون احلياة الشعبية األمريكية أوصى بأن يراعى الرتاث الثقايف غري املادي يف تنفيذ

فثمة طائفة من القوانني اليت تؤثر كلها على صون الرتاث الثقايف ‘. كل التشريعات املتعلقة باملوارد الثقافية والرتاث الثقايف
غري املادي من قبيل قانون السياسة البيئية، وقانون األنواع املهددة باالنقراض، وقانون استعادة احلرية الدينية، واألمر التنفيذي 

قبور  لعدالة البيئية املتعلقة بسكان األقليات(، وقانون احلفاظ عل املآثر التارخيية الوطنية، وقانون محاية)بشأن ا 12898
 38سكان األمريكيني األصليني وإعادهتا إىل الوطن، وقانون الوثائق االحتادية.ال

 املادي وحقوق الشعوب األصلية وميكن أن تكون الصكوك الدولية، وكذلك الصكوك اإلقليمية املتعلقة بالرتاث الثقايف غري
يف حتديد إطار املشاكل واحللول، بل وتقدمي مفاهيم وتعاريف من أجل صنع السياسات املتعلقة أيضاا واألقليات بالغة األمهية 

بالرتاث الثقايف غري املادي. وهذا ما ميكن أن يساعد يف رسم سياسة فعالة؛ وميكن لالتساق يف املصطلحات والنهج أن 
 د يف تعزيز التعاون الدويل.يساع

 المسائل الرئيسية التي تنشأ في مجال صنع السياسات المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي

ميكن أن تواجه الدول قضايا وتشهد بعض التحديات املعتادة يف صوغ السياسات والتشريعات املتعلقة بالرتاث الثقايف غري 
 ما يلي: هذه األمور املادي. وميكن أن تشمل

 

 هو املوضوع الذي ينبغي تغطيته يف السياسات املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي وكيف ينبغي حتديد الرتاث  ما

                                                      
38 p.139 (Oxford University Press 2013), International Law Lixinski, L. Intangible Cultural Heritage in 
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 الثقايف غري املادي لتغطية أوسع جمموعة ممكنة من عناصر الرتاث الثقايف غري املادي؛
  واالستفادة منه مع تعزيز اإلنصاف كيف ميكن دعم مشاركة اجلماعات يف صون الرتاث الثقايف غري املادي

 واحلد من الصراع احملتمل داخل اجلماعات؛
  كيف ميكن للدولة أن تعمل على هتيئة بيئة متكينية تدعم اجلماعات املعنية يف صون تراثها الثقايف غري املادي

 ؛يف الوقت الذي تتفادى فيه االستحواذ عليه وتشويهه
  ذلك، كيف ينبغي إدراج  بإمكاهنااث الثقايف غري املادي، وإذا كان كيف ميكن ملؤسسات حمددة دعم صون الرت

 تعديل والياهتا يف السياسات أو القوانني أو اللوائح؛
  كيف ميكن إدراج أحكام تتعلق بالرتاث الثقايف غري املادي يف سياسات وقوانني أخرى داخل قطاع الثقافة

 ري املادي واألهداف األخرى للسياسات العامة؛وخارجه، وتعزيز التظافر بني صون الرتاث الثقايف غ
  كيف ميكن تعديل السياسات القائمة اليت تعيق ممارسة الرتاث الثقايف غري املادي وصونه و/أو ختفيف حدة

 التوترات بني شىت أهداف السياسات العامة؛
 ا(؛تايل اخنفاض امليزانيات املخصصة هللتدين األولوية السياسية املمنوحة للثقافة )وبا 
 سوء التواصل بني الوزارات و/أو الوكاالت األخرى؛ 
  ضعف التواصل والتعاون بني احلكومة املركزية واملستويات اإلدارية الالمركزية )إن وجدت(، وبني هذه املستويات

 اإلدارية الالمركزية خبصوص األمور الثقافية؛
  ني املؤسسات واجلماعات وذوي املصلحة اآلخرين؛ التواصل ب اجلماعات وممثليها، وبصفة أعم، سوء معقلة التشاور 
 ف قدرات املوارد املؤسسية والبشرية.عض 

وقد تعرتض بعض التحديات صوغ وتنفيذ السياسات الرامية إىل دعم صون الرتاث الثقايف غري املادي، ومن هذه التحديات 
 ما يلي:

  عناصر حمددة من  "ملكية"ن بـامطالبة بعض البلدسوء فهم الغرض من االتفاقية ومبادئها، كما يتجلى ذلك يف
 الرتاث الثقايف غري املادي املسجلة يف القائمة التمثيلية أو املزمع إدراجها فيها؛

  الصعوبات املنهجية والتنظيمية واملالية يف إدماج هنج صون الرتاث الثقايف غري املادي يف ميدان الثقافة، مثالا 
على صون الرتاث املادي )من قبيل مواقع الرتاث العاملي يف إطار اتفاقية اا ارخييعندما يكون الرتكيز قد انصب ت

بأعمال اتفاقية اا و عندما ترسم سياسات جديدة لتعزيز املنتجات الثقافية )اسرتشادأ(، 1972اليونسكو لعام 
 [(؛2005اليونسكو بشأن تنوع أشكال التعبري الثقايف ]

 لقة بالرتاث الثقايف غري املادي يف التشريعات والسياسات يف قطاعات أخرى الصعوبات يف إدراج السياسة املتع
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خارج قطاع الثقافة، كما يتجلى ذلك يف قلة التالحم بني السياسات الوطنية املتعلقة بصون الرتاث الثقايف غري 
 املادي، والسياسات املتعلقة بامللكية الفكرية أو التنمية املستدامة؛

 ع العموم واجلماعات يف صنع السياسات املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي، والصراعات ضعف آليات التشاور م
 بني الدول، ومنظمات اجملتمع املدين واجلماعات، وقلة حوافز استخدام اآلليات التشاركية والتشاورية؛ 

 الوطنية من اإلدارة داخل ملستويات دون إىل اع السياسات املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي نص نقل صالحيات
على التنسيق أيضاا اا لتلبية االحتياجات احمللية ومراعاة األوضاع احمللية، لكنه يؤثر سلباا البلد، مما يوفر عادة فرص

 بني السياسات داخل الدولة.

ملستويات إىل اات مبادرات صنع السياس تنقل مسؤوليةلدان بوهتم هذه التحديات خمتلف البلدان عرب العامل. فالعديد من ال
وعالوة على ذلك، يواجه العديد من البلدان حتديات يف  اا.اإلدارية املختلفة دون أن حترص على وجود القدرة الالزمة حملي

صوغ هنج جديدة جتاه السياسات املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي يف سياقات تكون فيها الرتتيبات املؤسسية لصون 
 على إتاحة أكرب قدر من مشاركة اجلماعات.اا فوظات راسخة للغاية وال تركز دائمالرتاث أو توثيق احمل

 ومما يساعد على وضع السياسات والتشريعات داخل الدولة ما يلي:

  ،التحديد الواضح للوضع احمللي، املشفوع مبساعدة تقنية ومشورة قانونية وتفكري يف جتارب البلدان األخرى
لألهداف اا على اجملاالت اليت تشتد فيها احلاجة وتتوفر فيها الفرص وفقاا سليماا تركيز لرتكيز صنع السياسات 

 إىل املبادرات القائمة؛اا احملددة لصنع السياسة، واستناد
  التشاور املفتوح والواسع النطاق مع اجلهات املعنية ذات املصلحة، مبا فيها اجلماعات املعنية، والعموم، واملنظمات

ة، واألحزاب السياسية، والوكاالت احلكومية والوزارات لبناء حس امتالك زمام املبادة وكسب التأييد غري احلكومي
 وبالتايل ضمان التنفيذ الفعال؛

  وختطي أي عقبات؛ اا لدفع بالعملية قدملاإلرادة السياسية القوية 
  القطاعات وذوي املصلحة القدرات القوية يف اجلماعات واملؤسسات من أجل التواصل والتعاون فيما بني

 املتعددين، وتنفيذ السياسات )مبا فيها املوارد واحلوافز، عند احلاجة(.

وتقدم أوراق املعلومات املرتبطة هبذه املذكرة التوجيهية بعض االقرتاحات احملددة اإلضافية لتوجيه املشورة السياساتية 
 فة واسعة من الدول، مبا يف ذلك يف اجملاالت التالية:يتعلق هذه املسائل وغريها من خالل مناقشة جتارب طائ فيما

  رسم سياسات الرتاث الثقايف غري املادي يف إطار األحكام الدستورية العامة وأطر احلوكمة، واألحكام املتعلقة
 باألقليات أو جمموعات السكان األصليني؛
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 راك اجلماعات، وانتهاء مبقتضيات بتشجيع إشاا عملية رسم سياسة الرتاث الثقايف غري املادي نفسها، بدء
 السياسة العامة فيما يتعلق بالتحديد ووضع قوائم احلصر، وباملمارسني للرتاث الثقايف غري املادي وعناصره.

  وضع سياسات وتشريعات حمددة متعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي و/أو إدراجها يف سياسات وتشريعات ثقافية
 ؛وتراثية أوسع نطاقاا 

 بالصحة اا سياسات الرتاث الثقايف غري املادي يف غريها من جماالت السياسات والتشريعات، بدء إدماج
واالستدامة البيئية وانتهاء )يف مجلة أمور أخرى( بالتحسب يف السياسة العامة للتماسك االجتماعي والسالم، 

 واملساواة بني اجلنسني، وحقوق اإلنسان، والتنمية االقتصادية.

 ء االستشاريين في تقديم الدعم الفعال في مجال السياساتدور الخبرا

ما هو و للدول األطراف يف االتفاقية اليت تطلب املشورة املتعلقة بالسياسات؟  فعاالا اا كيف ميكن لليونسكو أن تقدم دعم
 دور اخلرباء املعينني للمساعدة يف هذه العملية، وما هي حدود هذا الدور؟

بشأن  ومستنريةاا يني هو مساعدة النظراء القطريني يف الدول على القيام باختيارات مناسبة حمليإن دور اخلرباء االستشار 
كيفية دعم صون الرتاث الثقايف غري املادي على أحسن وجه مبا يتماشى مع روح االتفاقية عن طريق صنع السياسات. 

واخلربة يف الرتاث الثقايف غري املادي، مما يعين أن ويتوخى هنج اليونسكو اجلمع بني اخلربة يف ميدان السياسات الثقافية 
لتوفري حتليالت وتوصيات متكاملة. وسيقومون بتحليل للسياق القطري، وهيكل احلوكمة وأطر اا اخلرباء مع املتوخى أن يعمل

املؤسسية املتاحة السياسة العامة ذات الصلة بالرتاث الثقايف غري املادي، وحتديات السياسة العامة، واملوارد البشرية و 
صون الرتاث الثقايف غري املادي. وسيوجه هذا التحليل االقرتاحات املتعلقة بتدخالت بناء القدرات  والتحديات اليت تواجه

اليت قد تشمل إسداء املشورة السياساتية، والتفكري التعاوين بشأن السياسة العامة، وتيسري املشاورات مع ذوي املصلحة فيما 
 سة العامة، والتدريب على صنع السياسات.يتعلق بالسيا

كن من خالهلا ميويرمي التدخل إىل مساعدة النظراء القطريني على حتديد نطاق السياسات والتشريعات والسبل اليت 
للسياسات والتشريعات أو الرتتيبات املؤسسية دعم أنشطة صون الرتاث الثقايف غري املادي وتنفيذ االتفاقية. فإذا صيغت 

ت وتشريعات جديدة، فإهنا ستكيف مع األوضاع والتحديات واألولويات احمللية. وميكن حتوير أو تعديل السياسات سياسا
والتشريعات واللوائح القائمة. ويف بعض احلاالت، قد ال يكون إنشاء مؤسسات رمسية، أو صوغ تشريعات وسياسات حمددة 

 .مطلوباا اا (، ويف حاالت أخرى قد يكون أمر ممكناا )أو حىت اا رشيد للرتاث الثقايف غري املادي حالا 

ولليونسكو خربة كبرية يف إسداء املشورة السياساتية للدول يف ميدان الثقافة، وما فتئت تعمل الفكر يف الفرص والتحديات 
الثقافات يف ، ناقش قسم السياسات الثقافية واحلوار بني 2011اليت تواجه املساعي الرامية إىل القيام بذلك. ويف عام 

وأوفدت بعثات إلسداء املشورة يف جمال السياسات يف إطار  39اليونسكو مبادئ وعميات صوغ وتنفيذ السياسات الثقافية.
                                                      

39 Division of Cultural Policies and Intercultural Dialogue UNESCO Culture Sector, 2011 Operational 

processes for the formulation and implementation of cultural policies. 
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جتارب شعبة الرتاث الثقايف غري املادي  2014. وخلصت حلقة عمل املشورة يف جمال السياسات يف عام 2005اتفاقية 
ا قطاع الرتيبة يف اليونسكو ومعهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية، ووكاالت من وشىت قطاعات اليونسكو األخرى مبا فيه

 40قبيل برنامج األمم املتحدة للبيئة يف جمال إسداء املشورة السياساتية للدول.

ت من الشروط املؤاتية اليت يف ظلها ميكن أن يكون دعم رسم السياسااا ومن خالل هذه التجارب ميكن للمرء أن حيدد عدد
 املتعلقة بصون الرتاث الثقايف غري املادي أكثر فعالية:

  على طلب البلد )فهو مؤشر على اإلرادة السياسية لصنع  قدم الدعم يف جمال السياسات إال بناءأال يينبغي
 على التزامات قطرية مبراعاة العملية ونتائجها؛اا السياسة( وأن يكون متوقف

 سات على أساس فهم واضح للهدف العام للسياسة املزمع صوغها، الذي ينبغي أن يقوم الدعم يف جمال السيا
 دده طائفة من ذوي املصلحة القطريني، ويتماشى مع نظام احلوكمة احمللية واألولويات القطرية؛حت

 إىل حتديد للتحديات واالحتياجات اا ينبغي أن يركز الدعم يف جمال السياسات على الوضع احمللي، استناد
املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي، وحتليل للحلول املمكنة )مبا فيها احللول اليت ال تنطوي على واألولويات 

 وضع سياسة أو تشريع(؛
  ينبغي أال يركز الدعم يف جمال السياسات على مساعدة النظراء اإلقليميني على حترير وثيقة للسياسة يف إطار

مبوارد اا نظراء القطريون زمام العملية. وينبغي أن يكون مشفوعتدخل مستقل: بل يلزم احلرص على أن ميتلك ال
 بشرية ومالية للتحليل، وإشراك ذوي املصلحة واملتابعة.

ي ليس هو اقرتاح حلول منوذجية أو حترير وثيقة سياسة للدول، بل إن دوره، هو القيام، ر وبناء عليه، فإن دور اخلبري االستشا
الدعم لعملية استشارية داخلية لرسم السياسة العامة.  أشكال التحليل، واملعلومات وغريها منبناء على طلبها، بتوفري 

وسيهتدي اخلبري االستشاري باملشاورات مع ذوي املصلحة احملليني واخلرباء القانونيني يف الدولة ذات الصلة، والنظراء الوطنيني 
الدولة املعنية. وقد يقدم اخلرباء االستشاريون أمثلة ذات صلة عن ذوي الصلة وأخصائي اليونسكو ذوي الدراية العاملني يف 

مضمون وإجراءات عملية صنع السياسات من بلدان أخرى ويطرحون أسئلة تركز و/أو توسع اإلطار املرجعي لصنع 
النظراء القطريني، السياسات. وسريكز عمل اخلرباء االستشاريني يف الكثري منه على التيسري وبناء التوافقات يف التفاعل مع 

م األفكار خالل املناقشات. وينبغي أن يبذل اخلرباء االستشاريون قصاراهم للتصدي للعقبات اليت حتول يلتقي والعمل كهيئة
يف هذه  مثالا(والفئات االجتماعية )األشخاص املنتمون إىل األقليات والسكان األصليني،  مثالا(دون مشاركة األفراد )املرأة، 

 وقد يشجعون بذلك قيام عملية تشاركية شاملة لرسم السياسات.العملية. 

، وأن يساعدوا النظراء الوطنيني "أصدقاء للجميع، دون أن يكونوا حلفاء أي أحد"ودور اخلرباء االستشاريني هو أن يكونوا 
ا تقوم عالقة الثقة مع على التفكري االسرتاتيجي بشأن الفرص والتحديات واالسرتاتيجيات املمكنة لصنع السياسات. وعندم

مسائل حساسة من شأهنا أن حتدث مشاكل يف تنفيذ االتفاقية على الصعيد  يشريوا إىلالنظراء الوطنيني، فإن بإمكاهنم أن 
                                                      

40 ?op report, ‘How to provide policy advice effectivelyUNESCO ICH Section, Worksh 
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ي أن ينبغ الوطين أو الصعيد الدويل، ويساعدوا النظراء الوطنيني على استكشاف االسرتاتيجيات املمكنة ملعاجلتها. غري أنه ال
 حكام مسبقة بشأن املسائل اليت تندرج يف نطاق السلطة السيادية للدول أو اليت خترج عن نطاق االتفاقية.وا أيصدر 

 الخطوات الممكنة في تقييم لالحتياجات

مثة عدد من اخلطوات املمكنة اليت ميكن اختاذها بالتشاور مع النظراء الوطنيني يف إطار عملية للتشاور، مث يف سياق رسم 
 .4إىل  2وهذه اخلطوات معززة باملعلومات الواردة يف امللحقات  41السياسات.

 :القيام باستعراض مكتيب للسياق القطري ذي الصلة بصون الرتاث الثقايف غري املادي، مبا فيه 

o السياق التارخيي والسياق االجتماعي االقتصادي والسياسي والثقايف الراهن؛ 

o العهد، وطائفة اجلماعات املختلفة يف البلد  احديث النزوح واهلجرة التوجهات الدميوغرافية يف البلد، مبا فيها
 والعالقات فيما بينها؛

o  السياق القانوين والسياسايت الوطين واإلقليمي والدويل الذي يؤثر يف صون الرتاث الثقايف غري املادي
(، مبا يف ذلك )ليس فحسب يف الثقافة، بل حىت يف التعليم والصحة وامللكية الفكرية، وما إىل ذلك

 أهداف صنع السياسة يف جمال الثقافة،

o .اإلطار املؤسسي والواليات ذات الصلة 

  حتديد خمتلف األطراف ذات املصلحة )من قبيل اجلماعات، واملنظمات غري احلكومية، والوزارات والوكاالت
 من أجل: احلكومية، واملؤسسات ومراكز البحوث( وإجراء مشاورات مع ممثليها

o التحديات ذات الصلة بصون الرتاث الثقايف غري املادي يف البلد و هداف السياسة العامة واملسائل حتديد أ
 )سواء يف ميدان الثقافة أو بصفة أعم(،

o ،تقييم التدخالت والسياسات القائمة اليت تدعم صون الرتاث الثقايف غري املادي 

o ،استعراض القدرات املؤسسية للقيام بوالياهتا احلالية 

o االحتياجات والفرص املتعلقة بصون الرتاث الثقايف غري املادي حسب األولوية، ترتيب 

o ا الدعم املؤسسي أن يساعدميحتديد اجملاالت املمكنة اليت ميكن فيها لصنع السياسات أو مراجعتها وتقد 

                                                      
 ,UNESCO Section on the Diversity of Cultural Expressionsتتضمن الوثائق التالية بعض اخلطوات املشاهبة:  41

‘Methodological Guide for technical assistance missions ;’Division of Cultural Policies and Intercultural 

Dialogue (UNESCO Culture Sector), 2011 ‘Operational processes for the formulation and implementation 

of cultural policies.’ 
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 يف صون الرتاث الثقايف غري املادي.

 مة ولصنع السياسات؛صوغ حتليل أويل وتقييم لالحتياجات لبناء القدرات بصفة عا 

 الحتياجات؛ األوليني لوتقييم  التشاور مع املعنيني من ذوي املصلحة بشأن التحليل 

 وألتقييم االحتياجات مبا فيه تقييم قطري واقرتاحات ملواصلة املساعدة يف إسداء املشورة  يحترير تقرير ختام 
 .بناء القدرات
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 ملحقات المذكرة التوجيهية

 المختصرات:الملحق األول: 

 اللجنة الدولية احلكومية لصون الرتاث الثقايف غري املادي اللجنة

مامل يشر إىل خالف ذلك، فإهنا تشمل مصطلحات اجلماعات واجملموعات واألفراد  اجلماعات
 مبفهومها الوارد يف االتفاقية

لرتاث الثقايف غري تشري إىل اتفاقية اليونسكو لصون ا اما مل يشر إىل خالف ذلك، فإهن االتفاقية
أيضاا ال تقرتن بأي إشارات أخرى يقصد هبا  "املواد"(، وأي إشارة إىل 2003املادي )

 مواد االتفاقية.

تقرير مرفق اإلشراف الداخلي عن تقييم األعمال التقنينية لقطاع الثقافة يف اليونسكو،  تقرير مرفق اإلشراف الداخلي
 (.2013)تشرين األول/أكتوبر  IOS/EVS/PI/129 REVالوثيقة 

ويشمل شىت املصطلحات اليت حتيل إىل العمليات اليت من خالهلا ميكن للدول أن تنضم  التصديق
 إىل االتفاقية من قبيل: التصديق، والقبول واملوافقة واالنضمام

 "ينضم"و، "يوافق"و "يقبل"و "يصدق"ويشمل تعابري  صدق )صدقت(

 الصون سجل أفضل ممارسات السجل

 منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  اليونسكو
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 42الملحق الثاني: إرشادات للخبراء الذين يسدون خبرة في مجال السياسات

ا ببحث حتضريي لفهم الديناميات االجتماعية واالقتصادية والسياسية احملددة يف و قوم ة.يالرؤية االستراتيج افهموا - 1
كل دولة واليت ستؤثر على صنع السياسات املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي، مبا يف ذلك مكانة الرتاث الثقايف 

 إطارها سياسة الرتاث يفليت ستصاغ غري املادي داخل الرؤية االسرتاتيجية للبلد. واسعوا إىل فهم البيئة القانونية ا
 الثقايف غري املادي.

تعيني شخص يعمل بصفة دائمة يف الوكالة احلكومية املسؤولة  اطلبوا. اطلبوا معلومات عن جهة االتصال األولية - 2
كجهة اتصال يف بداية العملية. فاملشورة السياساتية ميكن أن توضع على الرف بكل بساطة عندما تصدق الدول 

اث خربة أو برامج قائمة يف ميدان الرت  أو جهة اتصال، وال تكون هلا مسؤوالا اا على االتفاقية لكنها ال تعني شخص
 الثقايف غري املادي.

. فينبغي تعيني هذا الفريق وإطالعه قبل وصولكم يف مهمة وينبغي أن يصطحبكم يف اطلبوا تعيين فريق تقني - 3
به مهمة تعهد التوصيات  التعامل مع ذوي املصلحة، وأن يقدم إسهامات ويسجل اإلجراءات طيلة العملية، وتناط

 الواردة يف التقرير فيما بعد.

من العملية على املعلومات  . احرصوا على إطالع نظرائكم القطريني يف فرتة مبكرةبادلوا المعلومات األساسيةت - 4
 املتعلقة خبلفيتكم وخربتكم حىت تتأكدوا من استفادهتم من خربتكم قدر املستطاع.

حتديد ذوي املصلحة، . احرصوا على أن تتم استشارتكم بشأن مسألة اعملوا على تحديد الجهات ذات المصلحة - 5
قبل وصولكم إىل البلد يف مهمة، حىت يكون بإمكانكم تقدمي إسهاماتكم بغرض حتسني عمق وسعة املشاورة )عند 

 االقتضاء(.

اقرتاح حلول منوذجية  . كما سبقت اإلشارة إليه، فإن دور اخلبري االستشاري ليس هوقوموا بتدبير توقعات الحكومة - 6
رباء تلك التوقعات لدى احلكومات الراغبة يف حل سريع ت للدول. ولذلك يلزم أن يدبر اخلأو حترير وثائق سياسا

بشأن أفضل السبل اا يارات مستنرية ومالئمة حمليتبأن يوضحوا لتلك احلكومات دورهم يف مساعدهتا على القيام باخ
 ملية صنع السياسات.لدعم صون الرتاث الثقايف غري املادي مبا يتماشى مع روح االتفاقية عن طريق ع

تواصلوا وتبادلوا املعلومات مع املنظمات غري احلكومية وغريها من اجلهات ذات  اعتمدوا على الخبرة الموجودة. - 7
املصلحة يف اجملتمع املدين يف فرتة مبكرة من العملية، حىت تفهم على أحسن وجه كيف ميكنها أن تدعم صون 

ليات استشارية مماثلة ما تكون هذه املنظمات قد أجرت عمليات وآاا كثري و الرتاث الثقايف غري املادي يف اجلماعات. 
 أو توصيات لتحريك األمور بسالسة.اا قيماا أن تقدم إسهام من كنهامت

                                                      
 مع جزيل الشكر لستيفن شيفونيز. 42
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. سرتغب اجلهات ذات املصلحة يف املسامهة بأفكار واقرتاحات احرصوا على المتابعة في مرحلة ما بعد التشاور - 8
سات. احرصوا على وضع الرتتيبات تقدمي التوصيات إىل الدولة، وخالل عملية صنع السياو مهمتكم،  بعد انتهاء

 الالزمة للحصول على تلك املسامهات والنظر فيها.

. أشريوا، قدر اإلمكان، إىل التناقضات بني املمارسات احمللية واألحكام القائمة بشأن املساواة قرؤوا ما بين السطورا - 9
مسبقة، اا القضايا الصعبة: وال تصدروا أحكاموعدم التمييز يف السياسات والقوانني الوطنية. راعوا احلساسية يف 

 السيادة الوطنية. واحرتموا

اا فهموا فهما. تريثوا حىت تكسبوا ثقة الفريق التقين وذوي املصلحة يف الدولة، و ابنوا الثقة مع كل ذوي المصلحة -10
يف احلاالت اليت تبدو  مثالا السياق احمللي، قبل إثارة القضايا الصعبة من قبيل مسائل حقوق اإلنسان، وذلك اا تام

 ممارسة الرتاث الثقايف غري املادي ممارسة متييزية. فيها

. اشرحوا يف تقريركم ما كان ينبغي اختاذه من خطوات إضافية، أو من هم أصحاب املصلحة كأداة  "التقرير"وظفوا  -11
وامليزانية( اليت حالت دون إدراجكم هلذه اآلخرون الذين متت استشارهتم، وما هي األسباب )من قبيل قيود الزمن 

يل امتانع الوكاالت احلكومية يف التعامل مع مجاعات أو منظمات غري حكومية معينة، وبالت اا،اخلطوات. فأحيان
 ، وال ختفوا الثغرات.واشرحوها فهموا هذه القيود يف إطار منظورهاايصعب احلصول على صورة كاملة عن الوضع. 

النظراء القطريني. فابذلوا قصاراكم لتقدمي إىل . ستحال تقارير مهمتكم إىل اليونسكو و جات التقريرعمموا استنتا -12
إىل املوظفني التقنيني يف احلكومة، أو اجملتمع املدين أو ذوي املصلحة يف اجلماعات. أيضاا هذه االستنتاجات 

إىل القادة السياسيني يف القطاع املسؤول عن  إعالمية وباإلضافة إىل ذلك، قدموا التوصيات مباشرة يف شكل إحاطة
 تنفيذ االتفاقية )قطاع الثقافة عادة(.
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 : نموذج اإلبالغالثالثالملحق 

 اسم الدولة الطرف

 معلومات أساسية عن الدولة

الدميوغرافية االقتصادي والتارخيي والبيانات -ماهي اجلوانب الوثيقة الصلة باملوضوع من السياق السكاين واالجتماعي
 )مبا فيها التنوع العرقي( يف الدولة؟

كيف تعاملت الدولة ومجاعاهتا أو منظماهتا غري احلكومية مع االتفاقية حىت اآلن )الرتشيحات، وطلبات املساعدة 
 ك(؟الدولية، وعضوية اللجنة، والتعليقات العامة على ملفات الرتشيح، واملنظمات غري احلكومية املعتمدة، وما إىل ذل

 نطاق تقييم االحتياجات ومنهجيته

 ما هو نطاق تقييم االحتياجات وغرضه؟

ع تقييم االحتياجات، وبأي مشاركة من النظراء القطريني واجلماعات وغريها من ذوي املصلحة؟  كيف مج 

 الترتيبات الراهنة لصون التراث الثقافي غير المادي في سياسات الدولة والواليات المؤسسية

رتاث الثقايف غري املادي يف أي من السياسات القائمة أو الواليات املؤسسية؟ وإذا ذ كر، فكيف مت تعريفه، هل ذكر ال
 لصونه؟ توما هي الرتتيبات اليت وضع

اليت صدقت عليها الدولة الطرف أو وافقت عليها وكيف ميكنها أن  ما هي الصكوك القانونية اإلقليمية والدولية
 السياسات املتعلقة بصون الرتاث الثقايف غري املادي؟توجه عملية صنع 

مع اا كيف يساعد اإلطار السياسايت واملؤسسي القائم يف الدولة الطرف يف صون الرتاث الثقايف غري املادي متاشي
 :كان األمر كذلكروح االتفاقية؟ وبأي طريقة، إن  

ث الثقايف غري املادي يف اإلقليم، ومببادئ االتفاقية، يشجع ذلك اإلطار توعية ذوي املصلحة بقيمة ووظيفة تنوع الرتا
 (؛15و 1والدور اهلام للجماعات املعنية يف صونه )املادتان 

يشجع أوسع مشاركة ممكنة للجماعات املعنية يف كل األنشطة املتعلقة برتاثها الثقايف غري املادي، والتشاور بينها 
 (؛15لثقايف غري املادي )عند االقتضاء( )املادة وبني ذوي املصلحة اآلخرين يف إدارة الرتاث ا

 )أ((، بالقيام مثالا  13يدمج صون الرتاث الثقايف غري املادي يف ختطيط الربامج وتعزيز وظيفته يف اجملتمع )املادة 
 (؛1-2بتعزيز االحرتام املتبادل، وحقوق اإلنسان )مبا فيها املساواة بني اجلنسني( والتنمية املستدامة )املادة 
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دعم حتديد الرتاث الثقايف غري املادي يف اإلقليم ووضع قوائم حصره مبشاركة كاملة للجماعات املعنية ورضاها، ي
 (؛12و 11تلك القوائم وإتاحة املعلومات للجماعات ألغراض الصون )املادتان  واستيفاء

للجماعات املعنية وبرضاها. وهذا ما ميكن أن دعم السبل األخرى لصون الرتاث الثقايف غري املادي مبشاركة كاملة ي
 (؛14و 13يشمل بناء القدرات، والبحث، ونشر املعلومات )بإدارة مالئمة( )املادتان 

شجع التظافر بني تنفيذ شىت اتفاقيات اليونسكو يف ميدان الثقافة، وكذلك التظافر بني صون الرتاث الثقايف غري ي
إىل ترتيبات يف سياسات حمددة من سياسات الرتاث اا املادي؛ )استناد الرتاثاملادي وتعزيز الصناعات الثقافية وصون 

 (؛3الثقايف غري املادي( )املادة 

ه اجلماعات املعنية مع صون الرتاث الثقايف غري املادي، وتعزيز التنمية املستدامة، واحلرص على حقوق ورفا حيمي
عدم النيل من سياق الرتاث الثقايف غري املادي أو اإلفراط يف املتاجرة به، وعدم تشويه اجلماعات املعنية أو إساءة 

 من التوجيهات التنفيذية(؛ 104و 102معاملتها )الفقرتان 

من التوجيهات التنفيذية(،  88-86(؛ والفقرات 1)د( و1اخلربة واملعلومات عرب احلدود الدولية )املادتان  ليتباد
مبا يف ذلك التعاون والتواصل بني اجلماعات واخلرباء ومراكز اخلربة ومؤسسات البحوث والشبكات الدولية 

 توجيهاتمن ال 88و 86و 80-79لفقرات )ا 2للمؤسسات املعنية بالرتاث الثقايف غري املادي ومراكز الفئة 
 ؟التنفيذية(

 المشاكل الرئيسية في صون التراث الثقافي غير المادي

ما هي املشاكل الرئيسية اليت تعرتض صون الرتاث الثقايف غري املادي وضمان استفادة اجلماعات من عمليات 
 املصلحة؟الصون، واليت أشارت إليها اجلماعات املعنية وغريها من اجلهات ذات 

 هل توجد مثة أي مسائل إضافية حددها اخلبري االستشاري؟

 ثغرات السياسة العامة في صون التراث الثقافي غير المادي

 أي مشكل من هذه املشاكل ميكن معاجلته عن طريق رسم السياسات؟

ي ثغرات أخرى يف هل توجد مثة أو ما هي ثغرات السياسة العامة اليت حددها النظراء القطريون وذوو املصلحة؟ 
 السياسة العامة ميكن اإلشارة إليها؟

 عملية السياسة العامة

ما هي التوصيات اليت ميكن تقدميها يف هذا و أي عملية من عمليات السياسة العامة حيتمل أن تعتمدها الدولة؟ 
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 الصدد، إن وجدت، للمساعدة يف التخطيط هلذه العملية؟

 احتياجات بناء القدرات

جات اليت حددها النظراء القطريون واجلماعات املعنية وغريها من اجلهات ذات املصلحة يف جمال بناء ماهي االحتيا
 حيتمل أن تكون مهمة؟ اليت القدرات؟ ما هي االحتياجات اإلضافية لبناء القدرات

 صلحة؟ما هي أمثلة هنج السياسة العامة اليت قد يكون من املهم أن يستكشفها النظراء القطريون وذوو امل

 أي برنامج لبناء القدرات ميكن أن يليب هذه االحتياجات على أحسن وجه؟
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 : قائمة مرجعيةالرابعالملحق 

 .ساساا أتوجيه امليزنة بغرض هذه قائمة مرجعية للتحضري لتقييم لالحتياجات، 
 اإلجراءات املهمة

 وضع وثيقة لتحديد النطاق
تقييم االحتياجات بناء على مشاورات مع يصدر اخلبري االستشاري وثيقة حتديد نطاق 

 النظراء القطريني واليونسكو لتحديد تفاهم مشرتك بشأن:
 الغرض من تقييم االحتياجات، ونطاقه وعمليته ونواجته؛ 
  أدوار اخلبري االستشاري، والنظراء القطريني، وممثلي اجلماعات وغريهم من ذوي

 املصلحة؛ 
 ية رسم السياسات يف الدولة.العالقة بني تقييم االحتياجات وعمل 

جيتمع/يتبادل اخلبري االستشاري اآلراء مع 
النظراء القطريني واليونسكو )وميكن أن يتم 

 ذلك عن طريق الربيد اإللكرتوين أو سكايب(
 حتديد ذوي املصلحة الرئيسيني

 األولالناتج: وثيقة حتديد النطاق )الفصل 
 من تقييم االحتياجات(

 مكتيبمشروع استعراض  وضع
  النظراء القطريني ملعلومات بشأن:ميتقد 

 املسائل والتحديات الرئيسية يف صون الرتاث الثقايف غري املادي؛ 
 أدوات السياسة القائمة اليت هلا عالقة بالرتاث الثقايف غري املادي؛ 
 .الواليات املؤسسية اليت هلا عالقة بالرتاث الثقايف غري املادي 

األويل للخلفية القطرية، واملسائل والتحديات الرئيسية يف صون الرتاث االستعراض املكتيب 
الثقايف غري املادي، وأدوات السياسة القائمة اليت هلا عالقة بالرتاث الثقايف غري املادي 

 والواليات املؤسسية اليت هلا عالقة بالرتاث الثقايف غري املادي.

 تقدمي النظراء القطريني للمعلومات
 ببحث مكتيب ي االستشار قيام اخلبري

 الناتج: مشروع استعراض مكتيب

 التشاور بشأن مشروع االستعراض املكتيب ووضع حتليل للسياسات
إجراء مشاورات ملناقشة وتناول املسائل اليت أثريت يف االستعراض املكتيب األويل وحتديد 

القدرات يف معاجلة  الثغرات واحللول املمكنة يف السياسة العامة. مناقشة احتياجات بناء
 ثغرات السياسة العامة هذه.

اجتماع اخلبري االستشاري مع النظراء 
 القطريني وممثلي اجلماعات وغريهم من ذوي

 املصلحة
 وضع مشروع تقرير تقييم االحتياجات

وضع اخلبري االستشاري ملشروع التقرير وقيامه بتعميمه على النظراء القطريني واليونسكو 
 على تعليقاهتم قبل تعديله ووضع صيغته النهائية.بغرض احلصول 

التشاور عن طريق الربيدي اإللكرتوين أو 
سكايب مع النظراء القطريني وذوي املصلحة 

 الرئيسيني ومع اليونسكو حسب االقتضاء
 وضع التقرير اخلتامي لتقييم االحتياجات

لالحتياجات  اخلتاميالناتج: تقدمي التقييم  ونسكو للموافقة عليه ونشره.قيام اخلبري االستشاري بوضع وتقدمي التقرير اخلتامي إىل الي
 إىل اليونسكو

 


