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وثيقة إعالمية: أحكام السياسات فيما يتعلق بممارسي التراث الثقافي غير المادي/عناصر 
 التراث الثقافي غير المادي

 مجال السياسة العامة/مسألة السياسة العامة
 ممارسو الرتاث الثقايف غري املادي وعناصره الرتاث الثقايف غري املادي/ اتعملية رسم سياس

 مسائل يتعين النظر فيها

يف  املتعلقة هبذا الرتاث اتتشريعالأو  العامة سياسةالالرتاث الثقايف غري املادي يف ب خاصة إدراج أحكامتقرر الدول  قد
وترغب بعض الدول يف تفادي سن  سياسة مستقلة بشأن الرتاث الثقايف غري املادي. وضعتقرر أو قطاع الثقافة أو خارجه 

سياسات عامة مرنة لتشجيع رسم ذلك  عوضًا عنلتوجيه صون الرتاث الثقايف غري املادي، وتفضل  ةدداحمل اتتشريعال
يف الدول األطراف يف  وحضعتي اليت يتفق العديد من سياسات الرتاث الثقايف غري املادو  1صون الرتاث الثقايف غري املادي.

أن البعض منها يؤكد تدخل الدولة يف الصون، بل  معاالتفاقية عموماً، املنصوص عليها يف بادئ املاالتفاقية حىت اآلن مع 
نشئ تالرتاث الثقايف غري املادي، ف عريفأحكاماً لتالسياسات  العديد من وتتضمنوامتالك الدولة للرتاث الثقايف غري املادي. 

ربط صون الرتاث الثقايف غري ت، و خاصة به قوائم حصر إعدادإطاراً أساسيًا لتحديد الرتاث الثقايف غري املادي يف الدولة و 
عزز تساعد أيضًا ممارسي الرتاث الثقايف غري املادي أو تالسياحة أو محاية امللكية الفكرية، ورمبا  من خاللاملادي بالتنمية 

 عناصر حمددة منه.

وتشجع التوجيهات التنفيذية الدول األطراف فيما يتعلق بوضع أحكام خاصة مبمارسي الرتاث الثقايف غري املادي وعناصره 
تعزيز السياسات الرامية إىل االعرتاف العام حَبَملة الرتاث الثقايف غري يف السياسات، على سبيل املثال ال احلصر، على "

يف حتقيق التنوع  إقليمها يفاف مبسامهة مظاهر الرتاث الثقايف غري املادي املوجود املادي وممارسيه، ووضع سياسات لالعرت 
ويسرتعي ممارسو الرتاث الثقايف غري املادي، يف بعض الدول، وحىت عناصر حمددة من هذا الرتاث  2."والثراء الثقافيني للدول

فن الطهي الربتغايل، على  2000متوز/يوليو  26خ يف املؤر  96الربتغايل رقم  الوزراءاهتمام السياسات. ويعرض قرار جملس 
وميكن أن يؤدي الرتكيز  3سبيل املثال، بوصفه أحد األصول غري املادية الذي ميثل جزءاً ال يتجزأ من الرتاث الثقايف الربتغايل.

                                                           
1 Lixinski, Intangible Cultural Heritage in International Law, p.126 
 .285تقرير مرفق اإلشراف الداخلي، الفقرة  2
 قاعدة بيانات اليونسكو لقوانني الرتاث الثقايف. 3
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. بيد أنه ميكن أن يرتتب على ممارسي الرتاث الثقايف غري املادي وعناصره احملددة إىل املساعدة يف الصون يف بعض األحيان
على ذلك أيضاً آثار غري مقصودة، مثل إحداث تضارب يف املصاحل يف اجملتمع )املمارسون مقابل شيوخ اجلماعات، على 

 4سبيل املثال(، ومن مث إعاقة الصون.

هبدف االعرتاف بالرتاث  "برنامج الكنوز البشرية احلّية" 1962يف عام  وأنشأ قانون محاية الرتاث الثقايف يف مجهورية كوريا
مستوحية إياه من برنامج عام  1993 "برنامج الكنوز البشرية احلّية" يف عاموأنشأت اليونسكو  5الثقايف غري املادي ونقله.

ومن بعض اخلربات املوجودة يف شرق آسيا. وأسفرت بعض النظم عن نتائج جيدة، بيد أن اليونسكو نفسها  1962
وينبغي أن تركز املشروعات الرامية إىل صون  6ظام بالطريقة ذاهتا، وال خيصَّص لذلك أي متويل حمدد.تقوم اآلن بتعزيز الن ال

الرتاث الثقايف غري املادي، يف إطار روح االتفاقية، على نقل الرتاث باملعىن الواسع، وليس نقل الرتاث من األساتذة 
ت تركيزها على املعارف واملهارات املعنية عوضًا عن الرتكيز "املخضرمني" إىل تالمذهتم فحسب. وينبغي أن تزيد املشروعا

على األفراد الذين ميلكون هذه املهارات يف أي وقت من األوقات. وجتدر اإلشارة إىل أنه ال ميكن إدراج األشخاص يف 
 7قائميت االتفاقية، بل مهاراهتم ومعارفهم بوصفها عنصراً من عناصر الرتاث الثقايف غري املادي.

هذه النظم اختالفاً  ختتلفأو نظمًا متعلقة هبا. و الكنوز البشرية احلّية  عتمدت العديد من الدول وال تزال تعتمد نظموا
هتم بطريقة ما أمن بلد إىل آخر، لكن معظمها يعرتف باملمارسني الرئيسيني للرتاث الثقايف غري املادي وتتم مكاف واسعاً 

وميكن للممارسني االستفادة من التمويل لتوفري التدريب لآلخرين،  إىل اآلخرين.لتشجيعهم على نقل مهاراهتم ومعارفهم 
أو االنتفاع مبنشآت التدريب املدعومة أو أنظمة املعاشات التقاعدية اخلاصة بالدولة، أو برامج اإلعفاءات الضريبية، على 

ناًء على إجنازاهتم البارزة واستعدادهم لنقل سبيل املثال. وختتار الدول عادة )من خالل هيئات معتمدة( هؤالء األشخاص ب
ويشمل العديد من هذه الربامج إنشاء بنية أساسية قانونية وإدارية. وال تستلزم نظم الكنوز  8معارفهم ومهاراهتم إىل اآلخرين.

ع أنواع الرتاث البشرية احلّية وضع أي قوانني حمددة أو قوائم حصر أو هيئات دائمة لتويل إدارهتا، وال تستوجب مشل مجي
الثقايف غري املادي أو مجيع املناطق يف الدولة فيها. وحني تحفرض قيود على أنواع الرتاث الثقايف غري املادي اليت ميكن حتديد 
ممارسيها ومكافأهتم يف إطار نظم برامج الكنوز البشرية احلّية، ينبغي النظر بعناية إىل اآلثار السلبية احملتملة املرتتبة على 

 لية النقل هذه.عم

                                                           
4 126Lixinski, Intangible Cultural Heritage in International Law, p.. 
5 New Delhi Field -‘National Intangible Cultural Heritage (ICH) Legislation and Initiatives’, UNESCOLowthorp, L. 2010. 

Office. 
، اليت متت صياغتها بالتزامن مع اعتماد االتفاقية، إىل كيفية توافق هذه النظم الكنوز البشرية احلّية أشارت املبادئ التوجيهية لليونسكو بشأن نظم 6

  /EN.pdf-00031http://www.unesco.org/culture/ich/doc/srcية: مع االتفاق
 شعبة الرتاث الثقايف غري املادي يف اليونسكو، مواد املشاركني يف احللقات التدريبية بشأن تنفيذ االتفاقية. 7
 غري املادي يف اليونسكو، مواد املشاركني يف احللقات التدريبية بشأن تنفيذ االتفاقية. شعبة الرتاث الثقايف 8

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00031-EN.pdf
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 على ماذا تنص االتفاقية والنصوص المنبثقة عنها؟

 االتفاقية

: تقوم كل دولة طرف مبا يلي:)أ( اختاذ التدابري الالزمة لضمان صون الرتاث الثقايف غري املادي املوجود يف أراضيها؛ 11املادة 
، بتحديد وتعريف خمتلف عناصر الرتاث الثقايف غري 2من املادة  3)ب( القيام، يف إطار تدابري الصون املذكورة يف الفقرة 

 املادي املوجودة يف أراضيها، مبشاركة اجلماعات واجملموعات واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة.

 التوجيهات التنفيذية

إبقاء اجلمهور تسعى الدول األطراف، جبميع الوسائل املالئمة، إىل ، الفقرات )د( و)ه( و)و( و)ز(: 105التوجيه التنفيذي 
على علم بأمهية الرتاث الثقايف غري املادي وباألخطار اليت هتدده، وكذلك باألنشطة املضطلع هبا عماًل باالتفاقية. وحتقيقاً 
لذلك، تحشجَّع الدول األطراف على القيام مبا يلي: )د( النهوض بالسياسات الرامية إىل االعرتاف العام حبملة أنشطة الرتاث 

 رسم؛ )هـ( تعزيز ودعم إنشاء الرابطات اجملتمعية، ورعاية تبادل املعلومات فيما بينها؛ )و( وممارسيه  املاديالثقايف غري
سياسات ترمي إىل االعرتاف بإسهام مظاهر الرتاث الثقايف غري املادي املوجودة على أراضيها يف حتقيق التنوع والثراء الثقافيني 

 حملية هتدف إىل تعزيز الوعي بالرتاث الثقايف غري املادي.للدول؛ )ز( دعم وضع وتنفيذ سياسات 

اليت  والتدابري األخرى(: تقدم الدولة الطرف تقارير عن التدابري التشريعية والتنظيمية 1، الفقرة )ب()153التوجيه التنفيذي 
 11وفقاً ملا جاء يف املادتني  تدابري أخرى للصون)ب(  اختذهتا لتطبيق االتفاقية على الصعيد الوطين، مبا يف ذلك ما يلي:

تعزيز وظيفة الرتاث الثقايف غري املادي يف اجملتمع،  اعتماد سياسة ترمي إىل( 1) من االتفاقية، مبا يف ذلك ما يلي: 13و
 .وإدماج صونه يف برامج التخطيط

 المبادئ األخالقية

 ايف صون تراثه الدور الرئيسيباجلماعات واجملموعات واألفراد، حبسب احلالة،  ضطلع: جيب أن ت1املبدأ األخالقي  
 الثقايف غري املادي.

يف مواصلة املمارسات  بحق الجماعات والمجموعات واألفراد، بحسب الحالة،االعرتاف  ب: جي2املبدأ األخالقي 
 .هذا احلق ية الرتاث الثقايف غري املادي واحرتاموأوجه التمثيل والتعبري واملعارف واملهارات الضرورية لضمان استمرار 

، عالوة على االحرتام والتقدير املتبادل للرتاث الثقايف غري املادي، االحترام المتبادلجيب أن يسود  :3املبدأ األخالقي 
 التفاعالت بني الدول وبني اجلماعات واجملموعات واألفراد، حبسب احلالة.
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 ثلمي الوينبغي أ متواصل. على حنو الطبيعة الدينامية والحّية للتراث الثقافي غير الماديام احرت  ب: جي8املبدأ األخالقي 
 صون الرتاث الثقايف غري املادي. ول دونعقبات حت وأ هلذا الرتاث خماوف الطابع األصلي واحلصري

 التأثيرواملنظمات احمللية والوطنية وعرب الوطنية واألفراد بعناية  موعاتجيب أن تقّيم اجلماعات واجمل :9املبدأ األخالقي 
على استمرارية  كون له أثر، ألي إجراء من شأنه أن ييف األجلني القصري والطويلاحملتمل والنهائي، املباشر وغري املباشر، 

 اليت متارسه. اجلماعاتالرتاث الثقايف غري املادي أو 

 لشأنصكوك قانونية أخرى في هذا ا
 2001لعام بشأن التنوع الثقايف العاملي إعالن اليونسكو 

 (2005اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف )
 (2007إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية )

 (2002القانون النموذجي ملنطقة احمليط اهلادي حلماية املعارف التقليدية وأشكال التعبري الثقايف )
 (2000إعالن رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن الرتاث الثقايف )

 (1976امليثاق الثقايف ألفريقيا )

 أمثلة
)فنانو الشعب، الفنانون املتميزون(؛  فيتنامقد يكون لربامج الكنوز البشرية احلّية عناوين خمتلفة عديدة، على النحو التايل: 

جمهورية كوريا أفضل املهارات يف جمال الرتاث الثقايف غري املادي(؛ و)قائمة باألشخاص املوهوبني ذوي  منغولياو
)جوائز فخر األداء، واجلوائز  باكستان)الكنوز البشرية احلية(؛ و نيجيريا)الكنوز البشرية احلية(؛ و مالي)األساتذة(؛ و

وأنشأت فرنسا  9الثقافة البريوفية(. )التقدير املتميز لشخصية حممودة يف جمال بيروالوطنية، وشهادات التقدير الوطنية(؛ و
نظام أساتذة الفنون، املعروفني مبعارفهم ومهاراهتم ويتلقون املساعدة يف جمال نقل احِلرف اليت يتقنوها؛ وأنشأت مدينة باريس 

 يف سياق مماثل نظام حرفيي الفنون يف باريس. 

سّنت كمبوديا والسنغال منذ مدة وجيزة قوانني جديدة  وتوضع أطر قانونية يف بعض األحيان لنظم الكنوز البشرية احلّية:
 10تعرتف بالكنوز البشرية احلّية.

                                                           
 .2012لعام  دراسة تقارير الدول األطراف عن تنفيذ االتفاقيةبشأن  /COM/12/7ITH.6من الوثيقة  48انظر الفقرة  9

 .2013لعام  الدول األطراف عن تنفيذ االتفاقيةدراسة تقارير بشأن  /a6.COM/13/8ITH.من الوثيقة  10انظر الفقرة  10
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بشأن الكنوز البشرية  2010إعداد قائمة حصر واحدة للفنانني والفرق اخلاصة مبوجب املرسوم امللكي لعام  كمبودياومت يف 
 احلّية. 

حلية" تضم أكثر من ألفي حامل وممارس للرتاث الثقايف غري أيضًا "قائمة حصر وطنية بالكنوز البشرية ا تركياويوجد يف 
 11املادي.

هيئة جديدة إلدارة برنامج الكنوز البشرية احلية الذي يستطيع األشخاص املعيَّنون أن ُيصلوا  ساحل العاجوأنشئت يف 
 12مبوجبه على دعم من الدولة ألنشطة النقل اليت يضطلعون هبا.

. وحظي الفائزون، بماليزياالتقليديني يف بينانغ  تقديراً لعمل احلرفيني "جوائز كنوز الرتاث احليّ "وأنشأ صندوق تراث بينانغ 
 ونالوا مساعدة مالية مدى احلياة. وتقديره اجلمهور إشادةاختيارهم من بني مرشحني مسّاهم اجلمهور، بالدعاية و  مت الذين

 13ألجيال القادمة.ا  من أجل نقلها إىلكامالً قاً  توثيوجرى توثيق مهاراهتم وعملياهتم وأعماهلم احلرفية 

بتقدير احلرفيني الشعبيني يف االحتفاالت اليت تقام خالل املهرجانات، أي مراسم داستار باندي )وضع  باكستانوتقوم 
 14العمامة( للفنانني الشعبيني الذكور، ومراسم شادار بوشي )وضع شادور( للفنانات الشعبيات.

على سبيل  جمهورية كوريااخلاصة بالكنوز البشرية احلّية دائمًا مجيع فئات املمارسني، فيمكن يف وال تشمل السياسات 
املثال، تعيني مغين موسيقى غاغوك بوصفهم أساتذة )أوجه الرتاث الثقايف غري املادي(، ولكن ال ميكن تعيني املوسيقيني 

 15الذين يرافقوهنم.

 المعدة لبناء القدراتدراسات حاالت مفيدة واردة في المواد 

 : األنظمة القانونية واإلدارية على املستوى الوطين يف جنوب أفريقيا29 ةالاحلدراسة 
1.0v-29CS: العربية|الروسية|اإلسبانية|الفرنسية|اإلجنليزية 

 
 

                                                           
 .2013لعام  دراسة تقارير الدول األطراف عن تنفيذ االتفاقيةبشأن  /a6.COM/13/8ITH.من الوثيقة  38و 26 تنيانظر الفقر  11
 .2013لعام  االتفاقيةدراسة تقارير الدول األطراف عن تنفيذ بشأن  /a6.COM/13/8ITH.ن الوثيقة م 38و 13تني انظر الفقر  12
13 Lim, 2007, ‘Handicrafts in the Context of Sustainable Cultural Tourism’, UNESCO EIIHCAP Regional -Lin Lee Loh

Meeting, Safeguarding Intangible Heritage and Sustainable Cultural Tourism: Opportunities and Challenges, Hué, Viet 
Nam, 11–13 December 2007 

 .2012لعام  دراسة تقارير الدول األطراف عن تنفيذ االتفاقيةبشأن  /COM/12/7ITH.6من الوثيقة  48انظر الفقرة  14
 2012لعام  دراسة تقارير الدول األطراف عن تنفيذ االتفاقيةبشأن  /COM/12/7ITH.6من الوثيقة  48انظر الفقرة  15

https://ich.unesco.org/doc/src/CS29-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS29-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS29-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS29-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS29-v1.0-ES.doc
https://ich.unesco.org/doc/src/CS29-v1.0-ES.doc
https://ich.unesco.org/doc/src/CS29-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS29-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS29-v1.0-AR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS29-v1.0-AR.docx
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 السكان األصليني يف الربازيل مجاعاتاالت احلكومية حتمي حقوق لوكا: 31دراسة احلالة 
1.0v-31CS: العربية|الروسية|اإلسبانية|الفرنسية|اإلجنليزية 

للبحوث واملنشورات والتسجيالت يف الواليات ( Hopi)وك: بروتوكول قبيلة هويب : مدّونات قواعد السل32الة احلدراسة 
 املتحدة األمريكية

1.0v-32CS: العربية|الروسية|اإلسبانية|الفرنسية|اإلجنليزية 

  وشم التاتو: 38دراسة احلالة 
1.0v-38CS: عربيةال|اإلسبانية|الفرنسية|اإلجنليزية 

 الباتيك اإلندونيسي: 39دراسة احلالة 
0.1v-39CS: اإلسبانية|الفرنسية|اإلجنليزية 

 : فالندرز: سياسات التيسري54دراسة احلالة 
1.0v-54CS: اإلسبانية|الفرنسية|اإلجنليزية 

 : صناعة احلرير يف تشا55دراسة احلالة 
1.0v-55CS: اإلسبانية|الفرنسية|اإلجنليزية 

 لالستزادة

 .إرشادات اليونسكو من أجل إنشاء نحظم وطنية "للكنوز البشرية احلية"

 أسئلة يتعين النظر فيها

  كيف ميكن لسياسات الرتاث الثقايف غري املادي تعريف الرتاث الثقايف غري املادي واجلماعات املعنية؟ وهل
األولوية أو  ؤهاماعات( ميكن إيالمجاعة من اجلجوانب الرتاث الثقايف غري املادي )أو أي جانب من هناك أي 

  استبعادها مبقتضى تلك السياسات؟ وما هي األسباب احملتملة لذلك؟

 هل هناك أسباب تربر وضع أحكام خاصة على صعيد السياسات لصون عناصر الرتاث الثقايف غري املادي؟ 

 إقامة تراتبية بني عناصر الرتاث الثقايف غري املادي؟ ألحكاماهذه  تجنبكيف ميكن أن ت 

 هل هناك أسباب تربر وضع أحكام خاصة على صعيد السياسات لدعم ممارسي الرتاث الثقايف غري املادي؟ 

https://ich.unesco.org/doc/src/CS31-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS31-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS31-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS31-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS31-v1.0-ES.doc
https://ich.unesco.org/doc/src/CS31-v1.0-ES.doc
https://ich.unesco.org/doc/src/CS31-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS31-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS31-v1.0-AR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS31-v1.0-AR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS32-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS32-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS32-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS32-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS32-v1.0-ES.doc
https://ich.unesco.org/doc/src/CS32-v1.0-ES.doc
https://ich.unesco.org/doc/src/CS32-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS32-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS32-v1.0-AR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS32-v1.0-AR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS38-v1.0-EN_Tatau.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS38-v1.0-EN_Tatau.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS38-v1.0-FR_Tatau.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS38-v1.0-FR_Tatau.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS38-v1.0-ES_Tatau.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS38-v1.0-ES_Tatau.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS38-v1.0-AR_Tatau.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS39-v1.0-EN_Batik.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS39-v1.0-EN_Batik.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS39-v1.0-FR_Batik.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS39-v1.0-FR_Batik.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS39-v1.0-ES_Batik.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS39-v1.0-ES_Batik.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS54-v1.0-EN_Flanders.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS54-v1.0-EN_Flanders.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS54-v1.0-FR_Flanders.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS54-v1.0-FR_Flanders.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS54-v1.0-ES_Flanders.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS54-v1.0-ES_Flanders.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS55-v1.0-EN_Silk.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS55-v1.0-EN_Silk.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS55-v1.0-FR_Silk.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS55-v1.0-FR_Silk.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS55-v1.0-ES_Silk.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS55-v1.0-ES_Silk.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/00031-EN.pdf
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 من الذي بإمكانه االستفادة من هذه األحكام، وكيف سيجري اختيار املستفيدين منها؟ 

 أن تساعد يف تعزيز املساواة بني اجلنسني؟ هل ميكن هلذه األحكام 

 إقامة تراتبية بني عناصر الرتاث الثقايف غري املادي؟ ألحكامهذه ا كيف ستتجنب 

 الكلمات الرئيسية في مكنز اليونسكو

 الرتاث الثقايف غري املادي؛ السياسات احلكومية؛ رسم السياسات

http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept9490
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/page/?uri=http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept5185
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/page/?uri=http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept5185
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept278
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept278

