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 وثيقة إعالمية: أحكام السياسات الخاصة بتحديد التراث الثقافي غير المادي 
  ووضع قوائم لحصره

 مجال السياسة العامة/مسألة السياسة العامة
 ووضع قوائم حلصره الرتاث الثقايف غري املاديحتديد الرتاث الثقايف غري املادي/ اتعملية رسم سياس

 مسائل يتعين النظر فيها
يف  املتعلقة هبذا الرتاث اتتشريعالأو  العامة سياسةالالرتاث الثقايف غري املادي يف خاصة بقرر الدول إدراج أحكام قد تح 

وترغب بعض الدول يف تفادي سن  ادي.قرر وضع سياسة مستقلة بشأن الرتاث الثقايف غري املتح أو قطاع الثقافة أو خارجه 
سياسات عامة مرنة لتشجيع  رسمذلك  عوضًا عن لتوجيه صون الرتاث الثقايف غري املادي، وتفضل ةدداحمل اتتشريعال

يف الدول األطراف يف  وحضعتالعديد من سياسات الرتاث الثقايف غري املادي اليت يتفق و  1.صون الرتاث الثقايف غري املادي
أن البعض منها يؤكد تدخل الدولة يف الصون، بل  مع، عموماً  االتفاقيةاملنصوص عليها يف بادئ املاالتفاقية حىت اآلن مع 

نشئ تأحكاماً لتعريف الرتاث الثقايف غري املادي، فالسياسات  العديد منتتضمن وامتالك الدولة للرتاث الثقايف غري املادي. و 
ربط صون الرتاث الثقايف غري ت، و خاصة به قوائم حصر وإعدادأساسيًا لتحديد الرتاث الثقايف غري املادي يف الدولة إطاراً 

عزز تساعد أيضًا ممارسي الرتاث الثقايف غري املادي أو تالسياحة أو محاية امللكية الفكرية، ورمبا  من خاللاملادي بالتنمية 
 عناصر حمددة منه.

السياسات املرتبطة بتحديد الرتاث الثقايف غري املادي وإعداد قوائم احلصر اخلاصة به، جتدر اإلشارة إىل أن  وفيما يتعلق برسم
(. ويحطلب من الدول 12و 11إعداد قوائم احلصر هو واحد من االلتزامات القليلة املنصوص عليها يف االتفاقية )املادتان 

لجماعات واجملموعات، واألفراد، عند االقتضاء، وكذلك املنظمات غري األطراف أن تسعى إىل ضمان أوسع مشاركة ممكنة ل
(. وينبغي أن تكون قوائم احلصر مصممة على حنو يناسب الوضع 11احلكومية املعنية" يف هذه العملية )الفقرة )ب( من املادة 

طاف، اجملموعة الكاملة للرتاث الثقايف غري احمللي يف الدولة املعنية، ولكن ينبغي هلذه القوائم أن تشمل، على األقل يف هناية امل
(. وعادة 12 من املادة 1املادي "على أراضيها" وأن جتمعها "لغرض الصون"؛ وينبغي حتديث قائمة احلصر بانتظام )الفقرة 

ض ما ميثل إعداد قوائم احلصر إحدى اجملاالت الرئيسية لتدّخل الدولة )سواء من خالل السياسات أو األنظمة أو تفوي
 2املؤسسات( يف صون الرتاث الثقايف غري املادي، وغالباً ما ميثل األولوية الرئيسية للدول األطراف يف هذا اجملال.
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وميكن أن متثل خمتلف هنوج إعداد قوائم حصر الرتاث الثقايف غري املادي اليت اعتحمدت فعالً أساساً جيداً ترتكز عليه الدول 
حصر لدراسة اخليارات اليت اتبعتها الدول األخرى. وإعداد قوائم احلصر هي عملية معقدة األطراف املعنية يف وضع قوائم 

قد تستغرق بعض الوقت لتنظيمها وإعدادها وتنفيذها. وتتطلب االتفاقية ببساطة من الدول أن تبدأ باملهمة وليس أن تكون 
ائميت االتفاقية مدرجة يف قائمة حصر متتثل للمادتني قد أجنزهتا، مع أنه جيب أن تكون مجيع العناصر املرشحة إلدراجها يف ق

 .12و 11

ونظرًا لعدم وجود أسلوب حمدد مناسب جلميع الدول إلعداد قوائم احلصر، أو مناسب حىت ملختلف أحناء الدولة ذاهتا، 
د قوائم احلصر فمن املستصوب أن جيري الرتكيز يف األحكام األولية للسياسات على البيانات العامة بشأن ضرورة إعدا

واملبادئ األساسية وختصيص األموال أو تفويض املؤسسات لتنسيق إعداد هذه القوائم. وتتمثل أفضل وسيلة لتحديد النهوج 
احملددة إلعداد قوائم احلصر اليت ستحعتمد داخل الدولة يف إجراء عمليات االستقصاء احمللية واملشاورات ومشروعات عمليات 

ها من األنشطة املماثلة. وميكن وضع املزيد من أحكام السياسات مبجرد االنتهاء من إجراء عمليات احلصر التجريبية وغري 
 االستقصاء هذه.

 على ماذا تنص االتفاقية والنصوص المنبثقة عنها؟
 االتفاقية

ادي املوجود يف أراضيها؛ : تقوم كل دولة طرف مبا يلي:)أ( اختاذ التدابري الالزمة لضمان صون الرتاث الثقايف غري امل11املادة 
، 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.

، ديد الرتاث الثقايف غري املادي بقصد صونه، تقوم كل دولة طرف بوضع قائمة أو أكثرمن أجل ضمان حت (1): 12املادة 
وجيري استيفاء هذه القوائم  حلصر الرتاث الثقايف غري املادي املوجود يف أراضيها. بطريقة تتناسب مع وضعها اخلاص،

، بتوفري املعلومات 29ألحكام املادة  قاً وتقوم كل دولة طرف، لدى تقدمي تقريرها الدوري إىل اللجنة وف (2)بانتظام؛ 
 املناسبة بشأن هذه القوائم.

 التوجيهات التنفيذية

غري املادي املوجود يف أراضي الدولة  الثقايف الرتاث حصر العنصر قد أدرج يف قائمة: أن يكون 5-ع-1التوجيه التنفيذي 
 من االتفاقية. 12و 11الطرف )الدول األطراف( اليت قدمت الرتشيح، وفقاً للمادتني 

غري املادي املوجود يف أراضي الدولة  الثقايف الرتاثحصر العنصر قد أدرج يف قائمة : أن يكون 5-ت-2التوجيه التنفيذي 
 من االتفاقية. 12و 11لرتشيح، وفقاً للمادتني الطرف )الدول األطراف( اليت قدمت ا
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ع الدول األطراف على إنشاء هيئة استشارية أو آلية تنسيقية لتسهيل مشاركة تحشج  )أ( و)ب(:  80التوجيه التنفيذي 
 وجه خاص:اجلماعات واجملموعات، ومشاركة األفراد واخلرباء ومراكز اخلربة ومعاهد البحث حبسب احلالة، يف الشؤون التالية ب

 )ب( إعداد قوائم احلصر. حتديد وتعريف العناصر املختلفة للرتاث الثقايف غري املادي املوجودة يف أراضيها؛)أ( 

 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،جيب االعرتاف : 2املبدأ األخالقي 
 .هذا احلق وأوجه التمثيل والتعبري واملعارف واملهارات الضرورية لضمان استمرارية الرتاث الثقايف غري املادي واحرتام

ل ثميال وينبغي أ متواصل. على حنو الطبيعة الدينامية والحّية للتراث الثقافي غير الماديحرتام جيب ا: 8املبدأ األخالقي 
 صون الرتاث الثقايف غري املادي. حتول دونعقبات  وأخماوف  هلذا الرتاث الطابع األصلي واحلصري

 صكوك قانونية أخرى في هذا الشأن

 3(1972اية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي )محاتفاقية 

 4(2005اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف )

 5(2001بشأن التنوع الثقايف ) العاملي إعالن اليونسكو

 أمثلة

املقاطعات للحفاظ  تعتمد بعض الدول على اهليئات اإلقليمية إلدارة قوائم حصر الرتاث الثقايف غري املادي وحتديثها )مراكز
على سبيل  ،إندونيسياالتابعة للوزارة املعنية يف األحد عشر على الثقافة التقليدية وتعزيزها يف رومانيا، واملكاتب اإلقليمية 

 6املثال،(.

                                                           
 /130ab.pdf#page=0011/001140/114044http://unesdoc.unesco.org/images، اتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي 3
 /a.pdf0014/001429/142919http://unesdoc.unesco.org/images، اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف 4
 /72a.pdf#page=0012/001246/124687http://unesdoc.unesco.org/images، بشأن التنوع الثقايفالعاملي إعالن اليونسكو  5
 .4201 لعام االتفاقية تنفيذ عن األطراف الدول تقارير دراسة بشأن /a5.COM/14/9ITH. الوثيقة من 76الفقرة  انظر 6
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قائمة فرعية وإدراج أكثر من ألف عنصر  160، فقد مت حىت اآلن مجع زهاء البرازيلوهناك العديد من قوائم احلصر يف 
( االعرتاف الرمسي بالرتاث الثقايف غري املادي من 1ثقايف فيها. ومت إعداد قائمتني وطنيتني لغرضني يتمثالن فيما يلي: )

( حتديد الرتاث الثقايف غري املادي وتوثيقه والتحقيق فيه لتعزيز صونه. ونظرًا إىل أن 2خالل إعالن قيمة هذا الرتاث، و)
وفقاً ملفهوم املرجع الثقايف، فإن اجلماعات نفسها احلاملة هلذا الرتاث تشري إىل العناصر اليت قوائم احلصر محعدة يف الربازيل 

 7تعترب أكثر أمهية ومتثيالً لثقافتها، وهذه العناصر هي اليت ستحدرج دون غريها يف قائمة احلصر.

من اً إىل اخلصوصية الثقافية لكل مجاعة فليس هناك أية قائمة حصر وطنية للرتاث الثقايف غري املادي، نظر إسبانيا أما يف 
. وهناك تعددت أهدافهاعداد قوائم احلصر، و إلاملتمتعة باحلكم الذايت، فقد اتبعت هذه اجلماعات هنوجاً خمتلفة  اجلماعات

الثقايف  الرتاث تضمقائمة وأطلساً من قوائم احلصر واألطالس اإلقليمية اخلاصة بالرتاث الثقايف غري املادي، مخسة منها  16
 11)األندلس، وكاتالونيا، ومدريد، ومورسيا، وجزر الكناري( و برمته املتمتعة باحلكم الذايت باجلماعاتغري املادي اخلاص 

)أراغون وقشتالة ليون، املتمتعة باحلكم الذايت  لجماعاتالرتاث الثقايف غري املادي لمنها تفهرس جانباً أو عدة جوانب من 
ورد أطلس األندلس وصفًا لقابلية العنصر للبقاء وفقًا الثين عشر خطراً حمتماًل، تشمل "االستغالل على سبيل املثال(. وي

السياسي واالقتصادي، والتحجر، وإضفاء الطابع املادي، والتوحيد على نسق واحد بفعل وسائل اإلعالم"، وكذلك "إنفاذ 
 8االجتماعي لألرض".األنظمة البيئية من غري النظر يف أمهية االستخدام التقليدي 

ت ب القوائم يف  وختتار الدول وفقاً لسبعة جماالت، وتشمل أقساماً فرعية  قيرغيزستانأساليب خمتلفة جداً لتنظيم قوائمها. فرتح
مثل املالحم واألقوال واألمثال؛ والتكنولوجيات التقليدية؛ واأللعاب الوطنية؛ واملعارف الرعوية والبدوية؛ والنظم التقليدية 

اجملاالت املتعلقة  للحكم الذايت؛ وأساليب نقل املعلومات ذات األمهية اإليكولوجية واإلثنية بني األجيال؛ والزخارف. وتشمل
 9بإعداد قوائم احلصر اخلاصة بفنزويال فئات معينة مثل فئة "طبيعي ذو أمهية ثقافية" وفئة "حامل فردي للرتاث".

وفق أربعة جماالت لكل جمال منها مبادئ تصنيفية حمددة خمتلفة، مثل تواتر إقامة  كوباويتوزع نظام قوائم احلصر اآليل يف 
االحتفاالت الشعبية أو تصنيف التقاليد الشفهية أو تصنيف األطعمة واملشروبات التقليدية. وتحصن ف العناصر أيضًا وفقاً 

 10ومنشئها )أصول أفريقية أو إسبانية أو أصول أخرى(. ملوقعها )احملافظة أو البلدية أو احلي أو املنطقة الريفية أو احلضرية(

  

                                                           
 .4201 لعام االتفاقية تنفيذ عن األطراف الدول تقارير دراسة بشأن /a5.COM/14/9ITH. الوثيقة من 63و 56الفقرتني  انظر 7
 .4201 لعام االتفاقية تنفيذ عن األطراف الدول تقارير دراسة بشأن /a5.COM/14/9ITH. الوثيقة من 64و 55الفقرتني  انظر 8
 .4201 لعام االتفاقية تنفيذ عن األطراف الدول تقارير دراسة بشأن /a5.COM/14/9ITH. الوثيقة من 58الفقرة  انظر 9

 .4201 لعام االتفاقية تنفيذ عن األطراف الدول تقارير دراسة بشأن /a5.COM/14/9ITH. الوثيقة من 60الفقرة  انظر 10
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 دراسات حاالت مفيدة واردة في المواد المعدة لبناء القدرات

 قائمة حصر وسياسات مناطقية لصون الرتاث الثقايف غري املادي يف كندا وضع: 6 ةالاحلدراسة 
1.0v-6CS :العربية|الروسية|اإلسبانية|الفرنسية|اإلجنليزية 

 إلعداد قائمة حصر يف أوغندا اجملتمع احمللي: مشروع قائم على 7دراسة احلالة 
1.0v-7CS :العربية|الروسية|اإلسبانية|الفرنسية|اإلجنليزية 

 قائمة حصر مبشاركة اجملتمع احمللي يف سياق مؤسسي وقانوين متطّور يف الربازيل وضع: 8الة احلدراسة 
1.0v-8CS :العربية|الروسية|اإلسبانية|الفرنسية|اإلجنليزية 

 يف توثيق املعارف التقليدية يف الِفلبني إحدى اجلماعات: مشاركة 9دراسة احلالة 
1.0v-9CS :العربية|الروسية|اإلسبانية|الفرنسية|اإلجنليزية 

 : توثيق مسرح فيميبانا يف دولة )س(47دراسة احلالة 
1.0v-47CS :اإلسبانية|الفرنسية|اإلجنليزية 

 : عملية إعداد قائمة حصر يف دولة )س(48دراسة احلالة 
1.0v-48CS :اإلسبانية|الفرنسية|اإلجنليزية 

 : وضع قائمة حصر للثقافة احلية على اإلنرتنت يف اسكتلندا49دراسة احلالة 
EN-1.0v-49SC :اإلسبانية|الفرنسية|اإلجنليزية 

 : وضع قائمة حصر للرتاث الثقايف غري املادي يف باوي52دراسة احلالة 
1.0v-52CS :اإلسبانية|الفرنسية|اإلجنليزية 

 لالستزادة
Bortolotto, Chiara. ‘The French Inventory of Intangible Cultural Heritage: Domesticating a Global 
Paradigm into French Heritage Regime’ in Heritage Regimes and the State. Gottingen: Gottingen 
University Press, 2013 
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https://ich.unesco.org/doc/src/CS6-v1.0-AR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS6-v1.0-AR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS7-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS7-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS7-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS7-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS7-v1.0-ES.doc
https://ich.unesco.org/doc/src/CS7-v1.0-ES.doc
https://ich.unesco.org/doc/src/CS7-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS7-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS7-v1.0-AR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS7-v1.0-AR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS8-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS8-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS8-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS8-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS8-v1.0-ES.doc
https://ich.unesco.org/doc/src/CS8-v1.0-ES.doc
https://ich.unesco.org/doc/src/CS8-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS8-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS8-v1.0-AR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS8-v1.0-AR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS9-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS9-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS9-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS9-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS9-v1.0-ES.doc
https://ich.unesco.org/doc/src/CS9-v1.0-ES.doc
https://ich.unesco.org/doc/src/CS9-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS9-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS9-v1.0-AR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS9-v1.0-AR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS47-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS47-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS47-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS47-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS47-v1.0-ES.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS47-v1.0-ES.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS48-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS48-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS48-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS48-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS48-v1.0-ES.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS48-v1.0-ES.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS49-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS49-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS49-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS49-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS49-v1.0-ES.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS49-v1.0-ES.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS52-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS52-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS52-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS52-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS52-v1.0-ES.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS52-v1.0-ES.docx
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 لنظر فيهاا يتعين أسئلة

  املادي بشأن حتديد الرتاث الثقايف غري كيف ميكن وضع أحكام يف السياسات اخلاصة بالرتاث الثقايف غري
 املادي وإعداد قوائم حلصره؟

 ما هو مقدار التفاصيل الالزمة على مستوى السياسات إلجراء هذه العملية أو التمكني من إجرائها؟ 

  ما هي العالقة بني السياسات أو األحكام القائمة بشأن الرتاث الثقايف غري املادي وغريها من السياسات أو
 التشريعات؟

  املؤسسات واهليئات لدعم اجلماعات يف صون الرتاث الثقايف غري  تؤديهاما هي أنواع الوظائف اليت ميكن أن
 ؟يف تفويض هذه املؤسساتفعاًل يف املؤسسات القائمة و  الالزمة رتتيباتالهلا  تحوضعاملادي واليت مل 

 الكلمات الرئيسية في مكنز اليونسكو

 الرتاث الثقايف غري املادي؛ اجملتمعات احمللية أو اجلماعات؛ السياسات احلكومية؛ رسم السياسات؛ قوائم احلصر

 

http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept2762
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept9490
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept9490
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept5185
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept5185
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept5714
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept5714
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept278
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept278

