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استمرار التسجٌل للمشاركة فً الملتقى الوطنً الثانً للتراث 
 الثقافً غٌر المادي

  

الثقافً غٌر المادي استقبال طلبات التسجٌل والذي تنظمه هٌئة البحرٌن ٌواصل الملتقى الوطنً الثانً للتراث 
للثقافة واآلثار عن بعد التزاماً باإلجراءات االحترازٌة والتدابٌر الوقائٌة للحد من انتشار فٌروس كورونا 

ر سبتمب 22و 22(، حٌث سٌتم عقد الملتقى عبر لقاءٌن مباشرٌن من خالل منصة "زووم" ٌومً 91–)كوفٌد
 22و 29م، إلى جانب بث برنامجٌن على شاشة تلفزٌون البحرٌن وقناة هٌئة الثقافة على ٌوتٌوب ٌومً 2222

 سبتمبر. 

 
 

 .www.culture.gov.bhوٌمكن للمهتمٌن التسجٌل فً الملتقى عبر موقع هٌئة الثقافة اإللكترونً 

 
  

وٌأتً الملتقى ضمن رؤٌة هٌئة البحرٌن للثقافة واآلثار إلثراء جهود البحث العلمً على المستوى الوطنً 
واإلقلٌمً فً مجال التراث الثقافً غٌر المادي، وسعٌاً منها للتروٌج لعناصر تراثٌة بحرٌنٌة غٌر مادٌة تمهٌداً 

ناول الملتقى فً نسخته الثانٌة أربعة عناصر تراثٌة إلدراجها على القائمة التمثٌلٌة لمنظمة الٌونٌسكو، إذ سٌت
 غٌر مادٌة وهً: الَعرضة، النسٌج، األزٌاء البحرٌنٌة والخط العربً. 

 
كما سٌتطرق الملتقى إلى عدٍد من المواضٌع من بٌنها أهمٌة صون وحماٌة التراث الثقافً غٌر المادي، سبل 

 جمهور فٌما ٌتعلق بالتراث الثقافً بشكٍل عام.إثراء حركة البحث العلمً وتعزٌز التفاعل مع ال

 
  

ومن بٌن أبرز أهداف الملتقى الوطنً الثانً، رفع الوعً المجتمعً حول أهمٌة عناصر التراث الثقافً غٌر 
المادي وماهٌة وضعها الحالً الٌوم، حصر وحفظ وصون عناصر التراث الثقافً غٌر المادي بما ٌؤكد على 

https://www.bna.bh/index.aspx
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وإعطاء الباحثٌن والمختصٌن فً هذا المجال الفرصة  2222ٌن تجاه اتفاقٌة عام التزامات مملكة البحر
 للمشاركة فً جهود صون التراث الثقافً غٌر المادي وفقاً لآللٌات الدولٌة.

 
  

ٌُعرف التراث الثقافً غٌر المادي لؤلمم والجماعات البشرٌة بأنه مجموعة الطقوس والممارسات التً تتبناها  و
اعات فً التعبٌر عن نفسها، والتً تتخذ مع تقادمها طابعاً ممٌزاً لدى الشعوب المنتمٌة إلى ثقافة األمم والجم

معٌنة. كما وٌتشكل لدى هذه الشعوب عبر التارٌخ هوٌة ثقافٌة عمٌقة التجذر ٌمكن للمختصٌن بالشأن الثقافً 
ووسائل التعبٌر الشفهً المستخدمة  تتبعها من خالل مالحظة طرق معٌشتهم وممارساتهم االحتفالٌة التقلٌدٌة

 لدٌهم إلى جانب اعتبارات ثقافٌة أخرى. 

 
 

وبالنظر إلى أهمٌة التراث الثقافً غٌر المادي بوصفه عامالً رافداً للتنوع الثقافً، اعتمد المؤتمر العام لمنظمة 
هذا التراث واحترامه إلى أول وثٌقة دولٌة تضع إطاراً قانونٌاً وإدارٌاً ومالٌاً لصون  2222الٌونسكو عام 

إلى  2222جانب التوعٌة بأهمٌته فً تحقٌق التقارب والتبادل بٌن المجتمعات البشرٌة. وتهدف اتفاقٌة عام 
صون التراث الثقافً غٌر المادي تماشٌاً مع االتفاقٌات الدولٌة األخرى الداعمة للتنمٌة المستدامة واالحترام 

ة. وعلى الصعٌد الوطنً، تدعو االتفاقٌة إلى صون التراث الثقافً غٌر المتبادل ما بٌن المجتمعات البشرٌ
 المادي الموجود فً أراضً الدولة الطرف فً االتفاقٌة. 
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 استمرار التسجٌل للمشاركة فً الملتقى الوطنً الثانً للتراث الثقافً غٌر المادي

 

ٌواصللللللل الملتقللللللى الللللللوطنً الثللللللانً للتللللللراث الثقللللللافً غٌللللللر المللللللادي اسللللللتق ال طل للللللا  التسللللللجٌل  واللللللل ي   

 ٌر للثقافلللللللة وا ثلللللللار ًللللللل    لللللللد التلاملللللللا   لللللللاإلجرا ا  ا  ترالٌلللللللة والتلللللللدا هٌئلللللللة ال  لللللللرٌ تنظمللللللل  

(   ٌللللللث سللللللٌتى ًقللللللد الملتقللللللى ً للللللر لقللللللا ٌ  91–الوقائٌللللللة لل للللللد ملللللل  انتشللللللار فٌللللللرو  كورونللللللا  كوفٌللللللد

للللللللللة  ى  إلللللللللللى جانلللللللللل   للللللللللث 2222سلللللللللل تم ر  22و 22ٌللللللللللومً « لووى»م اشللللللللللرٌ  ملللللللللل   لللللللللل ل منص 

 22و 29ًلللللللى ٌوتٌللللللو  ٌللللللومً  قنللللللا  هٌئللللللة الثقافللللللة رنللللللامجٌ  ًلللللللى شاشللللللة تل لٌللللللو  ال  للللللرٌ  و

سللللللللل تم رل وٌمكللللللللل  للملتملللللللللٌ  التسلللللللللجٌل فلللللللللً الملتقلللللللللى ً لللللللللر موقللللللللل  هٌئلللللللللة الثقافلللللللللة اإللكترونلللللللللً 

www.culture.gov.bh ل 

 

وٌللللللمتً الملتقللللللى ةللللللم  رلٌللللللة هٌئللللللة ال  للللللرٌ  للثقافللللللة وا ثللللللار إلثللللللرا  جلللللللود ال  للللللث ال لمللللللً ًلللللللى 

وى اللللللللوطنً واإلقلٌملللللللً فلللللللً مجلللللللال التلللللللراث الثقلللللللافً غٌلللللللر الملللللللادي  وسللللللل ٌا  منللللللللا للتلللللللروٌ  المسلللللللت

ل ناصللللللر تراثٌللللللة   رٌنٌللللللة غٌللللللر مادٌللللللة تملٌللللللدا  إلدراجلللللللا ًلللللللى القائمللللللة التمثٌلٌللللللة لمنظمللللللة الٌونٌسللللللكو  

رةلللللة  النسلللللٌ    إ  سلللللٌتناول الملتقلللللى فلللللً نسللللل ت  الثانٌلللللة در  لللللة ًناصلللللر تراثٌلللللة غٌلللللر مادٌلللللة وهلللللً  ال  

ا  ال  رٌنٌللللللة وال للللللط ال ر للللللًل كمللللللا وسللللللٌتطر  الملتقللللللى إلللللللى ًللللللدد  ملللللل  المواةللللللٌ  ملللللل   ٌنلللللللا األلٌلللللل

دهمٌللللللة صللللللو  و ماٌللللللة التللللللراث الثقللللللافً غٌللللللر المللللللادي  سلللللل ل إثللللللرا   ركللللللة ال  للللللث ال لمللللللً وت لٌللللللل 

 الت اًل م  الجملور فٌما ٌت ل   التراث الثقافً  شكل  ًاىل 

 

https://www.alayam.com/
https://www.alayam.com/
https://www.alayam.com/
https://www.alayam.com/in-the-news/3160345089/هيئة%20البحرين.html
https://www.alayam.com/in-the-news/1752408481/قناة%20هيئة%20الثقافة.html
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هلللللو رفللللل  اللللللوًً المجتم لللللً  لللللول دهمٌلللللة ًناصلللللر ومللللل   لللللٌ  د لللللرل دهلللللداا الملتقلللللى اللللللوطنً الثلللللانً 

التلللللللراث الثقلللللللافً غٌلللللللر الملللللللادي وماهٌلللللللة وةللللللل لا ال لللللللالً الٌلللللللوى   صلللللللر و  لللللللظ وصلللللللو  ًناصلللللللر 

 2222التللللللراث الثقللللللافً غٌللللللر المللللللادي  مللللللا ٌلكللللللد ًلللللللى التلامللللللا  مملكللللللة ال  للللللرٌ  تجللللللا  ات اقٌللللللة ًللللللاى 

ود صلللللللو  التلللللللراث وإًطللللللا  ال لللللللا ثٌ  والم تصلللللللٌ  فللللللً هللللللل ا المجلللللللال ال رصللللللة للمشلللللللاركة فلللللللً جللللللل

 الثقافً غٌر المادي وفقا  لآللٌا  الدولٌةل 

 

ا التللللللللراث الثقللللللللافً غٌللللللللر المللللللللادي لؤلمللللللللى والجماًللللللللا  ال شللللللللرٌة  منلللللللل  مجموًللللللللة الطقللللللللو   ٌُ للللللللر  و

والممارسللللللا  التللللللً تت ن اهللللللا األمللللللى والجماًللللللا  فللللللً الت  ٌللللللر ًلللللل  ن سلللللللا  والتللللللً تت  لللللل  ملللللل  تقادملللللللا 

ى ثقافللللللة م ٌنللللللةل كمللللللا وٌتشللللللك ل لللللللدى هلللللل   الشلللللل و  ً للللللر طا  للللللا  ممٌلللللللا  لللللللدى الشلللللل و  المنتمٌللللللة إللللللل

ر ٌمكللللل  للم تصللللللٌ   الشلللللم  الثقللللللافً تت   لللللللا مللللل   لللللل ل م  ظللللللة  التلللللارٌة هوٌللللللة ثقافٌلللللة ًمٌقللللللة التجلللللل  

طرائلللللل  م ٌشللللللتلى وممارسللللللاتلى ا  ت الٌللللللة التقلٌدٌللللللة ووسللللللائل الت  ٌللللللر الشلللللل لً المسللللللت دمة لللللللدٌلى إلللللللى 

للللللى دهمٌلللللة التلللللراث الثقلللللافً غٌلللللر الملللللادي  وصللللل   ًلللللام   جانللللل  اًت لللللارا  ثقافٌلللللة د لللللرىل و لللللالنظر إ

دول وثٌقلللللة دولٌلللللة تةللللل   2222رافلللللدا  للتنلللللو  الثقلللللافً  اًتملللللد المللللللتمر ال لللللاى لمنظملللللة الٌونسلللللكو ًلللللاى 

إطللللللارا  قانونٌللللللا  وإدارٌللللللا  ومالٌللللللا  لصللللللو  هلللللل ا التللللللراث وا تراملللللل  إلللللللى جانلللللل  التوًٌللللللة  مهمٌتلللللل  فللللللً 

إللللللى صلللللو  التلللللراث  2222ا  ال شلللللرٌةل وتللللللدا ات اقٌلللللة ًلللللاى ت قٌللللل  التقلللللار  والت لللللادل  لللللٌ  المجتم للللل

الثقللللللافً غٌللللللر المللللللادي تماشللللللٌا  ملللللل  ا ت اقٌللللللا  الدولٌللللللة األ للللللرى الداًمللللللة للتنمٌللللللة المسللللللتدامة وا  تللللللراى 

 المت ادل ما  ٌ  المجتم ا  ال شرٌةل

 وًلللللللى الصلللللل ٌد الللللللوطنً  تللللللدًو ا ت اقٌللللللة إلللللللى صللللللو  التللللللراث الثقللللللافً غٌللللللر المللللللادي الموجللللللود فللللللً

 دراةً الدولة الطرا فً ا ت اقٌةل
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اسللللللتمرار التسللللللجٌل للمشللللللاركة فللللللً الملتقللللللى الللللللوطنً الثللللللانً للتللللللراث الثقللللللافً 
 غٌر المادي

 

 

ذثاصللللللت الملتطللللللح الللللللثالد الهلللللللمد للتللللللسال الهطللللللل د لرللللللس المللللللل خ اسللللللتطبل  البللللللل  الت لللللل رت  تالللللللرخ 

االحتساشذلللللللا تالتلللللللدا رس  التصامللللللللا  للللللللض سا ا تلظملللللللا بررلللللللا البحلللللللسذع للهطل لللللللا تازنللللللللز  لللللللع   لللللللد 

(  حرلللللم سلللللرتت  طلللللد الملتطلللللح  بلللللس لطلللللل ذع 91–للحلللللد ملللللع امتكللللللز  رلللللستض  ثزتملللللل   ث رلللللد الثقلئرلللللا

   إللللللللللللح  لمللللللللللل  2222سلللللللللللبتمبس  22ت 22ملّصلللللللللللا  شتت   ذلللللللللللثمد  مبلشلللللللللللسذع ملللللللللللع  للللللللللل  

 22ت 29د  سملللللللم رع  لللللللح شلشللللللا تلفصذللللللثق البحللللللسذع تقلللللللل  بررللللللا الهطل للللللا  لللللللح ذثترللللللث  ذللللللثم  للللللم

سللللللللللللبتمبست تذماللللللللللللع للمةتمللللللللللللرع الت لللللللللللل رت  للللللللللللد الملتطللللللللللللح  بللللللللللللس مثقلللللللللللل  بررللللللللللللا الهطل للللللللللللا 

    .www.culture.gov.bh اضلاتستمد

تذللللللمتد الملتطللللللح ةللللللمع زلذللللللا بررللللللا البحللللللسذع للهطل للللللا تازنلللللللز ضنللللللسا   ةللللللث  البحللللللم ال لمللللللد  لللللللح 

الم للللللتثج الللللللثالد تاضقلرمللللللد  للللللد م للللللل  التللللللسال الهطللللللل د لرللللللس المللللللل خ  تسلللللل رلا ملةللللللل للتللللللستذ  
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ل للصلللللس تسانرلللللا  حسذلرلللللا لرلللللس مل ذلللللا تمةرلللللداا ض زا ةلللللل  للللللح الطلئملللللا التمهرلرلللللا لملظملللللا الرثمر لللللاث  

للت  الملتطلللللللح  لللللللد م للللللاتا الهلمرلللللللا ةز  لللللللا  للصللللللس تسانرلللللللا لرلللللللس مل ذللللللا تبلللللللد  ال  سةلللللللا  إذ سللللللرت

إللللللح  لللللد ض ملللللع المثاةلللللر  ملللللع   ملللللل تسلللللرتىس  الملتطلللللح الل لللللر   اششذلللللل  البحسذلرلللللا تالاللللل  ال س لللللدت

 رلةللللللل ةبمرللللللا صللللللثق تحملذللللللا التللللللسال الهطللللللل د لرللللللس المللللللل خ  سللللللبت إنللللللسا  حس للللللا البحللللللم ال لمللللللد 

    .مةثز  رمل ذت لق  للتسال الهطل د  كاتض  ل تت صذص التفل ت م  ال 

تملللللع  لللللرع ة لللللسش ةبلللللداا الملتطلللللح اللللللثالد الهللللللمد بلللللث ز للللل  اللللللث د الم تم لللللد حلللللث  ةبمرلللللا  للصلللللس 

التللللللسال الهطللللللل د لرللللللس المللللللل خ تملبرللللللا تةلللللل ةل الحللللللللد الرللللللث   حصللللللس تحفلللللل  تصللللللثق  للصللللللس 

 2222سذع ت للللللا اتفلقرلللللا  لللللل  التلللللسال الهطلللللل د لرلللللس الملللللل خ  ملللللل ذب لللللد  للللللح التصاملللللل  مملالللللا البحللللل

تإ ىللللللل  البلللللللحهرع تالماتصللللللرع  للللللد بللللللرا الم للللللل  الفسصللللللا للمكلللللللز ا  للللللد  ةللللللث  صللللللثق التللللللسال 

    .الهطل د لرس المل خ ت طلا لسلرل  الدتلرا

تذُ لللللللّسا التلللللللسال الهطلللللللل د لرلللللللس الملللللللل خ لصملللللللت تال مل لللللللل  البكلللللللسذا  مملللللللا م مث لللللللا الىطلللللللثض 

ل مل لللللل   لللللد الت برلللللس  لللللع مف لللللةل  تالتلللللد تتّالللللر مللللل  تطل مةلللللل تالمملزسلللللل  التلللللد تتبلّلبلللللل اشملللللت تا

ال  للللللا ممرلللللصاا للللللدج الكللللل ث  الملتمرلللللا إللللللح نطل لللللا م رللللللات  ملللللل تذتكلللللّات للللللدج بلللللرا الكللللل ث   بلللللس 

التللللللزذة بثذلللللا نطل رلللللا  مرطلللللا الت لللللّرز ذمالللللع للماتصلللللرع  للكلللللمق الهطلللللل د تتبّ ةلللللل ملللللع  للللل   م حظلللللا 

التطلردذلللللللا تتسللللللللئت الت برلللللللس الكلللللللفةد الم لللللللتادما للللللللدذةت اسائلللللللق م ركلللللللتةت تمملزسللللللللتةت االحتفللرلللللللا 

إللللللح  لمللللل  ا تبللللللزا  نطل رلللللا ة لللللسجت ت للللللللظس إللللللح ةبمرلللللا التلللللسال الهطلللللل د لرلللللس الملللللل خ  ثصلللللفا 

ةت  تنرطلللللللا  2222 للللللللم ا زا لللللللداا للتللللللللثت الهطلللللللل د  ا تملللللللد الملللللللبتمس ال لللللللل  لملظملللللللا الرثم لللللللاث  لللللللل  

لصللللللثق بللللللرا التللللللسال تاحتسامللللللا إلللللللح  لملللللل  التث رللللللا   تلرللللللا ترلللللل  إالللللللزاا قلمثمرلللللللا تإ ازذلللللللا تمللرلللللللا 

إللللللح  2222 مبمرتلللللا  لللللد تحطرلللللق التطللللللز  تالتبلللللل    لللللرع الم تم لللللل  البكلللللسذات تتةلللللدا اتفلقرلللللا  لللللل  

صللللللثق التللللللسال الهطللللللل د لرللللللس المللللللل خ تملشللللللرلا ملللللل  االتفلقرللللللل  الدتلرللللللا اش للللللسج الدا مللللللا للتلمرللللللا 

البكلللللللسذات ت للللللللح الصللللللل رد اللللللللثالد  تلللللللد ث الم لللللللتداما تاالحتلللللللسا  المتبلللللللل   ملللللللل  لللللللرع الم تم لللللللل  

االتفلقرللللللا إلللللللح صللللللثق التللللللسال الهطللللللل د لرللللللس المللللللل خ المث للللللث   للللللد ةزاةللللللد الدتلللللللا الىللللللسا  للللللد 

  .االتفلقرا

 

 


