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التراث الثقافي غير املادي

التراث الثقافي

غير املادي

منظمة األمم املتحدة

 للتربية والعلم والثقافة



اتفاقية بشأن حماية
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باريس، 17 أكتوبر/تشرين األول 2003

التراث الثقافي غير املادي



بأحكام جديدة تتعلق بالتراث الثقافي غير املادي،

ونظرا لضرورة تعزيز الوعي، وخاصة بني 

األجيال الناشئة، بأهمية التراث الثقافي غير 

املادي وبأهمية حمايته،

وإذ يرى أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يسهم مع 

الدول األطراف في هذه االتفاقية في صون هذا 

التراث بروح من التعاون واملساعدة املتبادلة،

ويذّكر ببرامج اليونسكو اخلاصة بالتراث 

الثقافي غير املادي، ال سيما إعالن روائع التراث 

الشفهي وغير املادي للبشرية،

ونظرًا للدور القّيم للغاية الذي يؤديه التراث غير 

املادي في التقارب والتبادل والتفاهم بني البشر،

يعتمد هذه االتفاقية في هذا اليوم السابع عشر 

من شهر أكتوبر/تشرين األول عام 2003.

...إذ يشير إلى الصكوك الدولية القائمة املتعلقة 

بحقوق اإلنسان، ال سيما اإلعالن العاملي حلقوق 

اإلنسان لعام 1948 ، والعهد الدولي اخلاص 

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 

1966، والعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 

والسياسية لعام 1966،

وبالنظر إلى أهمية التراث الثقافي غير املادي 

بوصفه بوتقة للتنوع الثقافي وعامال يضمن 

التنمية املستدامة، وفقا ملا أكدته توصية 

اليونسكو بشأن صون الثقافة التقليدية 

والفولكلور لعام 1989، وإعالن اليونسكو العاملي 

بشأن التنوع الثقافي لعام 2001، وإعالن 

اسطنبول لعام 2002، املعتمد في اجتماع املائدة 

املستديرة الثالث لوزراء الثقافة،

وبالنظر إلى الترابط احلميم بني التراث الثقافي 

غير املادي والتراث املادي الثقافي والطبيعي،

وإذ يالحظ أن عمليتي العوملة والتحول 

االجتماعي، إلى جانب ما توفرانه من ظروف 

مساعدة على إقامة حوار متجدد فيما بني 

اجلماعات، فإنهما، شأنهما شأن ظواهر 

التعصب، تعرضان التراث الثقافي غير املادي 

ألخطار التدهور والزوال والتدمير، وال سيما 

بسبب االفتقار إلى املوارد الالزمة لصون هذا 

التراث،

وإدراكًا منه للرغبة العاملية النطاق والشاغل 

املشترك فيما يتعلق بصون التراث الثقافي غير 

املادي للبشرية،

وإذ يعترف بأن اجلماعات، وخاصة جماعات 

السكان األصليني، واملجموعات، وأحيانًا األفراد، 

يضطلعون بدور هام في إنتاج التراث الثقافي 

غير املادي واحملافظة عليه وصيانته وإبداعه من 

جديد، ومن ثم يسهمون في إثراء التنوع الثقافي 

واإلبداع البشري،

ويالحظ اجلهود الواسعة النطاق التي بذلتها 

اليونسكو إلعداد وثائق تقنينية من أجل حماية 

التراث الثقافي، ال سيما اتفاقية حماية التراث 

العاملي الثقافي والطبيعي لعام 1972،

ويالحظ أيضا أنه ال يوجد إلى اآلن أي صك 

متعدد األطراف ذي طابع ملزم يستهدف صون 

التراث الثقافي غير املادي،

ونظرا ألن االتفاقات والتوصيات والقرارات 

الدولية القائمة بشأن التراث الثقافي والطبيعي 

ينبغي إثراؤها واستكمالها على نحو فعال 

إن املؤمتر العام ملنظمة األمم 

املتحدة للتربية والعلم والثقافة، 

املشار إليها فيما يلي باسم 

»اليونسكو«، املنعقد في باريس 

من 29 سبتمبر/أيلول إلى 17 

أكتوبر/تشرين األول 2003، في 

دورته الثانية والثالثني...

L  موسم طان طان، املغرب  

I  معرفة زافيمانيري في حرفة اخلشب، 
مدغشقر   
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4 - التراث الثقافي غير املادي

أوال - أحكام عامة

املادة 1 : أهداف االتفاقية

تسعى هذه االتفاقية إلى حتقيق األهداف التالية:

(أ)   صون التراث الثقافي غير املادي؛

(ب)   احترام التراث الثقافي غير املادي 

للجماعات واملجموعات املعنية ولألفراد 

املعنيني؛

(جـ)  التوعية على الصعيد احمللي والوطني 

والدولي بأهمية التراث الثقافي غير املادي 

وأهمية التقدير املتبادل لهذا التراث؛

(د)  التعاون الدولي واملساعدة الدولية.

املادة 2 : التعاريف

ألغراض هذه االتفاقية،

1 -  يقصد بعبارة »التراث الثقافي غير املادي« 

املمارسات والتصورات وأشكال التعبير 

واملعارف واملهارات - وما يرتبط بها من 

آالت وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية 

- التي تعتبرها اجلماعات واملجموعات، 

وأحيانا األفراد، جزءا من تراثهم 

الثقافي. وهذا التراث الثقافي غير املادي 

املتوارث جيال عن جيل، تبدعه اجلماعات 

واملجموعات من جديد بصورة مستمرة 

مبا يتفق مع بيئتها وتفاعالتها مع الطبيعة 

وتاريخها، وهو ينمي لديها اإلحساس 

بهويتها والشعور باستمراريتها، ويعزز من 

ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة اإلبداعية 

البشرية. وال يؤخذ في احلسبان ألغراض 

هذه االتفاقية سوى التراث الثقافي غير 

املادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية 

القائمة املتعلقة بحقوق اإلنسان، ومع 

مقتضيات االحترام املتبادل بني اجلماعات 

واملجموعات واألفراد والتنمية املستدامة.

2 -  وعلى ضوء التعريف الوارد في الفقرة (1) 

أعاله يتجلى »التراث الثقافي غير املادي« 

 بصفة خاصة في املجاالت التالية:

(أ)   التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، 

مبا في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن 

التراث الثقافي غير املادي؛

(ب) فنون وتقاليد أداء العروض؛

(جـ)  املمارسات االجتماعية والطقوس 

واالحتفاالت؛

(د)   املعارف واملمارسات املتعلقة بالطبيعة 

والكون؛

(هـ) املهارات املرتبطة بالفنون احلرفية 

التقليدية.

3 -  ويقصد بعبارة »الصون« التدابير الرامية 

إلى ضمان استدامة التراث الثقافي غير 

املادي، مبا في ذلك حتديد هذا التراث 

وتوثيقه وإجراء البحوث بشأنه واحملافظة 

عليه وحمايته وتعزيزه وإبرازه ونقله، 

ال سيما عن طريق التعليم النظامي وغير 

النظامي، وإحياء مختلف جوانب هذا 

التراث.

4 -  ويقصد بعبارة »الدول األطراف« الدول 

امللتزمة بهذه االتفاقية والتي تسري فيما 

بينها أحكامها.

5 -  وتنطبق أحكام هذه االتفاقية مع ما يلزم 

من تعديل على األقاليم املشار إليها في 

املادة 33 والتي تصبح أطرافا فيها، طبقا 

للشروط احملددة في املادة املذكورة. وفي 

هذه احلالة، فإن عبارة »الدول األطراف« 

تنطبق أيضا على هذه األقاليم.

املادة 3 : العالقة مع الصكوك الدولية األخرى

ال يجوز تفسير أي حكم في هذه االتفاقية على 

أنه:

(أ)   يعدل وضع أو يخّفض مستوى حماية 

املمتلكات املعلنة تراثا ثقافيا في إطار 

االتفاقية اخلاصة بحماية التراث العاملي 

الثقافي والطبيعي لعام 1972، والتي يرتبط 
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K  املجال الثقافي في مقاطعة بويسون، 
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اتفاقية عام 2003 - 5   

األعضاء في اللجنة ملدة أربع سنوات.

3 -  غير أن مدة عضوية نصف الدول األعضاء 

في اللجنة املنتخبة عند حدوث االنتخاب 

األول، حتدد لسنتني فقط. ويجري تعيني 

هذه الدول عن طريق سحب أسمائها 

بالقرعة لدى إجراء هذا االنتخاب األول.

4 -  وتقوم اجلمعية العامة مرة كل سنتني 

بتجديد نصف الدول األعضاء في اللجنة.

5 -  وتنتخب اجلمعية العامة أيضا العدد الالزم 

من الدول األعضاء في اللجنة لشغل املقاعد 

الشاغرة.

6 -  وال يجوز انتخاب دولة ما في عضوية 

اللجنة لفترتني متعاقبتني.

7 -  تختار الدول األعضاء لتمثيلها في اللجنة 

أشخاصا مؤهلني في مختلف ميادين 

التراث الثقافي غير املادي.

املادة 7 : مهام اللجنة

دون اإلخالل باملهام األخرى املسندة إلى اللجنة 

مبوجب هذه االتفاقية، تقوم اللجنة باملهام التالية:

(أ)   الترويج ألهداف االتفاقية وتشجيع وضمان 

متابعة تنفيذها؛

(ب)   إسداء املشورة بشأن أفضل املمارسات 

وصياغة توصيات بشأن التدابير الرامية 

إلى صون التراث الثقافي غير املادي؛

(جـ)   إعداد مشروع الستخدام موارد 

الصندوق، وعرضه على اجلمعية العامة 

إلقراره وفقا للمادة 25؛

(د)   تقصي السبل الكفيلة بزيادة موارد 

الصندوق واتخاذ التدابير الالزمة لهذا 

الغرض، وفقا للمادة 25؛

(هـ)   إعداد توجيهات تنفيذية بشأن تطبيق 

االتفاقية وعرضها على اجلمعية العامة 

للموافقة عليها؛

(و)   القيام، وفقا للمادة 29، بفحص تقارير 

الدول األطراف، وإعداد خالصة لها من 

أجل اجلمعية العامة؛

(ز)   دراسة الطلبات التي تقدمها الدول 

األطراف، والبت في األمور التالية، طبقا 

ملعايير االختيار املوضوعية التي تضعها. 

بها عنصر من التراث الثقافي غير املادي 

ارتباطا مباشرًا؛ أو

(ب)  يؤثر على احلقوق والواجبات املترتبة على 

الدول األطراف مبوجب أي وثيقة دولية 

تكون هذه الدول أطرافا فيها وتتعلق 

بحقوق امللكية الفكرية أو باستخدام املوارد 

البيولوجية أو اإليكولوجية.

ثانيا - أجهزة االتفاقية

املادة 4 : اجلمعية العامة للدول األطراف

1 -  تنشأ جمعية عامة للدول األطراف، تسمى 

فيما يلي »اجلمعية العامة«. واجلمعية 

العامة هي الهيئة العليا لهذه االتفاقية.

2 -  جتتمع اجلمعية العامة في دورة عادية مرة 

كل سنتني. وميكنها أن جتتمع في دورة 

استثنائية إذا ما قررت هي ذلك، أو إذا 

تلقت طلبًا لهذه الغاية من اللجنة الدولية 

احلكومية لصون التراث الثقافي غير املادي 

أو من ثلث الدول األطراف على األقل.

3 - تعتمد اجلمعية العامة نظامها الداخلي.

املادة 5 : اللجنة الدولية احلكومية لصون التراث 

الثقافي غير املادي

1 -  تنشأ في إطار اليونسكو جلنة دولية 

حكومية لصون التراث الثقافي غير املادي 

تسمى فيما يلي »اللجنة«. وتتألف هذه 

اللجنة من ممثلي 18 دولة طرفا تنتخبها 

الدول األطراف، مجتمعة في اجلمعية 

العامة، وذلك حاملا تدخل هذه االتفاقية حيز 

النفاذ طبقا للمادة 34.

2 -  يرفع عدد الدول األعضاء في اللجنة إلى 

24 دولة عندما يصبح عدد الدول األطراف 

في االتفاقية 50 دولة.

املادة 6 : انتخاب الدول األعضاء في اللجنة 

ومدة العضوية

1 -  ينبغي أن يفي انتخاب الدول األعضاء في 

اللجنة مببدأي التوزيع اجلغرافي العادل 

والتناوب املنصف.

2 -  تقوم الدول األطراف في االتفاقية، مجتمعة 

في اجلمعية العامة، بانتخاب الدول 

اللجنة وتوافق عليها اجلمعية العامة:

(1)  اإلدراج في القوائم واالقتراحات 

املشار إليها في املواد 16 و17 و18؛

(2)  منح املساعدة الدولية وفقا ألحكام 

املادة 22.
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املادة 8 : أساليب عمل اللجنة

1 -  تكون اللجنة مسؤولة أمام اجلمعية العامة، 

وحتيطها علما بكل أنشطتها وقراراتها.

2 -  تعتمد اللجنة نظامها الداخلي بأغلبية ثلثي 

أعضائها.

3 -  يحق للجنة أن تنشئ على أساس مؤقت 

األجهزة االستشارية اخلاصة التي تراها 

الزمة ألداء مهامها.

 

4 -  يحق للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها أي 

هيئة عامة أو خاصة، وكذلك أي شخص 

طبيعي، ممن ثبتت كفاءتهم في مختلف 

ميادين التراث الثقافي غير املادي، 

الستشارتهم في مسائل معينة.

املادة 9 : اعتماد املنظمات االستشارية

1 -  تقترح اللجنة على اجلمعية العامة اعتماد 

منظمات غير حكومية ثبتت كفاءتها في 

ميدان التراث الثقافي غير املادي. وتكلف 

هذه املنظمات مبهام استشارية لدى 

اللجنة.

2 -  تقترح اللجنة على اجلمعية العامة أيضا 

معايير وطرائق هذا االعتماد.

املادة 10 : األمانة

1 -  تقدم أمانة اليونسكو مساعدتها للجنة.

2 -  تعد األمانة الوثائق اخلاصة باجلمعية 

العامة وباللجنة، كما تعد مشروع 

جدول أعمال اجتماعاتهما، وتكفل تنفيذ 

قراراتهما.

ثالثا - صون التراث الثقافي غير املادي على 

الصعيد الوطني

املادة 11 : دور الدول األطراف 

تقوم كل دولة طرف مبا يلي:

(أ)   اتخاذ التدابير الالزمة لضمان صون 

التراث الثقافي غير املادي املوجود في 

أراضيها؛

(ب)  القيام، في إطار تدابير الصون املذكورة 

في الفقرة 3 من املادة 2، بتحديد وتعريف 

مختلف عناصر التراث الثقافي غير املادي 

املوجود في أراضيها، مبشاركة اجلماعات 

واملجموعات واملنظمات غير احلكومية ذات 

الصلة.

املادة 12 : قوائم احلصر

1 -  من أجل ضمان حتديد التراث الثقافي 

غير املادي بقصد صونه، تقوم كل دولة 

طرف بوضع قائمة أو أكثر حلصر التراث 

الثقافي غير املادي املوجود في أراضيها. 

ويجري استيفاء هذه القوائم بانتظام.

2 -  وتقوم كل دولة طرف، لدى تقدمي تقريرها 

الدوري إلى اللجنة وفقا ألحكام املادة 

29، بتوفير املعلومات املناسبة بشأن هذه 

القوائم.

املادة 13 : تدابير الصون األخرى

من أجل ضمان صون التراث الثقافي غير املادي 

املوجود في أراضيها وتنميته وإحيائه، تسعى كل 

دولة طرف إلى القيام مبا يلي:

(أ)   اعتماد سياسة عامة تستهدف إبراز الدور 

الذي يؤديه التراث الثقافي غير املادي في 

املجتمع وإدماج صون هذا التراث في 

البرامج التخطيطية؛

(ب)  تعيني أو إنشاء جهاز أو أكثر مختص 

بصون التراث الثقافي غير املادي املوجود 

في أراضيها؛

(جـ)  تشجيع إجراء دراسات علمية وتقنية 

وفنية، وكذلك منهجيات البحث من أجل 

الصون الفعال للتراث الثقافي غير املادي، 

وال سيما التراث الثقافي غير املادي 

املعرض للخطر؛

(د)   اعتماد التدابير القانونية والتقنية واإلدارية 

واملالية املناسبة من أجل ما يلي:

(1)   تيسير إنشاء أو تعزيز مؤسسات 

التدريب على إدارة التراث الثقافي 

غير املادي، وتيسير نقل هذا التراث 

من خالل املنتديات واألماكن املعدة 

لعرضه أو للتعبير عنه؛

)2)   ضمان االنتفاع بالتراث الثقافي غير 
املادي مع احترام املمارسات العرفية 

التي حتكم االنتفاع بجوانب محددة 

من هذا التراث؛

(3)   إنشاء مؤسسات مختصة بتوثيق 

LLL  مسرح نينغيو جوهوري بونراكو 
للدمى، اليابان 

LL  مقام إيغور في زينجيانغ، الصني 
 

L  غناء »بول«، بنغالديش  

ع الثيران والعربات التي  J  تقاليد جتُمّ
جترها في كوستاريكا
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التراث الثقافي غير املادي وتسهيل 

االستفادة منها.

املادة 14 : التثقيف والتوعية وتعزيز القدرات

تسعى الدول األطراف بكافة الوسائل املالئمة 

إلى ما يلي:

(أ)   العمل من أجل ضمان االعتراف بالتراث 

الثقافي غير املادي واحترامه والنهوض 

به في املجتمع، ال سيما عن طريق القيام 

مبا يلي:

 برامج تثقيفية للتوعية ونشر املعلومات 

موجهة للجمهور، وخاصة للشباب؛

 برامج تعليمية وتدريبية محددة في إطار 

اجلماعات واملجموعات املعنية؛

 أنشطة لتعزيز القدرات في مجال صون 

التراث الثقافي غير املادي، ال سيما في 

مجال اإلدارة والبحث العلمي؛

استخدام وسائل غير نظامية لنقل املعارف.

(ب)  إعالم اجلمهور باستمرار باألخطار التي 

تتهدد هذا التراث وباألنشطة التي تنفذ 

تطبيقا لهذه االتفاقية؛

(جـ)  تعزيز أنشطة التثقيف من أجل حماية 

األماكن الطبيعية وأماكن الذاكرة التي 

يعتبر وجودها ضروريا للتعبير عن التراث 

الثقافي غير املادي.

املادة 15 : مشاركة اجلماعات واملجموعات 

واألفراد

تسعى كل دولة طرف، في إطار أنشطتها 

الرامية إلى حماية التراث الثقافي غير املادي، 

إلى ضمان أوسع مشاركة ممكنة للجماعات، 

واملجموعات، وأحيانا لألفراد، الذين يبدعون 

هذا التراث ويحافظون عليه وينقلونه، وضمان 

إشراكهم بنشاط في إدارته.

رابعا - صون التراث الثقافي غير املادي على 

الصعيد الدولي

املادة 16 : القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير 

املادي للبشرية

1 -  من أجل إبراز التراث الثقافي غير املادي 

على نحو أفضل للعيان، والتوعية بأهميته، 

وتشجيع احلوار في ظل احترام التنوع 

الثقافي، تقوم اللجنة، بناء على اقتراح 

الدول األطراف، بإعداد واستيفاء ونشر 

قائمة متثيلية للتراث الثقافي غير املادي 

للبشرية.

2 -  تضع اللجنة املعايير التي حتكم إعداد 

واستيفاء ونشر هذه القائمة التمثيلية، 

وتعرضها على اجلمعية العامة إلقرارها.

املادة 17 : قائمة التراث الثقافي غير املادي 

الذي يحتاج إلى صون عاجل

1 -  من أجل اتخاذ تدابير الصون املناسبة 

تقوم اللجنة بوضع واستيفاء ونشر »قائمة 

التراث الثقافي غير املادي الذي يحتاج إلى 

صون عاجل«، وتدرج التراث املعني في 

هذه القائمة بناء على طلب الدولة الطرف 

املعنية.

 

2 -  تقوم اللجنة بصياغة املعايير التي حتكم 

إعداد واستيفاء ونشر هذه القائمة، 

وتعرضها على اجلمعية العامة إلقرارها.

 

3 -  ويجوز للجنة في حاالت الضرورة القصوى 

- التي حتدد وفقا ملعايير موضوعية تقّرها 

اجلمعية العامة بناء على اقتراح اللجنة - 

أن تدرج في القائمة املذكورة في الفقرة 

1، بالتشاور مع الدولة املعنية، عنصرا من 

التراث املعني.
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املادة 18 : البرامج واملشروعات واألنشطة 

اخلاصة بصون التراث الثقافي غير املادي

1 -  بناء على االقتراحات التي تقدمها الدول 

األطراف، ووفقا للمعايير التي حتددها 

اللجنة وتقّرها اجلمعية العامة، تقوم اللجنة 

بصفة دورية باختيار وتعزيز البرامج 

واملشروعات واألنشطة ذات الطابع الوطني 

ودون اإلقليمي واإلقليمي املعنية بصون 

التراث والتي ترى أنها تعكس على الوجه 

األفضل مبادئ وأهداف هذه االتفاقية، 

مراعية في ذلك االحتياجات اخلاصة 

للبلدان النامية.

2 -  ولهذه الغاية تتلقى اللجنة طلبات املساعدة 

الدولية التي تقدمها الدول األطراف من 

أجل إعداد هذه االقتراحات، وتفحص هذه 

الطلبات وتوافق عليها.

 

3 -  وتواكب اللجنة تنفيذ هذه البرامج 

واملشروعات واألنشطة بنشر أفضل 

املمارسات وفقا للطرائق والوسائل التي 

حتددها.

خامسا - التعاون الدولي واملساعدة الدولية

املادة 19 : التعاون

1 -  ألغراض هذه االتفاقية يشمل التعاون 

الدولي بصفة خاصة تبادل املعلومات 

واخلبرات والقيام مببادرات مشتركة، 

وإنشاء آلية ملساعدة الدول األطراف في 

جهودها الرامية إلى صون التراث الثقافي 

غير املادي.

2 -  تعترف الدول األطراف، دون اإلخالل 

بأحكام تشريعاتها الوطنية وقانونها 

وممارساتها العرفية، بأن صون التراث 

الثقافي غير املادي يخدم املصلحة العامة 

للبشرية، وتتعهد لهذه الغاية بأن تتعاون 

على املستوى الثنائي ودون اإلقليمي 

واإلقليمي والدولي.

املادة 20 : أهداف املساعدة الدولية

يجوز منح املساعدة الدولية لألهداف التالية:

(أ)   صون التراث املدرج في قائمة التراث 

الثقافي غير املادي الذي يحتاج إلى صون 

عاجل؛

(ب)  إعداد قوائم حصر في السياق املقصود في 

املادتني 11 و 12؛

(جـ)  دعم البرامج واملشروعات واألنشطة التي 

تنفذ على الصعيد الوطني ودون اإلقليمي 

واإلقليمي وترمي إلى صون التراث الثقافي 

غير املادي؛

(د) أي هدف آخر تراه اللجنة ضروريا.

املادة 21 : أشكال املساعدة الدولية

إن املساعدة التي متنحها اللجنة للدولة الطرف، 

والتي تنظم وفقًا للتوجيهات التنفيذية املذكورة 

في املادة 7 ولالتفاق املشار إليه في املادة 24، 

ميكن أن تتخذ األشكال التالية:

(أ) إجراء دراسات بشأن مختلف جوانب 

الصون؛

(ب) توفير اخلبراء واملمارسني؛

(جـ) تدريب العاملني الالزمني؛

(د)  وضع تدابير تقنينية أو تدابير أخرى؛

(هـ) إنشاء وتشغيل البنى األساسية؛

(و)  توفير املعدات والدرايات الفنية؛

(ز)   تقدمي أشكال أخرى من املساعدة املالية 

kkkk  غناء أ. تينور، من الثقافة 
الرعوية السردينية، إيطاليا  

kkk  املجال الثقافي لبدو البتراء ووادي 
الرام، األردن   

kk  »األهليل« في غورار، اجلزائر   

K  الباتوم في بيرغا، إسبانيا  

L  نظام إيفا للعرافة، نيجيريا  
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5 -  يجوز للجنة أن تقبل املساهمات وغيرها 

من أشكال املساعدة التي تقدم ألغراض 

عامة أو خاصة تتعلق مبشروعات 

محددة، شريطة موافقة اللجنة على هذه 

املشروعات.

6 -  ال يجوز ربط املساهمات في الصندوق ألي 

شرط سياسي أو اقتصادي أو ألي شروط 

أخرى تتعارض مع األهداف املنشودة في 

هذه االتفاقية. 

والتقنية مبا في ذلك، عند االقتضاء، منح 

قروض بفوائد منخفضة وتقدمي هبات.

املادة 22 : شروط تقدمي املساعدة الدولية

1 -  حتدد اللجنة إجراءات فحص طلبات 

املساعدة الدولية وحتدد مختلف عناصر 

املعلومات التي ينبغي أن يتضمنها الطلب 

مثل التدابير املعتزمة واألعمال الالزمة 

وتقدير التكاليف.

2 -  في احلاالت العاجلة، تدرس اللجنة طلب 

املساعدة على سبيل األولوية.

3 -  جتري اللجنة الدراسات واملشاورات التي 

تراها الزمة قبل اتخاذ قراراتها.

املادة 23 : طلب املساعدة الدولية

1 -  يجوز لكل دولة طرف أن تقدم إلى اللجنة 

طلبا للحصول على مساعدة دولية من أجل 

صون التراث الثقافي غير املادي املوجود 

في أراضيها.

2 -  وميكن أن يقدم مثل هذا الطلب أيضا 

باالشتراك بني دولتني أو عدة دول أطراف.

3 -  وينبغي أن يشتمل الطلب على عناصر 

املعلومات املشار إليها في الفقرة 1 من 

املادة 22 وما يلزم من الوثائق.

املادة 24 : دور الدول األطراف املستفيدة

1 -  طبقا ألحكام هذه االتفاقية، تخضع 

املساعدة الدولية املمنوحة التفاق يبرم بني 

الدولة الطرف املستفيدة واللجنة.

2 -  وينبغي كقاعدة عامة أن تسهم الدولة 

الطرف املستفيدة، في حدود إمكانياتها، 

في تكاليف تدابير الصون التي منحت من 

أجلها املساعدة الدولية.

3 -  تقدم الدولة الطرف املستفيدة إلى اللجنة 

تقريرا عن استعمال املساعدة املمنوحة 

لصالح صون التراث الثقافي غير املادي.

سادسا - صندوق التراث الثقافي غير املادي

املادة 25 : طبيعة الصندوق وموارده

1 -  ينشأ »صندوق لصون التراث الثقافي غير 

املادي« يسمى فيما يلي »الصندوق«.

 

2 -  يتأسس الصندوق كصندوق ألموال 

الودائع، وفقا ألحكام النظام املالي 

لليونسكو.

 

3 -  تتألف موارد الصندوق من:

(أ)  مساهمات الدول األطراف؛

(ب)  االعتمادات التي يخصصها املؤمتر 

العام لليونسكو لهذا الغرض؛

(جـ)  املساهمات والهبات والوصايا التي 

ميكن أن تقدمها:

(1)  دول أخرى؛

(2)   منظمات وبرامج منظومة األمم 

املتحدة، ال سيما برنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي، ومنظمات دولية أخرى؛

(3)  الهيئات العامة واخلاصة واألفراد.

(د)   أي فوائد مستحقة عن موارد 

الصندوق؛

(هـ)  حصيلة جمع التبرعات ومردود 

احلفالت التي تنظم لصالح الصندوق؛

(و)   كل موارد أخرى يجيزها نظام 

الصندوق الذي تضعه اللجنة.

4 -  تتقرر أوجه استعمال اللجنة ألموال 

الصندوق بناء على توجيهات اجلمعية 

العامة.

 Photo © National Commission of Jordan Photo © Franco Stefano Ruiu
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في الفقرة 2 من هذه املادة، مساهماتها 

على أساس منتظم، وكل سنتني على األقل، 

على أن تكون هذه املساهمات أقرب ما 

ميكن إلى مقدار املساهمات التي كان 

يتوجب عليها دفعها، لو كانت مرتبطة 

بأحكام الفقرة 1 من هذه املادة.

 

5 -  ال يجوز انتخاب أية دولة طرف في هذه 

االتفاقية عضوًا في اللجنة إذا تخلفت عن 

دفع مساهمتها اإلجبارية أو الطوعية للسنة 

اجلارية والسنة التقوميية التي تسبقها 

مباشرة، غير أن هذا احلكم ال يسري 

لدى أول انتخاب. وإذا كانت الدولة املعنية 

عضوا باللجنة، فإن مدة عضويتها تنتهي 

عند إجراء أي انتخاب منصوص عليه في 

املادة 6 من هذه االتفاقية.

املادة 27 : املساهمات الطوعية اإلضافية في 

الصندوق

تقوم الدول األطراف الراغبة في دفع مساهمات 

طوعية إضافية فوق املساهمات املنصوص عليها 

في املادة 26، بإخطار اللجنة بذلك في أقرب 

وقت ممكن لكي تسمح لها بتخطيط أنشطتها 

بناء على ذلك.

املادة 28 : احلمالت الدولية جلمع األموال

تقدم الدول األطراف، قدر اإلمكان، مساعدتها 

للحمالت الدولية جلمع األموال التي تنظم لصالح 

الصندوق حتت رعاية اليونسكو.

سابعا - التقارير

املادة 29 : تقارير الدول األطراف

تقدم الدول األطراف إلى اللجنة، وفقًا للشكل 

املادة 26 : مساهمات الدول األطراف في 

الصندوق

1 -  تتعهد الدول األطراف في هذه االتفاقية، 

دون املساس بأية مساهمة طوعية إضافية، 

بأن تدفع للصندوق، كل عامني على األقل، 

مساهمات تقرر اجلمعية العامة مقدارها 

على شكل نسبة مئوية متساوية تطبق 

على كل الدول. وتتخذ اجلمعية العامة هذا 

القرار بأكثرية الدول األطراف احلاضرة 

واملصوتة التي لم تقدم التصريح املشار 

إليه في الفقرة 2 من هذه املادة. وال ميكن 

بأي حال أن تتجاوز املساهمة الطوعية 

للدول األطراف في االتفاقية نسبة 1% من 

مساهمتها في امليزانية العادية لليونسكو.

2 -  بيد أنه يجوز لكل من الدول املشار إليها 

في املادة 32 أو املادة 33 من هذه 

االتفاقية، أن تصرح في وقت إيداعها 

وثائق التصديق أو القبول أو املوافقة 

أو االنضمام بأنها غير مرتبطة بأحكام 

الفقرة 1 من هذه املادة.

3 -  تسعى كل دولة طرف في االتفاقية قدمت 

التصريح املشار إليه في الفقرة 2 من هذه 

املادة، إلى سحب هذا التصريح، مبوجب 

إخطار تقدمه للمدير العام لليونسكو. غير 

أن سحب التصريح ال يؤثر على املساهمة 

املستحقة على هذه الدولة، إال اعتبارًا من 

تاريخ افتتاح دورة اجلمعية العامة التالية.

4 -  لكي تتمكن اللجنة من التخطيط لعملياتها 

بصورة فعالة، ينبغي أن تدفع الدول 

األطراف التي قدمت التصريح املشار إليه 

L جزيرة تاكيل وفن النسيج، بيرو

J  مجال سميسكي الثقافي وثقافته الشفهية، 
االحتاد الروسي

JJ  مهرجان غانغنونغ دانوي، جمهورية 
كوريا  

JJJ  حفلة ماكيشي التنكرية، زامبيا 

JJJJ  لغة غاريفونا ورقصها وموسيقاها، 

بليز وغواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا  

Photo © Russian State House of the People Creativity Ministry of Culture
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تاسعا - أحكام ختامية

املادة 32 : التصديق أو القبول أو املوافقة

1 -  تخضع هذه االتفاقية لتصديق أو قبول أو 

موافقة الدول األعضاء في اليونسكو، وفقًا 

لإلجراءات الدستورية النافذة في كل منها.

2 -  تودع وثائق التصديق أو القبول أو املوافقة 

لدى املدير العام لليونسكو.

املادة 33 : االنضمام

1 -  ُيفتح باب االنضمام إلى هذه االتفاقية 

جلميع الدول غير األعضاء باليونسكو 

التي يدعوها املؤمتر العام للمنظمة إلى 

االنضمام إليها.

2 -  ُيفتح باب االنضمام إلى هذه االتفاقية 

أيضا لألراضي املتمتعة بحكم ذاتي داخلي 

كامل والتي تعترف لها منظمة األمم 

املتحدة بهذه الصفة ولكنها لم حتصل 

على استقاللها الكامل وفقا ألحكام القرار 

1514 (15) للجمعية العامة، والتي 

تتمتع باألهلية في املجاالت التي تتناولها 

االتفاقية، مبا في ذلك أهلية معترف بها 

إلبرام املعاهدات في هذه املجاالت.

3 -  تودع وثيقة االنضمام لدى املدير العام 

لليونسكو.

املادة 34 : النفاذ

تصبح هذه االتفاقية نافذة بعد مضي ثالثة 

أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة الثالثني 

للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام، 

على أن يقتصر هذا النفاذ على الدول التي 

واإليقاع اللذين حتددهما اللجنة، تقارير بشأن 

األحكام التشريعية والتنظيمية واألحكام األخرى 

املتخذة لتنفيذ االتفاقية.

املادة 30 : تقارير اللجنة

1 -  ترفع اللجنة إلى كل دورة من دورات 

اجلمعية العامة تقريرا تعده باالستناد 

إلى أنشطتها وإلى تقارير الدول األطراف 

املشار إليها في املادة 29.

2 -  ويعرض هذا التقرير على املؤمتر العام 

لليونسكو ليأخذ علما به.

ثامنا - حكم انتقالي

املادة 31 : العالقة مع إعالن روائع التراث 

الشفهي وغير املادي للبشرية

1 -  تدمج اللجنة في القائمة التمثيلية للتراث 

الثقافي غير املادي للبشرية العناصر 

املعلنة »روائع للتراث الشفهي وغير املادي 

للبشرية« قبل دخول هذه االتفاقية حيز 

النفاذ.

 

2 -  وإن إدراج هذه العناصر في القائمة 

التمثيلية للتراث الثقافي غير املادي 

للبشرية ال ميس بأي حال باملعايير احملددة 

وفقا للفقرة 2 من املادة 16 من أجل 

عمليات اإلدراج املقبلة في القائمة.

 

3 -  ال تعلن أي روائع أخرى بعد تاريخ دخول 

هذه االتفاقية حيز النفاذ.

أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها 

أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وتصبح 

نافذة بالنسبة ألي دولة طرف أخرى بعد مضي 

ثالثة أشهر على تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة 

تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
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املادة 35 : النظم الدستورية االحتادية أو غير 

املركزية

تنطبق األحكام التالية على الدول األطراف في 

هذه االتفاقية ذات النظام الدستوري االحتادي 

أو غير املركزي:

(أ)   فيما يتعلق بأحكام هذه االتفاقية التي يقع 

تنفيذها في نطاق الوالية القانونية للسلطة 

التشريعية االحتادية أو املركزية، تكون 

التزامات احلكومة االحتادية أو املركزية 

نفس التزامات الدول األطراف التي ليست 

دواًل احتادية؛

(ب)  فيما يتعلق بأحكام هذه االتفاقية التي يقع 

تنفيذها في اختصاص كل من الواليات أو 

األقطار أو احملافظات أو املقاطعات التي 

تتألف منها الدولة االحتادية، والتي ال تكون 

ملزمة وفقًا للنظام الدستوري لالحتاد 

باتخاذ تدابير تشريعية، تقوم احلكومة 

االحتادية بإطالع السلطات املختصة 

في تلك الواليات واألقطار واحملافظات 

واملقاطعات على هذه األحكام، مع توصيتها 

باعتمادها.

املادة 36 : االنسحاب

1 -  يجوز لكل دولة طرف أن تنسحب من 

االتفاقية.

2 -  يتم اإلخطار باالنسحاب مبوجب وثيقة 

مكتوبة تودع لدى املدير العام لليونسكو.

3 -  يصبح االنسحاب نافذًا بعد انقضاء 12 

شهرًا على تاريخ استالم وثيقة االنسحاب. 

وال يؤثر هذا االنسحاب على االلتزامات 

املالية املترتبة على الدولة املنسحبة حتى 

تاريخ نفاذ االنسحاب.

املادة 37 : مهام جهة اإليداع

يقوم املدير العام لليونسكو، بوصفه جهة إيداع 

هذه الوثيقة، بتبليغ الدول األعضاء في املنظمة، 

والدول غير األعضاء فيها املشار إليها في 

املادة 33، وكذلك منظمة األمم املتحدة، بإيداع 

جميع وثائق التصديق أو القبول أو املوافقة 

أو االنضمام املنصوص عليها في املادتني 32 

و 33، وبوثائق االنسحاب املنصوص عليها في 

املادة 36.

املادة 38 : تعديل االتفاقية

1 - يجوز لكل دولة طرف أن تقترح تعديالت 

على هذه االتفاقية عن طريق تبليغ كتابي 

توجهه إلى املدير العام. ويحيل املدير العام هذه 

البالغات إلى جميع الدول األطراف. وإذا قدم 

نصف الدول األطراف على األقل ردًا إيجابيًا 

على الطلب املذكور في غضون ستة أشهر من 

تاريخ إحالة البالغ، فإن املدير العام يعرض 

االقتراح على الدورة التالية للجمعية العامة 

ملناقشته والعتماده عند االقتضاء.

   

2 -  تعتمد التعديالت بأغلبية ثلثي الدول 

األطراف احلاضرة واملصوتة.

3 -  تعرض التعديالت حال اعتمادها على الدول 

األطراف للحصول على تصديقها أو قبولها 

أو موافقتها أو انضمامها.

4 -  وتصبح التعديالت على هذه االتفاقية نافذة 

بالنسبة للدول األطراف التي صدقت عليها 

أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها، 

بعد انقضاء ثالثة أشهر على تاريخ إيداع 

ثلث الدول األطراف الوثائق املنصوص 

عليها في الفقرة 3 من هذه املادة. وبعد 

هذا التاريخ يصبح التعديل نافذًا بالنسبة 

لكل دولة طرف تصدق عليه أو تقبله أو 

توافق عليه أو تنضم إليه بعد انقضاء ثالثة 

أشهر على تاريخ إيداع الدولة الطرف 

املعنية لوثيقة التصديق أو القبول أو 

املوافقة أو االنضمام.

5 -  ال تنطبق اإلجراءات احملددة في الفقرتني 

3 و 4 على التعديالت التي تدخل على 

املادة 5 املتعلقة بعدد الدول األعضاء في 

اللجنة. فهذه التعديالت تصبح نافذة بتاريخ 

اعتمادها.

6 -  إن الدولة التي تصبح طرفا في هذه 

االتفاقية بعد نفاذ التعديالت وفقا ألحكام 

الفقرة 4 من هذه املادة تعتبر، ما لم تعرب 

عن نية مخالفة:

(أ)  طرفا في االتفاقية املعدلة، و

(ب)  طرفا في االتفاقية غير املعدلة بالنسبة< لكل 

دولة طرف لم ترتبط بهذه التعديالت.

املادة 39 : النصوص ذات احلجية

حررت هذه االتفاقية باللغات االسبانية 

واالجنليزية والروسية والصينية والعربية 

والفرنسية، ويعتبر كل من هذه النصوص الستة 

نصا أصليا.

املادة 40 : التسجيل

طبقا للمادة 102 من ميثاق األمم املتحدة، 

تسجل هذه االتفاقية لدى أمانة منظمة األمم 

املتحدة بناء على طلب املدير العام لليونسكو.
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التراث الثقافي غير املادي، الذي تتوارثه األجيال، تعيد اجلماعات واملجموعات 

خلقه بشكل دائم وهو يعطيها اإلحساس بالهوية وباالستمرار، فيتم بذلك تشجيع 

احترام التنوع الثقافي واإلبداع البشري.

التراث الثقافي

غير املادي

منظمة األمم املتحدة

 للتربية والعلم والثقافة

بدعم من حكومة النرويج


