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دوکتور محمد ظاهر عزیز

کنوانسیون میراث فرهنگی ناملموس یونسکو
(تخطی سازمان جهانی یونسکو)
این نوشته دو قسمت دارد:
 : 1تبصرۀ کوتاه بر مضمون جناب استاد حامد نوید تحت عنوان (تخطی سازمان جهانی یونسکو در رابط به معرفی
نادرست " هنر مینیاتوری و خوشنویسی هرات".
 :2معرفی کنوانسیون میراث فرهنگی ناملموس یونسکو.
من مطالب خیلی عالی را که استاد گرامی و دانشمند عزیز ،جناب حامد نوید بر مقام و شایستگی هنرمینیاتوری و
خوشنویسی هرات در صفحۀ فیسبوک و سایت آریانا افغانستان آنالین به نشر سپرده اند ،به خوشی و دقت خواندم .به
صداقت اظهار میدارم که از نوشتۀ استاد حامد نوید بسیار آموختم و بر اندوخته های اندک من در مورد هنر مینیاتوری
و خوشنویسی هرات افزود .با داشمندی و خوبی که تهیه گردیده است ،در این نوشتۀ جناب نوید ،مانند نوشته های
دیگر ،بزرگواری و دانشمندی شان بر تأریخ و فرهنگ افغانستان ظاهر است .اما با حرمت اظهار میدارم که بنده با
انتخاب عنوان این مضمون عالی "تخطی سازمان جهانی یونسکو بر "...از جانب استاد نوید ،موافق نیستم .زیرا
میدانم که در اجرای این امر ،سازمان تربیتی ،علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) هیچ تقصیری ندارد و نباید این
سازمان بزرگ جهانی را به ناحق مورد انتقاد قرار دهیم زیرا در این امر حتما ً وزارت اطالعات و فرهنگ جمهوری
اسالمی افغانستان مقصر است نه یونسکو.
شایستگی و سوابق فرهنگی هنر مینیاتوری هرات که از همه هنرهای مینیاتوری و خوشنویسی در منطقه جغرافیایی
وطن ما عالیتر است و از نظر بنده مادر هنر مینیاتوری و خوشنویسی در منطقه محسوب میگردد ،اگر مقامات مسؤول
دولتی و در قدم اول وزارت اطالعات و فرهنگ ،در زمان مناسب دوسیۀ مکمل بر این موضوع را از طریق دفتر
مسؤول سکرتریت یونسکو به کمیتۀ خاص که در مورد قبول و یا رد میراث های فرهنگی ناملموس تصمیم می گیرد،
ارایه و تقدیم میکرد ،من یقین کامل دارم که آثار هنر مینیاتوری و خوشنویسی هرات مورد قبول کمیته مربوط قرار
می گرفت .زمانی که استاد عزیز حامد نوید و فرهنگیان وطن این مضمون و بخصوص " کنوانسیون میراث فرهنگی
ناملموس یونسکو" را مطالعه فرمودند ،با بنده موافق خواهند بود.
این نوشته در جواب نوشته های اشخاص محترمی که در فیسبوک تبصره و اظهاراتی را بر عدم شناسایی هنر
مینیاتوری و خوشنویسی هرات ،از طرف کمیته متخصصین " کانوانسیون میراث فرهنگی نا ملموس یونسکو" در
صفحه  1از 14

ارسال مقاالتinfo@arianafghanistan.com :

فیسبوک ابراز نموده اند ،نوشته نشده است زیرا من هم ،مانند وطنداران از عدم ارایۀ دوسیۀ کامل و به وقت مناسب
از جانب مقامات دولتی وطن ما به کمیته ایکه بر این موضوع تصمیم میگیرد ،نهایت متأثرم.
چونکه سوء تفاهمی بر مسؤولیت سازمان یونسکو در عدم پذیرش هنرمینیاتوری و خوشنویسی هرات در لیست میراث
فرهنگی ناملموس یونسکو صورت گرفته است ،خواستم "کنوانسیون میراث فرهنگی نا ملموس یونسکو" را به
هموطنان معرفی نمایم ،تا ما به گفتۀ معمول در وطن مبنی بر اینکه افغان ها همیش گناه خود را به گردن دیگران می
اندازند ،متهم نگردیم .من میدانم که اگر گناهی است ،از ماست.
بر حسب معلومات اندکی که به دست آوردم ،بحث آثار هنری مینیاتوری و خوشنویسی کشورهای ایران ،ازبکستان،
آذربایجان و ترکیه که از طرف کمیتۀ مربوطه که بر حسب مفاد "کنوانسیون میراث فرهنگی ناملموس یونسکو" تشکیل
شده است ،چهار ماه یا پنج ماه قبل مورد مطالعه و تصمیم گیری قرار گرفته است .من مطلع نیستم که مقامات مسؤول
وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان با ارتباط سوابق تأریخی هنر مینیاتوری و خوشنویسی هرات که نهایت عالی
و تکراراً میگویم که مادر هنر مینیاتوری و خوشنویسی در منطقه است ،دوسیۀ کامل با عکس ها و سوابق تأریخی،
در وقت مناسب جهت تصمیگیری به کمیتۀ مربوطه در یونسکو تقدیم نموده است یا نه؟ اما گمان می کنم که این کار
انجام داده نشده است.
در اخیر به عرض میرسانم که بنده فعالً نه در یونسکو و نه در دولت افغانستان ماموریت دارم و هدف اصلی این
نوشته و تقدیم متون کنوانسیون در دفاع از یونسکو نوشته نشده است .محض خواستم آنچه معمول و درست است ،به
هموطنان فرهنگ دوست البته با حرمت تقدیم نمایم .ضمنا ً توجه فرهنگیان کشور را به مطالعۀ کامل "کنوانسیون
میراث فرهنگی ناملموس یونسکو" ،جلب می نمایم.
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کنوانسیون میراث فرهنگی ناملموس
Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage
یک کنوانسیون مصوب سال 2003م است که توسط کنفرانس عمومی یونسکو به تصویب رسیده و مضمون اصلی
آن به میراث فرهنگی ناملموس اختصاص دارد.
كنفرانس عمومي سازمان آموزشي ،علمي و فرهنگي ملل متحد ) یونسکو) ،در سي و دومین نشست خود كه از تأریخ
 2۹سپتامبر تا  1۷اكتبر 2003م در پاریس برگزار شد کانوانسیون میراث فرهنگی ناملموس را تصویب کرد.
در جلساتی که بر این موضوع در سال 2003م در جریان کفرانس عمومی یونسکو صورت گرفت ،سفیر و نمایندۀ
دایمی افغانستان در یونسکو اشتراک نموده بود و در ختم جلسات بر تصویب کنوانسیون از طرف حکومت افغانستان
رأی مثبت داد.
کنوانسیون میراث فرهنگی ناملموس یونسکو یک مقدمه که به اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و تعدادی از پیمان های مهم
بین المللی اشاره می نماید و دارای چهل ماده اجرایی دارد .مطالعه فرمائید:

مقدمه:
1ـ با اشاره به اسناد بین المللي موجود در مورد حقوق بشر ،به ویژه اعالمیه جهاني حقوق بشر ( ،)1۹۴۸پیمان بین
المللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ( )1۹۶۶و پیمان بینالمللي حقوق مدني و سیاسي (،)1۹۶۶
 2ـ با توجه به اهمیت میراث فرهنگي ناملموس به عنوان
انگیزه اصلي تنوع فرهنگي و ضامن توسعه پایدار به
طوري كه در توصیه نامه  1۹۸۹یونسكو در مورد
حراست از فرهنگ سنتي و فولكلور ،اعالمیه جهاني
یونسكو در مورد تنوع فرهنگي ( )2001و اعالمیه
استانبول ( )2002مصوب سومین میز گرد وزیران
فرهنگ بر آن تأكید شده است،
 3ـ با عنایت به وابستگي متقابل ریشه دار میان میراث فرهنگي ناملموس و میراث فرهنگي و طبیعي ملموس،
 ۴ـ با اذعان به این كه دو جریان جهاني شدن و تغییر شكل اجتماعي ،همراه با شرایطي كه این دو پدیده براي گفت
وگوي دائمي جوامع ایجاد می كند ،همانند پدیده عدم بردباري موجب افزایش تهدید هاي مهلكي چون زوال ،كم رنگ
شدن و تخریب میراث فرهنگي ناملموس می شود و این امر به خصوص به دلیل فقدان منابع الزم براي حراست از
این میراث رخ می دهد.
 ۵ـ با آگاهي از گرایش جهاني و حساسیت مشترك نسبت به حراست از میراث فرهنگي ناملموس بشر،
 ۶ـ با تایید این كه جوامع ،به خصوص جوامع بومي ،گروه ها و (در برخي موارد) افراد نقش مهمي در تولید،
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حراست ،نگهداري و بازآفریني ناملموس ایفا كرده اند و بدین ترتیب به غناي تنوع فرهنگي و خالقیت بشري كمك
كنند.

می

 ۷ـ با توجه به تأثیر عمیق فعالیت هاي یونسكو در ایجاد اسناد حاوي قواعد حمایت از میراث فرهنگي به خصوص
كنوانسیون حمایت از میراث فرهنگي و طبیعي جهان (،)1۹۷2
 ۸ـ با توجه بیشتر به این كه هنوز یك سند چند جانبه الزام آور در مورد حراست از میراث فرهنگي ناملموس وجود
ندارد.
 ۹ـ با عنایت به این كه الزم است توافقات بین المللي ،توصیه نامه ها و قطعنامه هاي فعلي مربوط به میراث فرهنگي
و طبیعي قویا به وسیله مواد و پیش بیني هاي قانوني جدید مربوط به میراث فرهنگي ناملموس غني و تكمیل شود.
 10ـ نظر به این كه الزم است به خصوص نسل هاي جوانتر از اهمیت میراث فرهنگي ناملموس و حراست از آن
بیشتر آگاه شوند،
 11ـ با توجه به این كه شایسته است جامعه بین الملل با مدد گرفتن از روحیه همكاري و كمك متقابل همراه با
كشورهاي متعاهد در امر حراست از این میراث فرهنگي مشاركت كند،
 12ـ با یاد آوري برنامه هاي یونسكو در خصوص میراث فرهنگي ناملموس ،به خصوص اعالمیه شاهكارهاي میراث
شفاهي و ناملموس بشر،
 13ـ با توجه به نقش ارزنده میراث فرهنگي ناملموس به عنوان یكي از عوامل نزدیكتر كردن انسان ها به یكدیگر و
تضمین تبادل و درك متقابل در میان آنها ،کنفرانس عمومی كنوانسیون ذیل را در روز  1۷اكتوبر سال  2003تصویب
می كند:
•

فصل اول ـ مواد عمومي

ماده  1ـ مقاصد كنوانسیون
مقاصد این كنوانسیون عبارت است از:
الف ـ حراست از میراث فرهنگي ناملموس،
ب ـ تضمین احترام به میراث فرهنگي ناملموس جوامع ،گروه ها و افراد ذیربط،
پ ـ ارتقاي آگاهي محلي ،ملي و بین المللي از اهمیت میراث فرهنگي ناملموس و تضمین درك و قدرداني متقابل از
آن،
ت ـ تدارك همكاري و كمك بینالمللي،
•

ماده  2ـ تعاریف

از نظر این كنوانسیون،
 1ـ عبارت میراث فرهنگي ناملموس به معناي اقدام ها ،نمایشها ،ابرازها ،دانش ،مهارتها ـ و نیز وسایل ،اشیا،
مصنوعات دستي و فضاهاي فرهنگي مرتبط با آنهاست كه جوامع ،گروه ها و در برخي موارد افراد ،آنها را به عنوان
بخشي از میراث فرهنگي خود مي شناسند .این میراث فرهنگي ناملموس كه از نسلي به نسل دیگر منتقل می شود،
مدام توسط جوامع و گروه ها در پاسخ به محیط ،طبیعت و تأریخ آن ها مجددا خلق می شود و حس هویت و استمرار
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را بر ایشان به ارمغان مي آورد و بدین ترتیب احترام به تنوع فرهنگي و خالقیت بشري را ترویج می كند .در این
كنوانسیون ،فقط به آن قسم میراث فرهنگي ناملموس توجه می شود كه با اسناد بین المللي حقوق بشر ،و نیز با
ضرورت احترام متقابل میان جوامع ،گروه ها و افراد و لزوم توسعه پایدار منطبق باشد.
 2ـ می راث فرهنگي ناملموس ،آنگونه كه در بند  1فوق تعریف شد ،در میان سایر چیزها ،در عرصه هاي ذیل
نمودار می شود:
الف ـ سنتها و ابرازهاي شفاهي شامل زبان كه محلي براي میراث فرهنگي ناملموس به شمار می رود.
ب ـ هنرهاي نمایشي،
پ ـ اقدامات اجتماعي ،آیین ها و جشنواره ها،
ت ـ دانش و اقدام هاي مربوط به طبیعت و كیهان،
ث ـ مهارت در هنرهاي دستي سنتي،
 3ـ اصطالح "حراست" به معناي اقدام هاي با هدف تضمین دوام میراث فرهنگي ناملموس شامل شناسایي ،مستند
سازي ،تحقیق ،حفظ وضع موجود ،حمایت ،ترویج ،ارتقاء ،انتقال ،به خصوص از طریق آموزش رسمي و غیر
رسمي و نیز احیاي جنبه هاي مختلف این میراث است.
 ۴ـ كشورهاي متعاهد عبارت است از كشورهایي كه نسبت به این كنوانسیون متعهد شده اند و این كنوانسیون در آن
كشورها الزماالجرا است.
 ۵ـ این كنوانسیون عبارت  MUTATIS MUTANDISرا در مورد سرزمین هاي مورد اشاره در ماده  33این كنوانسیون
به كار مي برد كه مطابق شرایط مقرر در همان ماده ،متعاهد این كنوانسیون می شوند .عبارت كشورهاي متعاهد نیز
اشاره به این سرزمین ها دارد.
•

ماده  - 3ارتباط با سایر اسناد بین المللي.

هیچ چیز در این كنوانسیون را نمي توان به دو شكل ذیل تعبیر كرد:
الف ـ تغییر وضعیت یا كاهش سطح حمایت مورد نظر در كنوانسیون  1۹۷2راجع به حمایت از میراث فرهنگي و
طبیعي جهان از اموال میراث جهاني كه با یك مورد میراث فرهنگي ناملموس ارتباط مستقیم دارد.
ب ـ تأثیرگذاري بر حقوق و تعهدات كشورهاي عضو این كنوانسیون به هرگونه سند بین المللي مربوط به حقوق
مالكیت فكري یا استفاده از ذخایر زیست محیطي و اكولوژیكي.
•

فصل دوم ـ تشكیالت كنوانسیون

•

ماده  ۴ـ مجمع عمومي كشورهاي متعاهد

 1ـ بدین وسیله مجمع عمومي كشورهاي متعاهد تشكیل می شود كه از این پس مجمع عمومي خوانده می شود .مجمع
عمومي هیئت حاكمۀ این كنوانسیون است.
 2ـ مجمع عمومي باید هر دو سال یك بار یك جلسۀ عادي تشكیل دهد .این مجمع می تواند در صورت تصمیم خود یا
تقاضاي كمیته بین الدول حراست از میراث فرهنگي ناملموس و یا درخواست حداقل یك سوم كشورهاي متعاهد جلسۀ
فوقالعاده تشكیل دهد.
 3ـ مجمع عمومي باید اصول داخلي خود را تصویب كند.
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•

ماده  ۵ـ كمیته بین الدول حراست از میراث فرهنگي ناملموس

 1ـ بدین وسیله كمیته بین الدول حراست از میراث فرهنگي ناملموس در قالب یونسكو تشكیل و از این پس كمیته
خوانده می شود .این كمیته متشكل از نمایندگان  1۸كشور متعاهد می باشد كه این كشورها به محض الزماالجرا شدن
این كنوانسیون ـ طبق ماده  3۴توسط كشورهاي متعاهد و در نشست مجمع عمومي انتخاب می شوند.
 2ـ به محض این كه تعداد كشورهاي متعاهد كنوانسیون به  ۵0رسید ،تعداد كشورهاي عضو كمیته به  2۴كشور
افزایش خواهد یافت.
•

ماده  ۶ـ انتخابات و دوره هاي عضویت كشورهاي عضو كمیته

 1ـ انتخاب كشورهاي عضو كمیته باید تابع اصول نمایندگي جغرافیایي و نوبت بندي یكسان باشد.
 2ـ كشورهاي متعاهد ،كنوانسیون كشورهاي عضو كمیته را در نشست مجمع عمومي براي یك دورۀ  ۴ساله انتخاب
می كنند.
 3ـ در هر حال ،دوره عضویت نیمي از كشورهاي عضو كمیته كه در نخستین انتخابات برگزیده شده اند ،محدود به
دو سال است .این كشورها باید در نخستین انتخابات به قید قرعه برگزیده شوند.
 ۴ـ مجمع عمومي باید هر دو سال یك بار نیمي از كشورهاي عضو كمیته را تجدید كند.
 ۵ـ همچنین باید كشورهاي عضو را به تعداد كرسيهاي خالي انتخاب كند.
 ۶ـ یك كشور عضو كمیته نمی تواند براي دو دوره متوالي انتخاب شود.
 ۷ـ كشورهاي عضو كمیته باید نمایندگان خود را از میان افراد ذیصالح و ماهر در عرصه هاي گوناگون میراث
فرهنگي ناملموس برگزینند.
•

ماده  ۷ـ وظایف كمیته

وظایف كمیته بدون نقض سایر امتیازات مشخص كه به موجب این كنوانسیون بدان اعطا شده است ،عبارت است از:
الف ـ ترویج اهداف كنوانسیون و ترغیب و نظارت مستمر بر اجراي آنها،
ب ـ راهنمایي در مورد بهترین اقدام ها و ارایه توصیه هایي در زمینه امور مربوط به حراست از میراث فرهنگي
ناملموس،
پ ـ تهیه پیشنویس طرح استفاده از ذخایر صندوق و تقدیم آن به مجمع عمومي براي تصویب طبق ماده ،2۵
ت ـ جستوجو براي یافتن وسایل و روشهاي افزایش ذخایر صندوق و اتخاذ اقدامات الزم بدین منظور طبق ماده 2۵
ث ـ تهیه دستورهاي عملي براي اجراي این كنوانسیون و تقدیم آن به مجمع عمومي براي تصویب،
ج ـ بررسي گزارشهاي تقدیم شده از سوي كشورهاي متعاهد ـ طبق ماده  2۹ـ و خالصه كردن آنها براي ارائه به
عمومي،

مجمع

چ ـ بررسي تقاضاهاي مربوط به بندهاي ذیل كه از سوي كشورهاي متعاهد تقدیم می شود و اتخاذ تصمیم در مورد
آنها مطابق با معیار انتخاب هدف كه توسط كمیته تعیین شده و مجمع عمومي آن را به تصویب رسانده است.
 1ـ ثبت در فهرستها و پیشنهادهاي مذكور در مواد  1۶و  1۷و ،1۸
 2ـ اعطاي كمك بین المللي مذكور در ماده ،22
•

ماده  ۸ـ روشهاي كار كمیته
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 1ـ كمیته در مقابل مجمع عمومي ،پاسخگوست و باید در مورد تمام اقدام ها و تصمیم هاي خود به آن گزارش بدهد.
 2ـ كمیته باید شیوه و دستور کار داخلي خود را با راي اكثریت دو سوم اعضاي خود به تصویب رساند.
 3ـ كمیته می تواند هرگ اه الزم تشخیص بدهد ،به طور موقت براي موارد خاص مربوط به وظایف خود هیئت هاي
مشورتي تشكیل دهد.
 ۴ـ كمیته می تواند از هیئت هاي عمومي یا خصوصي و نیز افراد خصوصي ذیصالح در عرصه هاي گوناگون
میراث فرهنگي ناملموس دعوت به عمل آورد و با آنها در مورد موضوعهاي خاص مشورت كند.
•

ماده  ۹ـ به رسمیت شناختن سازمان هاي مشورتي

 1ـ كمیته باید در مورد به رسمیت شناختن سازمان هاي غیر دولتي داراي صالحیت مورد تأیید در عرصه میراث
فرهنگي ناملموس به عنوان یك مرجع مشورتي براي خود ،به مجمع عمومي پیشنهاد بدهد.
 2ـ كمیته باید معیار به رسمیت شناختن فوق الذكر و چگونگي آن را نیز به مجمع عمومي پیشنهاد كند.
•

ماده  10ـ سکرتریت

 1ـ كمیته باید از كمك سکرتریت یونسكو بهره مند شود.
 2ـ سکرتریت باید اسناد مجمع عمومي و كمیته و نیز مسودۀ دستور كار جلسات آن را تهیه و اجراي تصمیمات آنها
را تأمین كند.
•

فصل سوم ـ حراست از میراث فرهنگي ناملموس در سطح ملي

•

ماده  11ـ نقش كشورهاي متعاهد

هر كشور متعاهد باید:
الف ـ اقدام ها ي الزم را براي تضمین حراست از میراث فرهنگي ناملموس موجود در سرزمین هاي تحت حاكمیت
خود اتخاذ كند،
ب ـ در میان اقدامات حراستي مذكور در بند  3ماده  ،2عناصر گوناگون میراث فرهنگي ناملموس موجود در سرزمین
هاي تحت حاكمیت خود را با مشاركت جوامع ،گروه ها و سازمان هاي غیر دولتي ذیربط شناسایي و تعریف كند.
•

ماده  12ـ فهرستها

 1ـ به منظور تضمین شناسایي با هدف حراست ،هر كشور متعاهد باید به شیوه اي منطبق با وضعیت خود ،یك یا
چند فهرست از میراث فرهنگي ناملموس موجود را در سرزمین هاي تحت حاكمیت خود تهیه كند .این فهرست ها
باید به طور منظم ترتیب شود.
 2ـ هر كشور متعاهد باید هنگام تقدیم گزارش دوره اي خود به كمیته ـ مذكور در ماده  2۹ـ اطالعات مرتبط با این
فهرست ها را نیز ارائه كند.
•

ماده  13ـ سایر اقدامات مربوط به حراست

هر كشور متعاهد باید به منظور تأمین حراست ،توسعه و ترویج میراث فرهنگي ناملموس موجود در سرزمین هاي
تحت حاكمیت خود تالش كند:
الف ـ یك سیاست عمومي با هدف ترویج كاركرد میراث فرهنگي ناملموس در جامعه و به لحاظ امر حراست از این
میراث در برنامه ریزي هاي خود قدامات جدی اتخاذ كند،
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ب ـ یك یا چند هیئت ذیصالح براي حراست از میراث فرهنگي ناملموس موجود در سرزمین هاي خود را معرفي كند
و یا تشكیل دهد،
پ ـ مطالعات علمي ،فني و هنري و نیز روشهاي تحقیق را با قصد حراست مؤثر از میراث فرهنگي ناملموس به
ویژه میراث فرهنگي ناملموس در معرض خطر را ترویج و مساعدت كند،
ت ـ اقدامات حقوقي ،فني ،اجرایي و مالي را با اهداف ذیل اتخاذ كند:
 1ـ مساعدت در زمینۀ ایجاد یا تقویت موسساتي براي آموزش مدیریت میراث فرهنگي ناملموس و انتقال آن میراث
از طریق جلسات ،بحث و تبادل نظر و اقداماتی كه براي اجرا یا ابراز آن میراث طراحي شده اند،
 2ـ تدارك دسترسي به میراث فرهنگي ناملموس با رعایت اقدامات مرسوم حاكم بر دسترسي به جنبه هاي خاص این
میراث،
 3ـ تأسیس مؤسسات مستند سازي میراث فرهنگي ناملموس و تسهیل دسترسي به آن.
•

ماده  1۴ـ آموزش ،افزایش آگاهي و ظرفیت سازي

هر كشور عضو باید با استفاده از تمام وسایل مقتضي تالش كند تا
الف ـ شناخت ،احترام و ارتقاي میراث فرهنگي ناملموس را در جامعه و به خصوص از طرق ذیل تأمین كند:
 1ـ برنامه هاي مربوط به آموزش ،افزایش آگاهي و اطالع رساني جهت عموم مردم و به خصوص جوانان،
 2ـ برنامه هاي خاص آموزشي و تربیتي در جوامع و گروه هاي ذیربط،
 3ـ فعالیت هاي مربوط به ظرفیت سازي براي حراست از میراث فرهنگي ناملموس به خصوص مدیریت و تحقیق
و...

علمي،
 ۴ـ روشهاي غیررسمي انتقال دانش،

ب ـ عموم مردم را از خطرات پیش روي این میراث ،و نیز اقداماتی كه در قالب این كنوانسیون انجام می شود آگاه
دارد.

نگه

ج ـ آموزش براي حمایت از فضاهاي طبیعي و اماكن یاد بودي كه وجود شان براي ابراز میراث فرهنگي ناملموس
الزم است ترویج كند.
•

ماده  1۵ـ مشاركت جوامع ،گروه ها و افراد

هر كشور متعاهد باید در چهارچوب فعالیت هاي حراست از میراث فرهنگي ناملموس خود تالش كند ،مشاركت
جوامع ،گروه ها و در برخي موارد افرادي را كه میراث ناملموس را خلق ،نگهداري و منتقل می كنند در وسیعترین
حد ممكن تضمین كند و آنها را فعاالنه در مدیریت این میراث دخالت دهد.
•

فصل چهارم ـ حراست از میراث فرهنگي ناملموس در سطح بین المللي

•

ماده  1۶ـ فهرست نمونه میراث فرهنگي ناملموس بشر

 1ـ كمیته باید براي تضمین نمایانتر شدن میراث فرهنگي ناملموس و آگاهي از اهمیت آن و ترغیب گفتوگو با رعایت
تنوع فرهنگي ،بر اساس پیشنهاد كشورهاي متعاهد ذیربط ،یك فهرست نمونه از میراث فرهنگي ناملموس بشر ایجاد،
نگه دارد و منتشر كند.
 2ـ كمیته باید معیار ایجاد ،نگهداری و انتشار فهرست نمونه را تنظیم و مجمع عمومي آن را تصویب كند.
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•

ماده  1۷ـ فهرست میراث فرهنگي ناملموس نیازمند حراست فوري

 1ـ كمیته باید با قصد اتخاذ اقدام هاي حراستي مناسب ،فهرست میراث فرهنگي ناملموس نیازمند حراست فوري را
ایجاد كند ،نگه دارد و منتشر كند و میراث مورد نظر را با درخواست كشورهاي متعاهد ذیربط در این فهرست ثبت
كند.
 2ـ الزم است كمیته معیار ایجاد ،نگهداری و انتشار فهرست مورد نظر را تنظیم و مجمع عمومي آن را تصویب كند.
 3ـ در مواقعي كه فوریت فوق العاده وجود دارد ـ كه البته معیار واقعي آن باید از سوي كمیته پیشنهاد و توسط مجمع
عمومي به تصویب برسد ـ كمیته می تواند با مشورت كشور متعاهد ذیربط هر مورد میراث مربوط را در فهرست
مذكور در بند  1این ماده به ثبت رساند.
•

ماده  1۸ـ برنامه ها ،طرح ها و فعالیت هاي حراست از میراث فرهنگي ناملموس

 1ـ كمیته باید بر اساس پیشنهاد هاي تقدیم شده از سوي كشورهاي متعاهد و طبق معیاري كه توسط كمیته تعیین شده
و به وسیله مجمع عمومي به تصویب رسیده است ،در دوره هاي معین ،آن دسته از برنامه ها ،طرحها و فعالیتهاي
منطقهاي و نیمه منطقه اي مربوط به حراست از این میراث كه به نظر می رسد اصول و اهداف این كنوانسیون را
به بهترین وجه ممكن منعكس ساخته و منطبق با نیازهاي مختص كشورهاي در حال توسعه است انتخاب و ترویج
كند.
 2ـ بدین منظور كمیته باید درخواستهاي كمك بینالمللي كشورهاي متعاهد براي تهیه این پیشنهادات را دریافت،
بررسي و تصویب كند.
 3ـ كمیته باید در اجراي این طرح ها ،برنامه ها و فعالیت ها از طریق نشر بهترین اقدام هاي با استفاده از روشهایي
كه خود تعیین می كند همراهي نماید.
•

فصل پنجم ـ همكاري و كمك بین الملل

•

ماده  1۹ـ همكاري

ابتكارات مشترك و ایجاد مكانیسم كمك به كشورهاي متعاهد در تالش آنها براي حراست از میراث فرهنگي ناملموس
است.
 2ـ كشورهاي متعاهد بدون ایراد خدشه نسبت به قانون گذاري ملي و قوانین ملي و قوانین و اقدام هاي عرف خود،
مي پذیرند كه حراست از میراث فرهنگي ناملموس مورد توجه و عالقه كلي بشریت است و لذا متعهد می شوند در
سطوح دو جانبه ،نیمه منطقه اي ،منطقه ایي و بینالمللي با یكدیگر همكاري كنند.
•

ماده  20ـ مقاصد كمك بین المللي

كمك بین المللي را مي توان با مقاصد ذیل اعطا كرد:
الف ـ حراست از میراث ثبت شده در فهرست میراث فرهنگي نیازمند حراست فوري،
ب ـ تهیه فهرست هاي مذكور در مواد  11و ،12
پ ـ تقویت برنامه ها ،طرحها و فعالیت هاي انجام شده در سطوح ملي ،نیمه منطقه اي و منطقه اي با هدف حراست
از میراث فرهنگي ناملموس،
ت ـ هر مقصود دیگري كه كمیته الزم تشخیص بدهد.
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•

ماده  21ـ اشكال كمك بین المللي

كمك كه از سوي كمیته به یك كشور متعاهد اعطا می شود ،باید طبق دستورهاي عملي تهیه شده ،موضوع ماده  ۷و
با توافق مذكور در مادهي  2۴بوده و می تواند به اشكال ذیل باشد:
الف ـ مطالعات مربوط به جنبه هاي گوناگون حراست،
ب ـ تأمین كارشناسان و شاغالن در حرفه هاي مربوط،
پ ـ آموزش همگانی كاركنان الزم،
ت ـ استاندارد سازي و سایر اقدام ها،
ث ـ ایجاد و عملي كردن زیربناها،
ج ـ تأمین تجهیزات و دانش مربوط،
چ ـ سایر اشكال كمك مالي و فني (در صورت اقتضا) از جمله اعطاي وام هاي كم بهره و هدایا
•

ماده  22ـ شرایط حاكم بر كمك بین المللي

 1ـ كمیته باید روش بررسي تقاضاهاي دریافت كمك بین المللي را اتخاذ كند و اطالعاتي كه الزم است همراه با این
تقاضا ها ارائه شود ،از جمله اقدام هاي قابل پیشبیني آتي ،مصاحبه هاي الزم همراه با برآورد هزینه آنها را مشخص
كند.
 2ـ كمیته باید بررسي تقاضاهاي كمك در مواقع اضطراري را در اولویت قرار دهد.
 3ـ كمیته باید براي این كه بیك تصمیم برسد ،مطالعات و مشورت هایي را كه الزم تشخیص می دهد انجام دهد.
•

ماده  23ـ تقاضاي كمك بین المللي

 1ـ هر كشور متعاهد می تواند درخواست دریافت كمك بین المللي مربوط به حراست از میراث فرهنگي ناملموس
موجود در سرزمین خود را به كمیته تقدیم كند.
 2ـ دو یا چند كشور متعاهد می توانند درخواست هاي خود را به طور مشترك به كمیته ارائه دهند.
 3ـ الزم است اطالعات قید شده در بند  1ماده  22و اسناد الزم نیز همراه با درخواست ارائه شود.
•

ماده  2۴ـ نقش كشورهاي متعاهد ذینفع

 1ـ طبق مفاد این كنوانسیون ،كمك بین المللي اعطا شده باید با توافق حاصله میان كشور متعاهد ذینفع و كمیته تنظیم
شود.
 2ـ به عنوان یك قاعدۀ كلي كشور متعاهد ذینفع باید با توجه به محدودیتهاي منابع خود ،در هزینه اقدام هاي حراستي
كه به خاطر آن كمك بین المللي ارایه شود مشاركت كند.
 3ـ كشور متعاهد ذینفع باید به كمیته در مورد نحوۀ استفاده از كمك اعطا شده براي حراست از میراث فرهنگي
ناملموس خود گزارش بدهد.
•

فصل ششم ـ صندوق میراث فرهنگي ناملموس

•

ماده  2۵ـ ماهیت و ذخایر صندوق

 1ـ بدینوسیله صندوق حراست از میراث فرهنگي ناملموس تشكیل و از این پس صندوق خوانده می شود.
 2ـ صندوق شامل صندوق هاي امنیتی است كه مطابق قواعد مالي یونسكو تشكیل می شود.
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 3ـ ذخایر صندوق شامل موارد ذیل است:
الف ـ سهمیه هاي ارائه شده از جانب كشورهاي متعاهد،
ب ـ وجوهي كه كنفرانس عمومي یونسكو بدین منظور اختصاص می دهد،
پ ـ كمكها ،هدایا یا وصیت هایي كه توسط:
اول ـ سایر كشورها،
دوم ـ سازمان ها و برنامه هاي تحت پوشش سازمان ملل متحد به خصوص "برنامه توسعه اي ملل متحد" و نیز سایر
سازمان هاي بین المللي،
 3ـ تشكل هاي عمومي یا خصوصي یا افراد،
ت ـ هر گونه نفع حاصله از ذخایر صندوق
ث ـ عواید حاصله از برنامه هایي چون نمایش مجموعه ها و غیره كه به نفع صندوق برگزار می شود،
ج ـ سایر ذخایري كه طبق قواعد و مقررات صندوق ـ كه توسط كمیته طراحي می شود ـ مجاز شناخته شده است.
 ۴ـ كمیته می تواند كمك هاي مالي و سایر اشكال كمك براي مقاصد عمومي و اختصاصي مربوط ،طرحهاي خاص
را مشروط بر این كه طرحهاي مورد نظر را تصویب كرده باشد،
 ۵ـ تحت هیچ شرایط سیاسي ،اقتصادي و غیره كه منطبق با اهـداف این كنوانسیون نباشد ،نمی تـوان بـه صندوق كمك
مالي كرد.
•

ماده  2۶ـ كمكهاي كشورهاي متعاهد به صندوق

 1ـ كشورهاي متعاهد این كنوانسیون تعهد می كنند ،صرف نظر از هر گونه كمك دیگر ،حداقل هر دو سال یك بار
مبلغي را به عنوان سهمیه خود به صندوق بپردازند .میزان این سهمیه به صورت درصد ثابت و مناسب براي تمام
كشورها است و توسط مجمع عمومي تعیین می شود .این تصمیم مجمع عمومي باید توسط اكثریت كشورهاي متعاهد
حاضر و رأي دهنده اي كه اعالم مذكور در بند  2این ماده را انجام نداده اند ،اتخاذ شود .سهمیه كشور متعاهد به هیچ
عنوان نباید بیشتر از یك درصد سهمیه آن در بودجه منظم یونسكو باشد.
 2ـ به هر حال ،هر كشور مورد نظر در مادۀ  32یا مادۀ  33این كنوانسیون می تواند در زمان تودیع اسناد تصویب،
پذیرش یا الحاق اعالم كند كه مقید به مفاد بند  1این ماده نیست.
 3ـ هر كشور متعاهد این كنوانسیون كه اعالم مورد نظر در بند  2این ماده را صورت داده است باید مدیر عمومی
یونسكو را از انصراف خود نسبت به اعالم مورد نظر مطلع سازد .در هر حال انصراف از این اعالم ،نباید تا تأریخ
افتتاح مجمع عمومي آتي بر سهمیه آن كشور اثر بگذارد.
 ۴ـ براي این كه كمیته قادر به طراحي موثر عملیات خود شود ،كشورهاي متعاهد این كنوانسیون كه اعالم مذكور در
بند  2این ماده را صورت داده اند ،باید به طور منظم و حد اقل هر دو سال یك بار مبلغي را كه حتياالمكان نزدیك
به میزان سهمیه هایي است كه در صورت تعهد آن ها به مفاد بند  1این ماده می بایست می پرداختند بپردازند.
 ۵ـ هر كشور متعاهـد این كنوانسیون كه سهمیۀ اجباري یا اختیاري خود براي سال جاري یا یك سال قبل را نپرداخته
است ،شایسته عضویت در كمیته نیست ،این ماده در مورد انتخابات اول اجرا نمی شود .دوره مأموریت هر كشور
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مورد نظر در این ماده كه از قبل عضو كمیته بوده است ،باید در زمان انتخابات مورد نظر در ماده  ۶این كنوانسیون
به پایان رسد.
•

ماده  2۷ـ كمكهاي اختیاري اضافي به صندوق

كشورهاي متعاهد كه مایلند عالوه بر سهمیه مذكور در مادۀ  ،2۶كمك هاي اختیاري به صندوق كنند باید در اسرع
زمان ممكن ،كمیته را از تصمیم خود مطلع كنند تا كمیته بتواند برنامه عملیات منطبق با آن را طراحي كند.
•

ماده  2۸ـ سایر فعالیتهاي مربوط به افزایش بودجه صندوق

كشورهاي متعاهد باید تا حد امكان از فعالیت هاي بین المللي كه در راستاي افزایش موجودي صندوق تحت نظارت
یونسكو سازماندهي مي شود حمایت كنند.
•

فصل هفتم ـ گزارشها

•

ماده  2۹ـ گزارشهاي كشورهاي متعاهد

كشورهاي متعاهد باید با توجه به اشكال و نوبت بندي از پیش تعیین شده توسط كمیته در مورد همه اقدامات قانون
گذاري ،اصالح و غیره كه براي اجراي این كنوانسیون اتخاذ كرده اند به كمیته گزارش بدهند.
•

ماده  30ـ گزارش ها توسط كمیته

 1ـ كمیته باید گزارشي مبتني بر فعالیت هاي خود و گزارش هاي كشورهاي متعاهد ـ مورد نظر در ماده  2۹ـ را
تهیه و در جلسات مجمع عمومي به آن تقدیم كند.
 2ـ این گزارش باید به مالحظه كنفرانس عمومي یونسكو رسانده شود.
•

فصل هشتم ـ ماده انتقالي

•

ماده  31ـ ارتباط با اعالمیۀ شاهكارهاي میراث فرهنگي شفاهي و ناملموس بشر

 1ـ كمیته باید مواردي را كه قبل از الزم االجرا شدن این كنوانسیون شاهكارهاي میراث فرهنگي شفاهي و ناملموس
بشر اعالم شده اند را در فهرست نمونۀ میراث فرهنگي ناملموس بشر بگنجاند.
 2ـ اقدام مذكور در بند  1به هیچ عنوان نباید بدون توجه به معیار مربوط به ثبت موارد آتي كه توسط كمیته و مطابق
بند  2ماده  1۶ایجاد خواهد شد صورت گیرد.
 3ـ پس از الزماالجرا شدن این كنوانسیون ،اعالم دیگري مجاز نخواهد بود.
•

فصل نهم ـ مواد نهایي

•

ماده  32ـ تصویب و پذیرش یا قبولي

 1ـ این كنوانسیون باید مورد تصویب ،پذیرش یا قبولي كشورهاي عضو یونسكو و مطابق با تشریفات قانوني مخصوص
آنها قرار گیرد.
 2ـ اسناد تصویب ،پذیرش یا قبولي كنوانسیون باید نزد مدیر عمومی یونسكو تودیع شود.
•

ماده  33ـ الحاق

 1ـ همه كشورهاي غیر عضو یونسكو كه كنفرانس عمومي یونسكو آنها را به الحاق به این كنوانسیون دعوت كرده
است باید بتوانند به این كنوانسیون ملحق شوند.
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 2ـ این كنفرانس باید همچنین براي الحاق سرزمین هایي كه از خود مختاري داخلي كه سازمان ملل نیز آن را به
رسمیت شناخته است برخوردارند؛ اما استقالل كامل مذكور در قطعنامه ( 1۵1۴پانزدهم) مجمع عمومي را دارا نیستند
و در مورد مسائل تحت پوشش این كنوانسیون صالحیت دارند ،ازجمله صالحیت ورود به عهدنامه ها بر حسب
اینگونه موضوعات مفتوح باشد.
 3ـ سند الحاق باید نزد مدیر عمومی یونسكو تودیع شود.
•

ماده  3۴ـ الزماالجرا شدن كنوانسیون

این كنوانسیون باید سه ماه پس از تأریخ تودیع سيامین سند تصویب ،پذیرش ،یا الحاق البته فقط در مورد آن دسته از
كشورهایي كه اسناد مربوطه تصویب ،پذیرش یا الحاق را در آن تأریخ یا قبل از آن تودیع كرده اند الزماالجرا شود.
•

ماده  3۵ـ سیستم هاي فدرال یا غیرمتمركز

مواد ذیل باید در مورد آن دسته از كشورهاي متعاهد كه سیستم قانون اساسي فدرال یا غیرمتمركز دارند اعمال شود:
الف ـ با توجه به مفاد این كنوانسیون ،كه اجراي آن تحت حاكمیت حوزه قضایي فدرال یا قدرت قانونگذاري مركزي
قرار می گیرد ،تعهدات دولت فدرال یا مركزي همان است كه در مورد كشورهاي متعاهد غیرفدرال صادق است.
ب ـ با توجه به مفاد این كنوانسیون ،كه اجراي آن تحت حاكمیت حوزۀ قضایي حكومت هاي منفـرد ،كشورها ،ایاالت
یا كانتون ها كه براي اتخاذ اقدامات قانون گذاري متعهد به سیستم قانون اساسي فدراسیون نیستند ،دولت فـدرال باید
مقامات ذیصالح این گـونـه حكومت ها ،كشورها ،ایاالت یا كانتون ها را از مفاد مذكور مطلع ساخته و به كارگیري
آنها را توصیه كند.
•

ماده  3۶ـ خروج از كنوانسیون

 1ـ هر كشور متعاهد می تواند از این كنوانسیون خارج شود.
 2ـ انصراف باید طي یك سند مكتوب اعالم و سند مربوطه نزد مدیر عمومی یونسكو تودیع شود.
 3ـ خروج از كنوانسیون باید  12ماه پس از وصول سند مربوطه مؤثر شود .این امر به هیچ عنوان بر تعهدات مالي
كشور متعاهد خارج شده تا زماني كه كناره گیري از كنوانسیون موثر نشده است تاثیر نخواهد گذارد.
ماده  3۷ـ وظایف مربوط به تودیع اسناد
مدیر عمومی یونسكو كه اسناد نزد وي نگهداري می شود ،باید كشورهاي عضو آن سازمان ،كشورهاي غیرعضو
سازمان مذكور در ماده  33و نیز سازمان ملل متحد را از تودیع تمام اسناد تصویب ،پذیرش ،یا الحاق مذكور در مواد
 32و  33و انصراف مذكور در ماده  3۶مطلع سازد.
•

ماده  3۸ـ اصالحات

 1ـ كشور متعاهد می تواند به طور كتبي اصالحات این كنوانسیون را به مدیر عمومی پیشنهاد كند .مدیر عمومی باید
این پیشنهاد كتبي را میان تمام كشورهاي متعاهد توزیع كند .اگر در طي  ۶ماه از تأریخ توزیع ،كمتر از نصف
كشورهاي متعاهد به این تقاضا پاسخ ندهند ،مدیر عمومی باید پیشنهاد مربوط را به مجمع عمومي آتي ارائه كند تا
مورد بحث و بررسي و تصویب احتمالي قرار گیرد.
 2ـ این اصالحات باید مورد تصویب دو سوم اكثریت كشورهاي متعاهد حاضر و رأي دهنده قرار گیرد.
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 3ـ اصالحات مربوطه به محض تصویب ،باید به كشورهاي متعاهد تقدیم شود تا آن را مورد تصویب ،پذیرش یا
الحاق قرار دهند.
 ۴ـ این اصالحات فقط در مورد كشورهاي متعاهدي كه آنها را تصویب كرده ،مورد پذیرش قرار داده یا به آن ملحق
شده اند ،سه ماه پس از تودیع اسناد مورد اشاره در بند  3این ماده از سوي دو سوم كشورهاي متعاهد ،الزم االجرا
است .پس از آن ،اصالحات مربـوطه براي هر كشور متعاهـدي كه آنها را تصویب كرده ،مـورد پذیـرش قـرار داده
یا به آن ملحق شده است .سه ماه پس از تأریخ تـودیع اسناد تصویب ،پذیـرش یا الحاق مربوط توسط آن كشور متعـاهـد
الزم االجرا خواهد بود.
 ۵ـ روش مذكور در بندهاي  3و  ۴در مورد اصالحات ماده  ۵راجع به تعداد كشورهاي عضو كمیته قابل اجرا
نخواهد بود .این اصالحات باید در زماني كه اتخاذ می شوند ،الزماالجرا شود.
 ۶ـ كشوري كه پس از الزماالجرا شدن اصالحات مطابق با بند  ۴این ماده به كنوانسیون می پیوندد یا:
الف ـ كشور متعاهد به كنوانسیون با اصالح شده است ،و یا
ب ـ كشور متعاهد به كنوانسیون قبل از اصالحات بوده و متعهد به این اصالحات نیست.
•

ماده  3۹ـ متون معتبر

این كنوانسیون به زبان ها ي عربي ،چیني ،انگلیسي ،فرانسوي ،روسي و اسپانیایي تنظیم شده و هر  ۶متن اعتبار
یكسان دارد.
•

ماده  ۴0ـ ثبت

این كنوانسیون باید طبق مادهي  102منشور ملل متحد به تقاضاي مدیرعمومی یونسكو در سکرتریت سازمان ملل
متحد ثبت شود.

برای مطالب دیگر این نویسنده ،اینجا کلیک نمائید.
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