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 األداء معايير إلى الرجوع رجىإضافية، ي معلومات على للحصول .8رقم  األداء معيار الثامنة التوجيهية المذكرة هذه تقابل
 هذه نص  في إليها شارالم المراجع جميعالمعلومات الخاصة ب .لها المقابلة التوجيهية راتكوالمذ ،7رقم  إلى 1 رقم من
 .في قسم المراجع موجودة التوجيهية رةكالمذ

 
 المقدمة

 
حماية  وتمشياً مع اتفاقية. ال المستقبلبأهمية التراث الثقافي لألجيال الحالية وأجي 8يقر معيار األداء رقم . 1

إلى حماية التراث الثقافي الذي ال يمكن تعويض  8التراث الحضاري والطبيعي العالمي، يهدف معيار األداء رقم 
خسارته أو فقدانه، وتوجيه الجهات المتعاملة مع المؤسسة بشأن كيفية حماية هذا التراث الثقافي في إطار أنشطة 

متطلبات هذا المعيار المعنية باستخدام أي مشروع للتراث الثقافي وباإلضافة إلى ذلك، فإن . األعمال التي تقوم بها
 . تستند في جزء منها إلى المعايير المحددة في اتفاقية التنوع الحيوي

 
 األهداف

 
  حماية التراث الثقافي والحضاري من اآلثار السلبية الناشئة عن أنشطة المشروعات ومساندة

 .المحافظة على بقائه
 لمنصفة والعادلة للفوائد والمنافع الناتجة عن استخدام التراث الثقافي في تشجيع المشاركة ا

 .المشروعات
 

 نع الناشئة السلبية آلثارا تفادي خالل من وحمايته الثقافي التراث على الحفاظ إلى 8 رقم األداء معيار هدفي. 1ت 
 تشارك أن يمكن ذلك، إلى وباإلضافة .الحاالتوتعويضها في بعض بل ترميمها كلما أمكن ذلك، و أو الحد منها، المشروعات
 الثقافي لتراثا استخداممعين  كلما اقترح مشروعو .الثقافي لتراثا التوعية حول أهمية تقدير في الخاص القطاع مشروعات

 سوف الثقافي للتراث التجاري االستخدام نع الناشئةاإلنمائية  المنافع أن من دكالتأ إلى  8رقم  األداء معيار يسعى ،ما مجتمعل
 .المتأثرة المحلية المجتمعات ومنصف عادل تفيد بشكل

 
 نطاق التطبيق

 
أثناء عملية تحديد المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية، بينما تتم إدارة تنفيذ  معياريتحدد تطبيق هذا ال. 2

اإلجراءات الالزمة الستيفاء متطلبات هذا المعيار عن طريق نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية في الجهة المتعاملة 
في االعتبار آثار المشروع  وخالل دورة حياة المشروع، سوف تضع الجهة المتعاملة مع المؤسسة .مع المؤسسة

 . هذه المتطلبات 1ويوضح معيار األداء رقم  .المحتملة على التراث الثقافي، وسوف تطبق نصوص هذا المعيار
 
األشكال الملموسة من التراث الثقافي، ) 1(، يشير التراث الثقافي إلى 8لألغراض الخاصة بمعيار األداء رقم . 3

، أو القيمة الحفرية )التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ(ية ذات القيمة األثرية مثل الممتلكات والمواقع الماد
) 2(الكاشفة عن أشكال الحياة في العصور الجيولوجية السابقة، أو القيمة التاريخية والثقافية واإلبداعية والدينية، 

) 3(لبحيرات والشالالت المقدسة خصائص البيئة الطبيعية التي تجسد القيم الثقافية مثل البساتين والصخور وا
األشكال غير المادية للتراث الثقافي مثل المعارف الثقافية واإلبداعات واالبتكارات والممارسات الخاصة 

 .بالمجتمعات المحلية والتي تجسد أنماط الحياة التقليدية لهذه المجتمعات
 
لالطالع على المتطلبات . 16-6ضمنة في الفقرات المتطلبات المتعلقة باألشكال المادية من التراث الثقافي مت. 4

 .16، انظر الفقرة )3( 3المتعلقة باألمثلة الخاصة لألشكال غير المادية من التراث الثقافي الواردة في الفقرة 
 
على التراث الثقافي بصرف النظر عن توافر أو عدم توافر حماية قانونية له أو معيار تنطبق متطلبات هذا ال. 5

وال تنطبق متطلبات هذا المعيار على التراث الثقافي للشعوب . ألي تعٍد على حرماته في السابق من عدمهتعرضه 
 .تلك المتطلبات 7األصلية، ويصف معيار األداء رقم 
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دينية، علمية أو روحية أو  قيمة ثقافية أووذا موردا فريدا من نوعه وغير قابل للتجديد،  المادي الثقافي التراث يعتبر. 2ت 
ويشمل أشياء منقولة أو ثابتة، أو مواقع، أو مجموعات هياكل، أو سمات وخصائص طبيعية، أو مناظر طبيعية ذات قيمة أثرية 

 ألمثلة مستفيضاوصفا  ألف الملحق ويقدم .أو غيرها من القيم الثقافية جماليةأو معمارية أو دينية أو  أو تاريخية أو حفرية
 .المادي يالثقاف من التراث مختلفة

 
 األضرار ألن ضروريا، أمراعملية تقييم المشروع ونظم إدارته  في وحمايته الثقافي التراث على الحفاظ إدراج يعد. 3  ت

 قد إذ .المباني وتجديد إصالح أو والتنقيب الحفر أعمال بخالف أخرى أنشطة عن تنجم أن يمكن الثقافي بالتراث تلحق التي
 في طريق شق أو مثال، ساحلي موقع تآكل كازدياد الثقافي، التراث على بشكل غير مباشر المشروع جوانب بعض تؤثر

انعكاسات البيئة الطبيعية التي قد تؤثر على  يتوجب تركيز اهتمام خاص علىقد . سابقايصعب الوصول إليها  كان منطقة
أشياء  تمسالتنوع البيولوجي أو عمليات النظام البيئي التي بالبيئة الطبيعية انعكاسات  قد تضر .المادياستدامة التراث الثقافي 

هذه اآلثار المحتملة  مراعاةمع المؤسسة يجب على الجهة المتعاملة   .مثل الحدائق المقدسة أو المناظر الطبيعية الثقافية
تستند عملية تحديد المخاطر سوف "، 1معيار األداء رقم من  7للفقرة وفقا  .والتصدي لها من خالل اتخاذ التدابير المناسبة

جمع أيضا عملية هذه الأن تتضمن  يجب، وعند الضرورة ."واآلثار على بيانات أساسية اجتماعية وبيئية حديثة ومفصلة
 .واحتمال وجود تراث ثقافيهذا األخير كافية عن التراث الثقافي قبل بدء المشروع، حسب طبيعة ميدانية أو مكتبية معلومات 

 
للمشروع  المحتملة اآلثارو ومدى تعقيد المخاطر حجمواآلثار تحديد المخاطر في عملية أن تحدد مرحلة الفحص  يجب. 4ت 

يكون  فسوف محتملة، سلبية آثار وجودإذا أشار الفحص إلى ). 1من معيار األداء رقم  8راجع الفقرة ( الثقافي التراث على
يجب أن يكون عمق  .منها تخفيفلل تدابيراقتراح و ،اآلثار هذه وحجم طبيعةللتأكد من  ةمعمق بدراسةالقيام  من الضروري

 االستعانة ويجب .متناسبين مع طبيعة وحجم اآلثار السلبية المحتملة للمشروع على موارد التراث الثقافي هذه الدراسةونوع 
 .التقييم عملية إطار في التحليل هذا إلجراءبمهنيين مختصين 

 
 الفرص برصد اإلمكان قدر القيام مع ،الثقافي التراث على المحتملة السلبية اآلثار بمعالجة عموما التقييم يقوم أن يجب 5. ت

 لم يكن التقييم وإن حتى زكمر تقييم إجراءقد يلزم  ،كبرى قضية الثقافي التراث فيها يشكل التي الحاالت فيو .لتعزيزه المتاحة
 والبيئية االجتماعية اإلدارة ونظام المشروع برنامج إدارة كل من يقدمأن  ويجب .ضروريا والبيئية االجتماعية لآلثار شاملال

 وتبعا ،التي تؤثر على األرض للمشروعات وبالنسبة. 1 رقم األداء معيار في المبين النحو على المشاكل التي تم اكتشافها
 وهي الصدفة، طريق عن األثرية تشافاتكاال على بالعثور الخاصة اإلجراءات إعداد المالئم من يكون فقد المشروع، لموقع

 8  الفقرة انظر(بناء المشروع أو تشغيله  مراحل أثناءالتراث الثقافي المكتشف بشكل غير متوقع  حماية تكفل التي اإلجراءات
 .التقييم في بالتراث المتعلقة بالجوانب الخاصة العملية التوجيهات من مزيدا باء الملحق ويقدم. 8) رقم األداء معيار من 
 

اآلثار السلبية المحتملة على موارد تخفيف  وألتجنب أو تقليل يجب جمع البيانات وإجراء الدراسات التقييمية األخرى . 6ت 
دون  ،إحداث أية تغييرات فيها وال ،وال يجب القيام بأية أعمال حفر في المواقع التي تحتوي على تراث ثقافي. التراث الثقافي

لم أما إذا . إن كان ذلك ممكنا وتوصي أفضل األساليب والممارسات الدولية بعدم المساس أصال بموارد التراث الثقافي. داع
بإجراء في التراث الثقافي  يكن هناك مفر من القيام بأعمال الحفر، فإنه ينبغي أن يضطلع متخصصون محليون ودوليون

 .رسات المعترف بها دولياوأية أنشطة أخرى طبقا للمماالحفريات 
 

طلب إلى  ةالمؤسس مع المتعاملة تسعى الجهة يجب أن الثقافي، التراث ضمن ما شيء تصنيف حول الشك حالة في. 7ت 
تكتسي معرفة  .المحلية المجتمعات وأفراد الحكومية، والسلطات والدوليين، المحليين الخبراء المختصين من المشورة

 أعين وخافيا عن الطبيعية بالبيئة مرتبطا يكون قد الذي الثقافي التراث كبيرة فيما يتعلق بتحديدأهمية  المحلية المجتمعات
 .الغرباء

 
إن تحديد ما إذا كانت المعارف واالبتكارات أو الممارسات ذات القيمة التجارية تندرج ضمن التراث الثقافي غير . 8ت 

تطوير على وتتوقع الممارسة الدولية من القائمين . للوصول إلى منبعها تلك المعارفالمادي لمجتمع ما يتطلب تتبع مسار 
 ).8من معيار األداء رقم  16انظر الفقرة (منشأ الملكية الفكرية ب دراية تامةالبيئة الطبيعة أن يكونوا على  نابعة منمنتجات 
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يمكن أن تتخذ الجهة المتعاملة . تغيير من قبل أو السواء طرأ عليه أي على التراث الثقافي  8ينطبق معيار األداء رقم .  9ت 
تم تغييره من قبل، والتي تختلف عن اإلجراءات المتعلقة بالتراث  مع المؤسسة التدابير الالزمة لحماية التراث الثقافي الذي

تعرضه للتغيير، بعد ان عليه إلى ما كيعود ال يمكن أن الذي  الثقافي وهناك العديد من أنواع التراث. غير قطتالثقافي الذي لم ي
 .بقيمتهيظل محتفظا  ولكنه قد

 
أو استخدامه ألغراض تجارية، يرجى الرجوع إلى معيار  ،التأثير على التراث الثقافي للشعوب األصلية في حالة. 10ت 

 .المذكرات التوجيهية المتعلقة بهو  7 رقم األداء
 

 المتطلبات

 المشروع وتنفيذه حماية التراث الثقافي في مرحلتي تصميم
 

باإلضافة إلى االلتزام بالقانون الوطني لحماية التراث الثقافي، بما في ذلك القانون الوطني الخاص بتنفيذ . 6
التزامات البلد المضيف بموجب اتفاقية حماية التراث الحضاري والطبيعي العالمي والقوانين الدولية األخرى ذات 

مع المؤسسة بحماية ومساندة التراث الثقافي عن طريق تنفيذ الممارسات العالقة، ستقوم الجهة المتعاملة 
 . المعترف بها دولياً بشأن الحماية والدراسة الميدانية وتوثيق التراث الثقافي

 
إذا توصلت عملية تحديد المخاطر إلى وجود فرصة لحدوث آثار على التراث الثقافي، فستستعين الجهة . 7

وتخضع عملية إزالة . المتعاملة مع المؤسسة بمتخصصين أكفاء للمساعدة في تحديد وحماية التراث الثقافي
لثقافي الحرج، تسري متطلبات الفقرات وفي حالة التراث ا. أدناه 10التراث الثقافي للمتطلبات اإلضافية للفقرة 

13-15 . 
 

المخاطر  تحديدأيضا يتعين عليها  ،الحالي الجهات المتعاملة مع المؤسسة للقانون الوطني امتثالباإلضافة إلى  .11ت 
. بعد ادق عليهوقع عليها ولكنه لم يصا قديكون البلد دولية اللتزامات البلد المضيف بموجب اتفاقية المشروع بمخالفة المرتبطة 

من أجل استيفاء قد تلغيه ، لكن الحكومة معين فقد تمتلك إحدى الشركات، على سبيل المثال، امتيازا مرتبطا بموقع تراث ثقافي
 .ما عندما يتم المصادقة عليهاشروط اتفاقية 

 
مسوحات الموقع، وأعمال الحفر  علىيجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة تطبيق الممارسات المعترف بها دوليا . 12ت 

المهارات  هيالمعترف بها دوليا  اتالممارس. والتنقيب، والحفظ والصيانة، والنشر، باإلضافة إلى االمتثال للقانون الوطني
نفس النشاط في ظل نفس الظروف ب يقومونمهنيين متمرسين  من ةوالتبصر المتوقع، والحذر، والحرصالمهنية، والمعرفة، 

المعترف بها دوليا، فإن  اتبشأن الممارس شكوكالجهة المتعاملة مع المؤسسة  ساورتوإذا . مماثلة عالمياأو ظروف 
 .الدوليين قادرون على تقديم اإلرشادات الالزمة المراجعين

 
كافيين  اوتقديم اتقييم تشملعملية تحديد المخاطر واآلثار سوف "على أن  1 رقم معيار األداءمن  19الفقرة نص ت . 13ت

قد يتوجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة إشراك خبراء . ن من قبل خبراء مختصينيودقيقين وموضوعيين، معد
مشاكل تقنية  تنطوي علىآثار سلبية محتملة هامة أو التي  لهاللمشاريع التي  خارجيين في عملية تحديد المخاطر واآلثار

خاصة سبة للقضايا المتعلقة بالتراث الثقافي، ألنها غالبا ما تتطلب مستوى معرفة هذا الشرط أهمية خاصة بالنيكتسي ". معقدة
 .ومنطقة المشروعبالموضوع جدا 

 
في هذا  وبنفس الطريقة المتبعة ،توثيق التقييمفي إطار  مكونات التراث الثقافي استنتاجات تقييم اإلفصاح عن يجب. 14ت 

، بالتشاور مع الخبراء المختصين، أن من شأن هذا مع المؤسسة الجهة المتعاملة ت إذا ارتأتءااستثنا هناك إال أن. األخير
مصدر المعلومات الخاص بالتراث على  يشكل خطراأو أن /و ،للخطريعرض سالمته أو  التراث الثقافي يقوضاإلفصاح أن 

 .ن وثائق التقييمم بهذه الجوانبويمكن في مثل هذه الحاالت حذف المعلومات الحساسة المتعلقة . الثقافي
 

 اإلجراءات الخاصة بالعثور على المكتشفات األثرية عن طريق الصدفة
تعتبر الجهة المتعاملة مع المؤسسة مسؤولة عن تحديد موقع المشروع وإعداد تصميماته بطريقة تضمن . 8

ويجب أن تحدد عملية تحديد المخاطر واآلثار االجتماعية والبيئية . تفادي أية آثار سلبية كبيرة على التراث الثقافي
توقع فيها العثور على تراث ثقافي، إما خالل عملية الحالة التي يكون فيها الموقع المقترح للمشروع في مناطق ي

وفي هذه الحاالت، وفي إطار نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية لدى . التشييد والبناء أو خالل عمليات المشروع
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الجهة المتعاملة مع المؤسسة، ستقوم هذه الجهة بتوفير مخصصات إلدارة عمليات العثور على المكتشفات األثرية 
العثور على تراث ثقافي عن طريق الصدفة، على أن يتم تطبيقه في حالة اكتشاف   2من خالل إجراء 1 دفةبالص

وتلتزم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بعدم المساس بأي مكتشفات أثرية يتم كشفها بطريق . تراث ثقافي فيما بعد
يتفق مع متطلبات  الصدفة إلى حين قيام خبراء متخصصين بتقييم هذه المكتشفات وتحديد اإلجراءات الالزمة بما

 .هذا المعيار 
___________________ 

 نشاء المشروع أو تشغيله|التراث الثقافي المادي المكتشف بشكل غير متوقع أثناء 1 
تخاذها في حالة جراء العثور على تراث ثقافي عن طريق الصدفة هو إجراء خاص بالمشروع يحدد اإلجراءات الواجب ا2  

 .اكتشاف تراث ثقافي لم يكن معروًفا مسبًقا
 
 

يحدد و ،عن طريق الصدفة إجراء نوعيا خاصا بالمشروع األثرية مكتشفاتاليعتبر اإلجراء الخاص بالعثور على  .15ت 
، خالل في السابق كانت مجهولةخاصة موارد أثرية و ،الخطوات التي سيتم اتباعها في حالة العثور بالصدفة على موارد تراث

الخبراء المختصين، وتعليمات  المراجعة من قبلت ءاويشتمل هذا اإلجراء على حفظ السجالت وإجرا. بناء أو تنفيذ مشروع ما
ضروريا  يكونإيداع المكتشفات المنقولة، ومعايير واضحة بشأن احتماالت التوقف المؤقت عن العمل الذي قد حفظ و

ت بتحديد األدوار ءاومن األهمية بمكان أن تقوم هذه اإلجرا .بتلك المكتشفات المتعلقةللتصرف السريع بشأن القضايا 
ل من موظفي المشروع وأية هيئة مختصة بالتراث، باإلضافة إلى أية كوالمسؤوليات ومواعيد االستجابة المطلوبة من جانب 

وتنفيذه من خالل نظام اإلدارة االجتماعية  اإلدارةبرنامج تضمين هذا اإلجراء في  ويجب. متفق عليهامشاورات ت ءاإجرا
، فإنه ةوالبيئي ةاالجتماعياآلثار ما هو الحال بالنسبة للتراث الثقافي المحدد خالل تقييم كو. للجهة المتعاملة مع المؤسسة والبيئية

 .لة للمشروع من أجل تفادي إلحاق أية أضرار جسيمة بالتراث، مراعاة إيجاد مواقع أو تصميمات بديسيتعين، حسب اإلمكان
 

 التشاور
سوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة، عندما يكون هناك تأثير متوقع للمشروع على التراث الثقافي، . 9

الذاكرة الحية بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتأثرة في البلد المضيف الذي يستخدم، أو دأب في حدود ما تعيه 
على استخدام، التراث الثقافي ألغراض تراثية قائمة بذاتها، وذلك من أجل تحديد التراث الثقافي بالغ األهمية 
وإدراج آراء المجتمعات المتأثرة، فيما يتعلق بهذا التراث الثقافي، في عملية اتخاذ القرار لدى الجهة المتعاملة مع 

ً الهيئات الوطنية المعنية أو الوكاالت التنظيمية المحلية التي أوكلت  وسوف تضم عملية التشاور. المؤسسة أيضا
 .لها مهمة حماية التراث الثقافي

 
 وصول المجتمعات المحلية

إذا كان موقع مشروع الجهة المتعاملة مع المؤسسة يحتوي على تراث ثقافي أو كان يعوق الوصول إلى . 10
مكناً في السابق أو يتم استخدامها أو كانت ُتستخدم من قِبل المجتمعات مواقع تراث ثقافي كان الوصول إليها م

المحلية المتأثرة في حدود ما تعيه الذاكرة الحية ألغراض تراثية قائمة منذ أمد بعيد، فستسمح الجهة المتعاملة مع 
وفر طريقاً بديالً ، بالوصول إلى الموقع الثقافي أو ست9المؤسسة، بناء على المشاورات المذكورة في الفقرة 

 . للوصول إليه وفقاً العتبارات الصحة والسالمة واألمن األساسية
 

أو حمايته بموجب القانون، فإن التشاور وسيلة مهمة لتحديد التراث الثقافي  هتوثيق دائما ال يتم أن التراث الثقافي بما. 16ت 
وتوجد  .واستكشاف الخيارات المتاحة لتخفيف هذه اآلثاري قد تمسه، تال المحتملةاآلثار وتوثيق وجوده ومغزاه، وتقييم 

 . 1 من معيار األداء رقم 33إلى  25 من في الفقرات المحلية المتأثرةالمتطلبات الخاصة بإشراك المجتمعات 
 

 :الجماعات التالية يكون مناسبا التشاور معبالنسبة لقضايا التراث الثقافي، قد . 17ت 
 والمالّك التاريخيون أو التقليديون للتراث الثقافي المستخدمون. 
 المجتمعات التقليدية التي تجسد أنماط الحياة التقليدية. 
 الهيئات الوطنية أو المؤسسات المعنية بالتراثما شابهها من اآلثار والثقافة أو  اتوزار. 
 المتاحف الوطنية والمحلية، والمؤسسات الثقافية، والجامعات. 
 ظمات المجتمع المدني المعنية بالتراث الثقافي أو حفظ التاريخ، والمناطق ذات األهمية البيئية أو العلمية، من

 .عتبر التراث الثقافي مقدسا بصورة تقليديةت، والجماعات الدينية التي المحلية المتأثرةت اوالمجتمع
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التاريخيين أو التقليديين  أو المالك للتشاور مع المستخدمينيجب أن تبذل الجهة المتعاملة مع المؤسسة جهودا خاصة . 18 ت
قد تكون مختلفة هم متأثرة بالمشروع في البلد المضيف، ألن مصالحالمنطقة الفي منهم المقيمين  لتراث الثقافي المادي، خاصةل

أن بعض األماكن تعي بأن  ةويجب على الجهة المتعاملة مع المؤسس. المسؤولين الحكوميينأو المختصين  عن رغبات الخبراء
كما يجب على الجهة المتعاملة . المقدسة قد تستعمل من قبل مجتمعات ال تقطن في المنطقة والتي قد تزورها بشكل دوري فقط

وأية آثار سلبية  ،االستخدام العام، وتغيير الموقع ما يخصمع هذه الجماعات في والتواصلتقديم إخطار مبكر  مع المؤسسة
تحديد هواجس مستخدمي أو مالّك التراث الثقافي إلى عملية التشاور  تسعىوينبغي أن . أخرى على موارد التراث الثقافي

 . لتراث الثقافيلالمشروع تسيير  فيحيثما أمكن أخذ هذه الشواغل في الحسبان والمادي، 
 

الجهة على  يجبثقافي، إلى تراث الوصول  يمنععندما أو  ،ثقافيعندما يحتوي موقع بناء أو تشغيل على تراث  .19ت 
الصحة والسالمة  مع مراعاة دواعي، ذلك التراثالمحلية المتأثرة إلى المجتمعات  ضمان وصول المتعاملة مع المؤسسة

التشاور من خالل  المباشر إلى التراث لوصولل، ينبغي تحديد بدائل عند أخذ الصحة والسالمة واألمن بعين االعتبار .واألمن
توفير  وأ، التي سيمكن فيها الوصول إلى التراثتحديد التواريخ واألوقات  وأبديلة،  االبدائل طرق هذه قد تشمل .المجتمع مع

 تضمن الوصول إلى التراث مع مراعاة، أو غيرها من التدابير التي الموقعمستخدمي  لصحة وسالمةتدريبات معدات و
 .إلى التراث الثقافي الوصول بشأن المحلية المتأثرةمع المجتمعات  المبرمة اتيتفاقوينبغي توثيق اال .واألمنالسالمة الصحة و

تهدف فقط لمنح بل إنها ؛ للمشروع على التراث الثقافي المادياآلثار المحتملة  استبعاد 10أحكام الفقرة بليس المقصود 
 .أو طيلة مدة المشروع حياة المشروع من هذا التراث خالل جزءموقع الوصول إلى 

 
 نقل التراث الثقافي القابل للتكرار

وليس حرًجا، ستقوم بتطبيق   3عندما تواجه الجهة المتعاملة مع المؤسسة تراًثا ثقافًيا مادًيا قابل للتكرار. 11
وفي حالة تعذر التجنب، ستقوم الجهة المتعاملة بتطبيق التسلسل الهرمي . تدابير التخفيف التي تفضل التجنب
 :إلجراءات التخفيف على النحو التالي

 اث تقليل اآلثار السلبية وتنفيذ تدابير االستعادة في الموقع من أجل ضمان المحافظة على قيمة ووظيفة التر
 .المطلوبة لدعم هذا التراث 4 الثقافي، بما في ذلك صيانة أو إعادة عمليات النظام البيئ

  في حالة تعذر إعادة التراث إلى حالته السابقة في الموقع، تتم استعادة وظيفة التراث الثقافي، في موقع
 .مختلف، بما في ذلك عمليات النظام البيئي المطلوبة لدعم هذا التراث

 أعاله 7و 6ذ اإلزالة الدائمة للتحف والهياكل التاريخية واألثرية طبًقا لمبادئ الفقرتين يتم تنفي. 
  يتم التعويض عن خسارة التراث الثقافي المادي فقط في الحاالت التي يثبت فيها أن تقليل اآلثار السلبية

تستخدم فيها المجتمعات  واالستعادة غير مجدية لضمان قيمة ووظيفة التراث الثقافي، أو في الحاالت التي
 .المحلية المتأثرة التراث الثقافي المادي ألغراض ثقافية قائمة منذ زمن بعيد

___________________ 
موقع آخر أو استبدال يعرف التراث الثقافي المادي القابل للتكرار بأنه األشكال المادية من التراث الثقافي التي يمكن نقلها إلى  3

ويمكن اعتبار المواقع األثرية . هيكل مشابه أو سمات طبيعية بها، والتي يمكن نقل القيم الثقافية إليها باستخدام الوسائل المالئمة
ياكل أو ه/ أو التاريخية قابلة للتكرار عندما تكون العصور أو القيم الثقافية الخاصة التي تمثلها ممثلة بشكل جيد في مواقع و

 .أخرى
 .والمرتبطة بخدمات النظام البيئي والحفاظ على التنوع الحيوي 6تماشًيا مع المتطلبات الواردة في معيار رقم 4  

 
 الحدأو  تقليللل، فإنها ستسعى حرجغير و للتكرار قابال اماديا ثقافيا تراث الجهة المتعاملة مع المؤسسة تصادفعندما . 20ت 
 ترميمال أو/و السلبية اآلثار التقليل من كان إذا .ظيفتهووقيمته  لحفاظ علىا بهدف ترميمالتدابير  واتخاذ، عليه اآلثار السلبية من

للجهة المتعاملة يمكن  .مختلف في موقع التفكير في الترميم فإن بإمكان الجهة المتعاملة مع المؤسسة، في الموقع غير ممكنين
 التراث الثقافي نقل قد يتطلب .الترميم والحد من اآلثار السلبيةفي  ينمحليو ينووطني يندوليخبراء  إشراك مع المؤسسة

 المجتمعات توصياتل إيالء أهمية كبرى يجب، تحديد الخبراء المحليين عند .أيضا البلد المضيف حكومة إشراك المادي
 .المعالجين التقليديينو، والوسائط، والكهنة، كبار السن مثل، مستعملي التراث الثقافي المعروفين ، خاصةالمتأثرة المحلية

 
بقيام خبير مختص  تبرير ذلك الجهة المتعاملة مع المؤسسةيجب على ، اآلثار السلبية الحد منو عندما يتعذر الترميم. 21ت 

 وتدفع .الماديالتراث الثقافي على  لآلثار السلبيةللتصدي  وسيلةك عويضالت اعتبار يمكن فقط حينئذ، الظروفاستعراض ب
 تدفع ال .قائمة منذ أمد بعيد  غراض ثقافيةألالتراث الثقافي  التي تستخدم المتأثرةللمجتمعات المحلية  فقط تعويضاتال

تراث  من أجل أو الحالية المتأثرةالمحلية  المجتمعات تسبق تاريخ الثقافية التي اآلفاق من األثرية المواد إلزالةالتعويضات 
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التراث الثقافي غير  خسائر فيأية عن  تعويضات ال تمنح أية كما .للمجتمع الذاكرة الحية في يتم استخدامهلم آخر  ثقافي
 .1 رقم معيار األداء في التراث الثقافي غير المادي على للمشروع اآلثار السلبية من لتخفيفا النظر في تدابير ويمكن .المادي

 
 نقل التراث الثقافي غير القابل للتكرار 

تتمثل أفضل طريقة لحفظ معظم التراث الثقافي في اإلبقاء عليه في مكانه، حيث يحتمل أن يؤدي نقله من . 12
وتلتزم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بعدم نقل أي تراث . مكانه إلى أضرار ال يمكن إصالحها أو تدمير ذلك التراث

 :التالية، إال بعد استيفاء الشروط  5 ثقافي غير قابل للتكرار
 

 عدم وجود أي بدائل عن النقل يمكن تحقيقها من الناحية الفنية أو المالية. 
 المزايا الكلية المترتبة على المشروع تتفوق على الخسارة المتوقعة لنقل التراث الثقافي. 
 استخدام األساليب المعترف بها عالمياً في أي عمليات نقل للتراث الثقافي. 

___________________ 
قد يرتبط التراث الثقافي غير القابل للتكرار بالظروف االجتماعية والثقافية والبيئية والمناخية للشعوب السابقة  5

يكون ) 1(التالية وأنظمتها البيئية المتطورة وإستراتيجيات التكيف وأي أشكال مبكرة من اإلدارة البيئية في الحاالت 
يكون التراث الثقافي فريًدا أو فريًدا نسبًيا في ) 2(التراث الثقافي فريًدا أو فريًدا نسبًيا بالنسبة للفترة التي يمثلها أو 

 .الربط بين عدة فترات في الموقع نفسه
 

يؤدي من موضعه سوف عليه في مكانه، ألن نقله الحفاظ  هي، غير قابل للتكرار تراث ثقافيلحماية أفضل طريقة . 22ت 
 امدينة أو معبد غير القابل للتكرارأمثلة التراث الثقافي  وتشمل. لتراثا ذلك تدميرإلى أو  ،اال يمكن إصالحه أضرار إلى

فل تفادي يك بشكلتصميم المشروعات  ، يجبلذلك. اي يمثلهتال الفترة الزمنية من ناحيةمن نوعه  افريد ا، أو موقعقديمين
عندما . أو بفعل األنشطة المرتبطة بالمشروع، مثل أعمال التشييد والبناءرار بالتراث الثقافي من خالل نقله إلحاق أية أض

على الجهة  يجبمزايا المشروع تفوق خسارة التراث الثقافي، فإنه للنقل، وأية بدائل  وال توجد ،تفادي نقل التراث يتعذر
أفضل أسلوب متاح مقترح من قبل  وسيتعرض. نقل التراث الثقافي وحفظه بأفضل األساليب المتاحة مع المؤسسة المتعاملة

دوليين خارجيين، للتأكد من أنه  خبراءمن قبل ستعراض الالذي يمثلها،  المختص الجهة المتعاملة مع المؤسسة، أو الخبير
ألن نقل التراث الثقافي سيعني  متاح تيار أفضل أسلوبيتوجب اخ. ليست هناك أية أساليب أخرى أفضل من األسلوب المختار

بالتشاور مع يجب أن تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة قبل نقل التراث الثقافي، ف ،باإلضافة إلى ذلكو. بالضرورة تدميره
أخذ و ،8ار األداء رقم من معي 9المالّك والمستخدمين التاريخيين أو التقليديين للتراث الثقافي، طبقا لما تنص عليه الفقرة 

 .بعين االعتبار همآراء
 

ألجيال ل ليس فقط للجيل الحالي، بل أيضا، ملك عامخسارة  غير القابل للتكرارتعتبر خسارة التراث الثقافي المادي . 23ت 
فع العامة المنا ز علىك، يجب أن ير8، ألغراض معيار األداء رقم أخذ مزايا المشروع بعين االعتبارفإن  ،ومن ثم. المستقبلية

 ستستمرينبغي أيضا تحديد ما إذا كانت تلك المزايا . بالتراث للمشروع، وخاصة بالنسبة لألشخاص الذين لهم عالقة مباشرة
 غيرهاالستخدام التجاري أو تنتج عن كانت س التي ضائعةالالمنافع يجب أيضا األخذ بعين االعتبار . حتى بعد نهاية المشروع

 . الذي يحتوي عليه ثقافيالتراث اللى للموقع استنادا إ
 التراث الثقافي الحرج 

تراث المجتمعات المحلية المعترف به عالمياً وتستخدمه تلك ) 1(يتكون التراث الثقافي الحرج من . 13
المجتمعات، أو التراث الثقافي الذي دأبت في حدود ما تعيه الذاكرة الحية على استخدامه المجتمعات المحلية 

مناطق التراث الثقافي المحمية قانوناً، بما فيها المناطق المقترحة من ) 2(ض تراثية قائمة منذ وقت بعيد؛ألغرا
 . قبل الحكومات المضيفة لهذا الغرض

 
تلتزم الجهة المتعاملة مع المؤسسة باالمتناع عن إحداث أي تغييرات ملموسة أو أضرار أو نقل للتراث . 14

وفي الظروف االستثنائية التي يتعذر فيها تجنب اآلثار على التراث الثقافي الحرج، تستخدم الجهة . الثقافي الحرج
للمجتمعات المتأثرة على النحو الوارد في معيار  المتعاملة مع المؤسسة عملية التشاور والمشاركة المستنيرة

وتستعين الجهة المتعاملة . وتقوم بإجراء تفاوض قائم على النوايا الحسنة يؤدي إلى نتيجة موثقة 1األداء رقم 
 . مع المؤسسة بخبراء خارجيين للمساعدة في حماية التراث الثقافي الحرج

 
على جانب كبير من األهمية بالنسبة لحماية وصيانة التراث  6انوناً تعتبر مناطق التراث الثقافي المحمية ق. 15

الثقافي، وهناك حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير إضافية بالنسبة للمشروعات المسموح بها بموجب القوانين الوطنية 
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طقة وفي ظل الظروف التي يقع فيها مشروع مقترح في منطقة محمية قانوناً أو من. المطبقة في هذه المناطق
عازلة يحددها القانون، فإن الجهة المتعاملة مع المؤسسة ستقوم، باإلضافة إلى استيفاء المتطلبات الخاصة 

 :أعاله، بتلبية المتطلبات التالية 14بالتراث الثقافي الحرج الواردة في الفقرة 
 المحمية االلتزام بلوائح التراث الثقافي الوطنية أو المحلية المحددة أو خطط إدارة المناطق 
  التشاور مع الجهات الراعية والجهات القائمة بإدارة المناطق المحمية والمجتمعات المحلية وغيرهم من

 أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن المشروع المقترح
 تنفيذ برامج إضافية، إذا اقتضى األمر، لتشجيع وتعزيز أهداف الحفاظ على المنطقة المحمية 

___________________ 
 .تشمل األمثلة مواقع التراث العالمي والمناطق المحمية على المستوى الوطني 6 

 
فعندما وباإلضافة لذلك، . قانونامن منطقة تراث ثقافي محمية  اءجز يكونحرجا عندما تراثا  ماقافي يعتبر تراث ث. 24ت 

، فإن منذ أمد بعيدفي استخدامه ألغراض تراثية قائمة  الذين يستمرونحرجا بالنسبة للناس  معترف به دوليا ثقافييكون تراث 
يكون معترفا  نلكي يعتبر تراث ثقافي حرجا، يجب أ .يعد حرجا حتى وإن لم يكن يحظى بالحماية القانونيةقد مثل هذا التراث 

 عندما يمكن أن تهددوعندما يكون هذا التراث الثقافي مستعمال ألغراض ثقافية منذ أمد بعيد، . به دوليا قبل اقتراح المشروع
االحتفالية أو الروحية التي  وأأو األغراض الثقافية  ،المجتمع المحلي المتأثر عيشسبل كسب خسارة أو تدمير هذا التراث 

إلى  8معيار األداء رقم  ويهدف. 8من معيار األداء رقم   14، فإنه يجب تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرةهويتهمعالم تحدد 
عادلة  نتائجوالتفاوض على  ،مستقبل ذلك التراث التي تخصة في اتخاذ القرارات كالسماح لهؤالء المستخدمين بالمشار

 .ةمنافع هامأيضا توفر فقط، بل  خسارةالتفوق ال ومنصفة 
 

وإذا تبين أن . يتوجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة تفادي إلحاق أية أضرار جسيمة بالتراث الثقافي الحرج. 25ت 
بالتراث الثقافي الحرج، يمكن للجهة المتعاملة مع المؤسسة أن تشرع في تنفيذ أنشطة  اكبير يلحق ضررامشروعا ما قد 

وبصفة . مشروعها فقط بعد مفاوضات بحسن نية مع المجتمعات المحلية المتأثرة، وتوثيق المشاركة المستنيرة لهذه األخيرة
لحضور ولمشاركة في هذه العملية ستعداد لاال) 1: (تنطوي بالنسبة لكل طرف على ما يلي فالمفاوضات بحسن نية عامة، 

) 3(تقديم المعلومات الضرورية إلجراء تفاوض مستنير؛ ) 2(االجتماعات في أوقات معقولة وبوتيرة مقبولة لكل األطراف؛ 
 .االستعداد لتغيير الموقف المبدئي وتعديل العروض المقدمة كلما أمكن ذلك) 4(بحث القضايا الرئيسية المهمة؛ 

 
 الجهة المتعاملة مع المؤسسة المتفق عليها بينالعملية ) 1( :ستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتوثيق ما يلي .26ت 

 الثقافية هيئةالويتطلب هذا موافقة . الدليل على اتفاق الطرفين على نتائج المفاوضات) 2(والمجتمعات المحلية المتأثرة، و 
من خالل تحليل اجتماعي يقوم به الهيئة هذه وسيتم تحديد . داخل المجتمعات المتأثرة القرارت المسؤولة عن اتخاذ المناسبة

 والجهة التي يخول لها إبراملهم  بصفتها الممثلة الشرعيةلقرار ل الصانعةهيئة الهذه مع األغلبية تتعامل خبير خارجي، وسوف 
األفراد أو الجماعات  بعض يبرم رغم معارضةأن ويمكن  ،بالضرورة اإلجماعاالتفاق ال يتطلب . اتفاق ساري المفعول

أو بصرف النظر عن تأييدهم ، المتأثرةالجميع في المجتمعات المحلية  بينتفاق االال بد من تقاسم منافع فومع ذلك، . الفرعية
 .لمشروع لمعارضتهم 

 
مثل مواقع التراث العالمي والمناطق المحمية على ( التي تحظى بحماية القانونقد تتراوح المشروعات في المناطق . 27ت 

تنفيذها يسترعي تعدين حماية التراث الثقافي، ومشروعات أهداف  تدعم فعالبين مشروعات سياحية ما ) الصعيد الوطني
أن يحترم يجب و. الحاليةثر من مجرد استيفاء القوانين الوطنية كهذه المشروعات ضمانات أمثل ويتوقع أن تقدم . اشديد اانتباه

التقييم هذه المتطلبات  يحددوينبغي أن . والخطط المنطبقة على المنطقة المحمية األحكامافة ك تصميم المشروع وتنفيذه
ذوي مع أصحاب المصلحة  المستنيرين والمشاركةالتشاور أيضا ن المعلومات، وإفصاح عبعملية  القيامما يجب ك. ويعالجها

في  هم المشروعابد أن يسوباإلضافة إلى ذلك، ال. المناطق المحمية التي تدير، بما في ذلك الجهات الراعية والجهات الصلة
 . عملية الحماية، بما في ذلك عمليات التنوع البيولوجي أو النظم اإليكولوجية التي يمكن أن تدعم الحفاظ على التراث الثقافي

هداف الحفاظ على أ وتعزيز تنفيذ برامج إضافية من أجل تشجيعيجب مساهمة جوهرية، ال ينطوي المشروع على أية  وعندما
، بما في ذلك عمليات التنوع البيولوجي أو النظم اإليكولوجية التي توفرها البيئة الطبيعية في دعمها لحماية المنطقة المحمية

إلى تنفيذ مشروعات محددة الستعادة  ،كل والحفاظ عليهاكوقد تتراوح هذه البرامج بين مساندة حماية المنطقة  .التراث الثقافي
 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةلقائمة التراث العالمي وتقدم . السمات والخصائص النوعية الهامةأو تعزيز 

 .ث العالميمواقع الترا حولمعلومات إضافية ) اليونسكو(

http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31
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 استخدام المشروع للتراث الثقافي
 

عندما يقترح مشروع معين استخدام التراث الثقافي بما في ذلك المعارف أو االبتكارات أو الممارسات . 16
د أنماط الحياة التقليدية ألغراض تجارية ، فسوف تخطر الجهة المتعاملة 7 الخاصة بالمجتمعات المحلية التي تجسِّ

) 3(مجال وطبيعة التنمية التجارية المقترحة؛ ) 2(حقوقها بموجب القانون الوطني؛ ) 1: (المجتمعات بما يليهذه 
وال يجوز أن تبدأ الجهة المتعاملة مع المؤسسة في تنفيذ هذا االستغالل التجاري إال . النتائج المحتملة لهذه التنمية

وتستخدم  1يرة على النحو المحدد في معيار األداء رقم الدخول في عملية تشاور ومشاركة مستن) 1: (في حالة
التقاسم العادل والمنصف للفوائد والمنافع ) 2(عملية تفاوض قائم على النوايا الحسنة تؤدي إلى نتيجة موثقة و 

 المترتبة على االستغالل التجاري لهذه المعرفة أو االبتكارات أو الممارسات بما يتفق مع عادات هذه المجتمعات
 .المحلية وتقاليدها

___________________ 
تشتمل األمثلة على سبيل المثال ال الحصر االستغالل التجاري للمعرفة الطبية التقليدية أو غيرها من األساليب المقدسة أو  7

 .التقليدية لمعالجة النباتات أو األلياف أو المعادن
 

أو /واالبتكارات و إلى الموارد الثقافية والمعارف التراث الثقافي غير المادييشير ، 8ألغراض معيار األداء رقم . 28ت 
ويمثل التراث الثقافي غير المادي وتنميته التجارية موضوعا . ممارسات المجتمعات المحلية التي تجسد أنماط الحياة التقليدية

ولعل االستثناء الوحيد يتمثل في االستخدام التجاري . ببطئ المتعلقة به المعايير الدولية تطويرمع للمناقشات الدولية الراهنة، 
تقدم  .البيولوجي بالتنوع المتعلقةفي االتفاقية  كما هو مبين ،للموارد الجينية المستمدة من المعارف التقليدية للمجتمعات التقليدية

الصادرة في إطار االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي توجيها  كون التوجيهية -ومبادئ أكويالمبادئ التوجيهية لبون كل من 
بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن  بشأنبروتوكول ناغويا . مفيدا في هذا الصدد

ستحتاج  ه إلى قوانين وطنية في البلد الموقع،بعد ترجمتو .بلدخمسين  حصوله على توقيعاستخدامها سيدخل حيز التنفيذ بعد 
 .المسبقة والمستنيرة للقيام بذلك موافقتهلموارد الجينية إلى بشأن ا محلي  مجتمعل المعارف التقليدية المشاريع التي تستعمل

 
التجاري على االستغالل التجاري للمعارف الطبية التقليدية أو األساليب األخرى المقدسة أو  التطويرتشتمل أمثلة .  29ت 

أيضا على التصاميم الصناعية المعدة  8معيار األداء رقم ينطبق  .األلياف أو المعادن وأالنباتات  بتحويلالتقليدية المعنية 
. ، مثل بيع األعمال الفنية أو الموسيقى)الفولكلور(ى الفنون الشعبية علال تنطبق  8من معيار األداء رقم  12الفقرة لكن . محليا

 .هذه األشكال التعبيرية بمقتضى القانون الوطني التعامل معوينبغي 
 

إذا كانت ملكية المعارف بتحديد ما  ستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة، الموارد لهذه التجارية التنمية قتراحا عند. 30ت 
غالبا ما تكون هذه  .المحليين المزعومين اتفاقات مع أصحاب الملكية الفكرية ةجماعية قبل الدخول في أي أمفردية المحلية 
، بما في ذلك النساء واسعة من المجتمعأو استخدامها مشاركة إليها وصول القرارات تتطلب وملكية جماعية، الموارد 

ومن من حقه تحديد ملكية الموارد، الجهة المتعاملة مع المؤسسة على  ، يجبوفي هذا اإلطار .والمجموعات الفرعية األخرى
 يمكنفي بعض الحاالت،  .لظروفا حسبملكية النتائج تحديد قد تختلف . المالك أو المالكيناتفاق نيابة عن  إبرام وواجبه

في هذه الحاالت، ينبغي تحديد االبتكار  .فرادبعض األأنشأها عناصر مبتكرة المملوكة جماعيا، والتقليدية العناصر الجمع بين 
 اعندم .نفس مبادئ الملكية الجماعية على أساسجماعية العناصر الملكية فردية، في حين يمكن التعامل مع  واعتبارهالفردي 

نية تعتمد بشكل كبير على ممثلي المجتمع المحلي، فإن الحسن المبنية على والمفاوضات  ،ملكية جماعيةالتم التوصل إلى أن ي
وجهات نظر أصحاب  يمثلون حقاللتحقق من أن هؤالء األشخاص  اما في وسعهبذل كل تالجهة المتعاملة مع المؤسسة س

يجب على  .بأمانة لألشخاص الذين يمثلونهمنتائج المفاوضات  إليصال موأنه يمكن االعتماد عليه المحليين، الملكية الفكرية
جراء مفاوضات بحسن نية مع أصحاب إلخبير خارجي ومعلومات غير منحازة ب الجهة المتعاملة مع المؤسسة االستعانة

توثيق الجهة المتعاملة مع المؤسسة يجب على   .نزاع موضوع هذه المعارفالمعارف التقليدية المحلية، حتى لو كانت ملكية 
التنمية التجارية المقترحة،  بشأن المتأثرةلمفاوضات بحسن نية مع المجتمعات المحلية ل لناجحةا النتائج أيضاو ،العمليةهذه 

في هذا  المتأثرةبعض القوانين الوطنية موافقة المجتمعات المحلية تتطلب  .شروط وفقا للقانون الوطني ةباإلضافة إلى أي
 .الصدد

 
 الجهة المتعاملة مع المؤسسةالعملية المتفق عليها بين ) 1( :ستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتوثيق ما يلي. 31ت 

ويتطلب هذا موافقة الهيئة الثقافية . الدليل على اتفاق الطرفين على نتائج المفاوضات) 2(والمجتمعات المحلية المتأثرة، و 
خالل تحليل اجتماعي يقوم به وسيتم تحديد هذه الهيئة من . المناسبة المسؤولة عن اتخاذ القرارت داخل المجتمعات المتأثرة

خبير خارجي، وسوف تتعامل األغلبية مع هذه الهيئة الصانعة للقرار بصفتها الممثلة الشرعية لهم والجهة التي يخول لها إبرام 
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ال يتطلب االتفاق بالضرورة اإلجماع، ويمكن أن يبرم رغم معارضة بعض األفراد أو الجماعات . اتفاق ساري المفعول
ومع ذلك، فال بد من تقاسم منافع االتفاق بين الجميع في المجتمعات المحلية المتأثرة، بصرف النظر عن تأييدهم أو . الفرعية

 .معارضتهم للمشروع 
 

تجسد أنماط الحياة ابتكارات أو ممارسات  وأالجهة المتعاملة مع المؤسسة استغالل وتنمية أية معارف  أرادتإذا . 32ت 
ا يملزمة قانون احماية أية ملكية فكرية ناتجة عن هذه التنمية، فإنه ، وإذا أرادتألغراض تجارية ،المحليةللمجتمعات التقليدية 

إذا استطاعت الجهة المتعاملة مع المؤسسة أن تبرهن  ضرورياقد ال يكون هذا اإلفصاح . مصدر هذه الموادباإلفصاح عن 
مكانية استخدام هذه المواد في ونظرا إل. قترحة لالستخدامات الطبيةالمواد الجينية الم ومثال على ذلك. على اكتشاف مستقل

 هذه المجتمعات المحلية أو أعضائها المعنيينكون  الحتمالو ،مقدسة من قبل المجتمعات المحلية المتأثرةطقوس وأغراض 
فإنه يجب  فاوضات بحسن نية،هناك اتفاق مع المجتمع استنادا إلى م كانحتى وإن  ،يحافظون على الطابع السري لهذه المواد

أن تضمن السرية، استنادا إلى مبدأ أنه فقط األشخاص الذين  على مشروعهاعلى الجهة المتعاملة مع المؤسسة قبل اإلقدام 
المجتمعات المحلية المتأثرة وفي جميع األحوال، يجب تمكين . يحتاجون أن يعرفوا سيكونون على علم باستعمال هذه الموارد

 .االستمرار في استخدام المواد الجينية لألغراض العرفية أو االحتفاليةمن 
 

يشترط على الجهة  8مادي، فإن معيار األداء رقم تراث ثقافي غير وتسويق  وتنميةاستغالل  ما مشروععندما يقترح . 33ت 
، اوظائفنمائية اإلهذه المنافع  تشملقد و. المتعاملة مع المؤسسة تقاسم منافع هذا االستخدام مع المجتمعات المحلية المتأثرة

 .تنمية المجتمعات المحلية وتنفيذ برامج مماثلةب ومزايا متعلقة، امهني اوتدريب
 

، بما في ذلك المحلية أو التقليدية أو الصور بأن استخدام األسماء أن تدركيجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة . 34ت 
يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة إجراء تقييم . اإلعالم األخرى، قد يكون مسألة حساسةالصور الفوتوغرافية ووسائل 

حتى أو الصور، األسماء  تلكالتشاور مع المجتمعات المحلية المعنية قبل استخدام  مع أو المكافآت المحتملة،/لألخطار و
يتعين على الشركات أن تدرك أيضا أن استخدام  .اعلى أسمائه مواقع المشروع وقطع اآلالت والمعدات تسميةغراض مثل أل

أو المكافآت /بعض الفنون أو الموسيقى قد يكون أمرا حساسا على المستوى الثقافي، وينبغي، مرة أخرى، تقييم المخاطر و
 .المحتملة قبل استخدامها
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 الملحق ألف
 أنواع موارد التراث الثقافي المادي

 
قد . االستيطان البشري زة لنشاط بشري سالف، خاصةكالموقع األثري عبارة عن بقايا مادية نمطية ومر: الموقع األثري. أ

وقد يكون الموقع األثري . سمات أثرية للتربةأثري على قطع أثرية، وبقايا نباتات وحيوانات، وبقايا هيكلية، وتمل موقع يش
الترسبات األخرى أو البقايا السطحية السريعة غيرها من أو  ،جزئيا تحت التربة السطحيةليا أو كمدينة كبيرة قديمة مدفونة 

بما في ذلك بقايا السفن  ،وقد تكون المواقع مغمورة تحت الماء. مؤقت أو أي نشاط آخر قصير األجل مخيم بدوالزوال لبقايا 
 تشكل سجال) خارج المواقع(قع والمكتشفات المعزولة على الرغم من أن جميع الموا. طمورة بفعل الفيضاناتسكنية مومواقع 

تحديد المواقع استنادا إلى البقايا  عمومايمكن . الموقعتختلف تبعا لنوع وحالة قد  ةثرياألقع اموالللنشاط البشري، إال أن أهمية 
و العلمية على أساس الفحص السطحية أو الطبوغرافيا اإلرشادية، إال أنه ال يمكن تحديد سمات الموقع وأهميته الثقافية أ

 . السطحي وحده
 

ية الظاهرة فوق على السمات المعمار ، وتشتمل هذه الفئةاآلثار التاريخيةأيضا  الهيكل التاريخي يسمى: الهيكل التاريخي. ب
مثل االرتباط بحادثة  ،سمات أخرى لديهاأو  عمرا معيناالتي بلغت ) كنيسة وأسوق  وأمعبد  وأمثل منزل (سطح األرض 

ما هو الحال بالنسبة للمواقع كو. ضمن الموارد التراثيةالتصنيف وتستحق " تاريخية"أو شخص مهم، مما يجعلها /مهمة و
بعض الهياكل التاريخية  قد ترتبط. وحالة الهيكل بير تبعا لعمر ونوعإلى حد ك ةكل التاريخيات أهمية الهياألثرية، تتفاو

أو مأهوال  مهجوراتاريخي ويمكن أن يكون هيكل . في نفس الوقت ل تاريخية وموارد أثريةكا يجعلها هيابترسبات أثرية مم
 .بالسكان

 
 مشكال مرتبطة بها، خصائص طبيعيةتجمع متجاور لهياكل تاريخية والمنطقة التاريخية عبارة عن : المنطقة التاريخية. ج

االعتبارات الرئيسية التي  هاوضوعموتمثل سالمة المنطقة وأهمية . فقط واحدهيكل منطقة أكبر من  على ممتدا موردا تراثيا
ملها في بعض األحيان، أكواألحياء السكنية الحضرية، وقرى أو مدن ب ،والمقابر ،ويمكن تصنيف أفنية المعابد. أهميتهاحدد ت

من حيث  المنطقةأو غير ُمسهمة في إثراء  ل غير مرتبطةكوقد تشتمل المناطق التاريخية على هيا. باعتبارها مناطق تاريخية
ضد اآلثار  حمايتهاوقد تتطلب الهياكل والمناطق التاريخية . قد تستحق أو ال تستحق الحماية في حد ذاتها والتيالموضوع، 

المنطقة التاريخية أو  خل أو قربادالمتنافرة البنايات وقد تستوجب . المرئي بعدهاالمادية المباشرة، إال أنه ينبغي أيضا مراعاة 
 .على موارد التراث" ةالمرئي"ثار اآل من تخفيفاللتصاميمها، وذلك بهدف يالء اعتبارات خاصة إالهيكل التاريخي 

 
ات سموحفظ التقليدية الستخدام األراضي إلى خلق  أدت فيها األنماط التي يتعلق األمر بالمناطق: الثقافيةوالمناظر الطبيعية . د

 المشاهدوقد تشتمل . اعتبارها ضمن الموارد التراثية تستحقمعينة تاريخية نمط حياة، أو فترة زمنية  وأتعكس ثقافة،  مشاهد
 قد يتوفر. أهميتها هذه المناظر أهم عوامل الحكم على وتفرد وتعتبر سالمة. تاريخية ومواقع أثرية أيضاآثار التاريخية على 
قد . إلى منطقة غير حضرية ذات قيمة تراثيةعادة ، إال أن هذا المصطلح يشير اريخيةنفس سمات منطقة ت علىمنظر تاريخي 

. المقدسة والغابات والشالالت ن الناحية الثقافية مثل البحيراتيشتمل هذا النوع من الموارد أيضا على سمات طبيعية هامة م
 .فريقيااالكثير من األشجار المقدسة في  مثال، توجد

 
. قع أثري أو مكتشف أثري منعزلمومن  ءاجز نشاط بشري سالف وأصبحتة ناتجة عن منقول أشياءهي : األثريةقطع ال. ه

قطع التعتبر غالبا ما و". مكان وجودها األصلي"من نقلها  عندمن قيمتها الثقافية والعلمية  جزءا كبيرااألثرية  القطعتفقد معظم 
 واالستعمال العلمي جمعال مراقبةويتم . ، ملكا للحكومة الوطنيةأو خارجهوجودة في مواقعها األصلية ، سواء كانت ماألثرية

ويحظر القانون الوطني والمعاهدات . الهيئات الوطنية المعنية بالتراث قبل هذه القطع من خالل إصدار تراخيص بذلك منل
يتمتع بنفس الوضعية القانونية لقطعة  شيء منقول من هيكل تاريخي والجدير بالذكر أن أي. قطع األثريةالتصدير والدولية بيع 

 .أثرية
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 باء الملحق
 العمليات بشأن توجيهات

 
تتمثل إحدى الممارسات السليمة في تحديد القضايا والتكاليف المحتملة الخاصة : دراسات الجدوى المعنية بالتراث الثقافي .أ

المشروع أو إجراء دراسات  فحصمن خالل  ، وذلكةوالبيئي ةاالجتماعيتحديد المخاطر واآلثار عملية  بداية فيبالتراث 
المناجم،  وأمثل مد األنابيب،  ،أو استخراج الموارد التحتيةوينطبق ذلك بصفة خاصة على المشروعات الكبيرة للبنية . جدوى

الطرق الرئيسية السريعة، أو أي مشروع ينطوي على  وأقليمية، أنظمة الري اإل وأ بناء السدود لتوليد الطاقة الكهرومائية، وأ
ويجب أن تشتمل هذه . رات واسعة النطاق في األنماط الهيدرولوجيةيأعمال الحفر، أو تغي وأكبيرة لتمهيد األرض،  أشغال

منطقة المقترحة أو المتوقعة في ال المعروفةالدراسات على مقارنة بين السمات العامة للمشروع واألوضاع األساسية 
. مهندسينأو /و ،عيراتخطيط المشفي والتراث مختصين في خبراء الدراسات  أن تتضمن فرق عمل هذهويجب . للمشروع

وتظل . المشروع تصاميممفروضة على كبيرة أو قيود  تكاليف، مثل "جسيمةعيوب "تحديد أية  إلىالدراسات  وتهدف مثل هذه
اآلثار االجتماعية  تقييمالعموم في إطار عملية ت سرية لحين انتهاء مرحلة التشاور مع استنتاجات هذه األنواع من الدراسا

 .والبيئية
 

بالنسبة للمشروعات المنطوية على قضايا معروفة أو : ةوالبيئي ةاالجتماعياآلثار تقييم عملية جوانب التراث الثقافي في . ب
أوضاع ) 2بدائله؛ ووصف تفصيلي للمشروع المقترح ) 1: التقييم غالبا على العناصر التاليةيشتمل محتملة خاصة بالتراث، 

تحديد اآلثار المحتملة؛ لتحليل بدائل المشروع وعالقتها باألوضاع األساسية ) 3التراث األساسية في منطقة تأثير المشروع؛ 
عن طريق إجراء تعديالت أو تخفيف اآلثار تفادي لن تدابير التي قد تتضمو ،آثار المشروع من تخفيفلالتدابير المقترحة ل) 4

أو /ضية مثل استرجاع البيانات وتعويت تخفيف ءا، وإجرابناء وتنفيذ خاصةت ءاأو استحداث إجرا/المشروع و تصاميمفي 
 .مفصلةدراسات 

 
مختصين في  الستعانة بخبراءل ستكون هناك حاجةحالما يتم تحديد قضايا التراث، : الخبرات الالزمة لدراسات التقييم. ج

 وذوي تجربةالتراث  في مجالخبرات عامة ذوي  أشخاصتعيين من المفيد للغاية سيكون . في فريق التقييمللمشاركة  التراث
مثل خبير (وعلى الرغم من الحاجة إلى نوع معين من الخبراء المختصين بالتراث . التخطيط البيئي أو إدارة التراثفي مجال 

أو قضايا معينة، إال أن االستعانة  التعامل مع مكتشفاتمن أجل ) مثال األواني الفخارية من العصر البرونزي األوسطفي 
 .عادة اإلجراء األنسبهي ) خبير في الجغرافيا الثقافية مثال(أوسع ذي منظور بخبير 

 
إلى تصريح رسمي من الهيئة  ي معظم الحاالتتحتاج دراسات تقييم التراث ف: والموافقة عليها دراسات التقييمب السماح. د

صياغة  يتوجبتفصيلية خاصة بالتنفيذ، فإنه قد  أحكامإلى  عادةونظرا الفتقار قانون التراث الوطني . بالتراث المكلفةالوطنية 
يتم التفاوض والتوقيع عليها من قبل ممثلي المشروع و ،شكل اتفاقية مرتبطة بالمشروع علىالتدابير المطلوبة لحماية التراث 

الذين تعتبرهم مختصين في شؤون التراث التمتع الجهة المتعاملة مع المؤسسة بصالحيات توظيف ت. والهيئة المعنية بالتراث
الذي ألفراد ا على توافقو التحرياتالهيئات الوطنية المعنية بالتراث تنفيذ  أن تقبل قد يكون من الضروري، إال أنه مناسبين

 .ابإجراءه سيتكلفون
 
المشروع، بما في ذلك  عن البيانات الخاصة بالتراث فيللعموم المبكر والمفصل  يعتبر اإلفصاح :اإلفصاح والتشاور. ه

ال يتجزأ من نموذج التخطيط والتشاور التي توصل إليها فريق تقييم التراث، جزءا واالستنتاجات والتحليالت  منهجية التقييم
وبنفس الطريقة المتبعة التقييم تقرير من  كجزء بتقييم التراث الثقافيويجب اإلفصاح عن االستنتاجات الخاصة . عملية التقييمل

 لمعنيةالموارد الثقافية الطبيعية اتقويض اإلفصاح إلى  هذا ، باستثناء الحاالت التي يمكن أن يؤدي فيهافي هذا األخير
ويجوز في هذه الحاالت حذف المعلومات الحساسة المتعلقة بهذه الجوانب الخاصة من الوثائق العامة . للخطر وتعريضها

وقد تحتاج الجهة المتعاملة مع المؤسسة إلى إجراء مناقشات مع الهيئة المعنية بالتراث في البلد المضيف من أجل . للتقييم
ومراعاة الصالحيات التقليدية  من جهة، بشأن قضايا التراث العمومحاجة إلى التشاور مع التوصل إلى حل وسط مقبول بين ال

 .ث من جهة أخرىالتي تتمتع بها الهيئة الوطنية المختصة بالترا
 
مع المؤسسة والهيئة  هم مشترك بين الجهة المتعاملةامن األهمية بمكان أن يكون هناك تف :غرض ونطاق دراسات التقييم. و

يتم جمع البيانات وإجراء دراسات التقييم . المناسب لدراسات تقييم التراثالغرض والنطاق  حول ،ية المعنية بالتراثالوطن
بناء "وقد يتمثل . والحد منها تخفيفالاألخرى من أجل تفادي اآلثار السلبية المحتملة للمشروع على موارد التراث الثقافي أو 

بطرق لصالح المشروع وبرنامج التراث في البلد المضيف في بناء القدرة التنظيمية للهيئة المعنية بالتراث " الطاقات والقدرات
 .مشروع الجهة المتعاملة مع المؤسسةمرتبطة على وجه التحديد ب
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في عملية التقييم، في  المحددة فيف اآلثار السلبيةيجب إدراج التدابير الضرورية لتفادي وتخ :المشروعوتنفيذ تصميم . ز
وبخالف معظم الموارد . عمل المشروعبالتنسيق مع البنود األخرى المطلوبة في خطة  اتنفيذهيجب و ،المشروعبرنامج إدارة 

ثر كير المشروع أينحصر التأثير المباشر على التراث في منطقة بناء المشروع، مما يجعل منطقة تأث عادة ما البيئية األخرى،
المصادر الطبيعية لإلمداد بالمياه، أو األنواع  وأ، ةئل الحرجامقارنًة بالموارد األخرى مثل المو الجغرافية ةالناحيمن تحديدا 

 تصميمإدخال تغييرات طفيفة على بيمكن في أغلب الحاالت تفادي اآلثار السلبية على التراث لذلك، . المعرضة لالنقراض
ويتم عامة . ، فإن أفضل وسيلة لحمايته تتمثل في اإلبقاء عليه في موضعهغير متجددالتراث الثقافي  لكونونظرا . المشروع

ما هو الحال كو. دمير هذا التراثوتؤدي جزئيا إلى تعملية باهظة التكلفة  ألنها، نقله من مكانه علىتفضيل هذه الطريقة 
 ة التنفيذ، فإن الجهة المتعاملة مع المؤسسة قد تحتاج إلى االستعانة باستشاريين متخصصينبالنسبة للتدابير المتخذة قبل مرحل

 .)كخطة عمل التراث الثقافي(برنامج إدارة المشروع لتنفيذ الجزء المعني بقضايا التراث في  في التراث
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 قائمة المراجع المذيلة
 
 :باالتفاقيات الدولية والمبادئ التوجيهية والتوصيات التالية 8المتطلبات الواردة في معيار األداء رقم رتبط العديد من ت
 

. نيويورك، االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي". تاريخ االتفاقية. "1992. بالتنوع البيولوجيالمتعلقة االتفاقية 
http://www.cbd.int/history/   يقدم الموقع معلومات عن إنشاء االتفاقية، والئحة البلدان وخبراء التنوع البيولوجي

 .الموقعين عليها، ومعلومات أخرى مفيدة
 

.  أمانة االتفاقية المعنية بالتنوع البيولوجي، مونتلایر. "ألكوي كون التوجيهيةالمبادئ ". 2004  ———
.en.pdf-brochure-http://www.biodiv.org/doc/publications/akwe خاصة طوعية مبادئ يقدم الكتيب 

 واألراضي المواقع علىوالتي قد تؤثر  المقترحة بالتطورات المتعلقة واالجتماعية والبيئية الثقافية اآلثار تقييمات بإجراء
 .المحلية المجتمعات أو األصلية الشعوبعادة  تستخدمها أو تشغلها التي المقدسة والمياه

 
———  2011a" . قرار (بروتوكول ناغوياX/1 الجينية والتقاسم الحصول على المواردبشأن )  لمؤتمر األطراف العاشر 

االتفاقية المتعلقة بالتنوع . "التنوع البيولوجيبالمتعلقة  تفاقيةالل عن استخدامها للمنافع الناشئة العادل والمنصف
 منافع استخدام الموارد الوراثية اقتسام إلى دوليال يهدف االتفاق.  /http://www.cbd.int/abs.، نيويوركالبيولوجي

 .التوجيهيةمبادئ بون  محليحل  تطبيق هذا البروتوكول .عادلة ومنصفة بطريقة
 

———  2011b ." الفكري للمجتمعات األصلية التراث الثقافي وضمان احترام ل للسلوك األخالقي ري: تغاريواييمدونة
 .التنوع البيولوجي، مونتلایرالمتعلقة بتفاقية الاألمانة العامة ل  ".والمحلية

.http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12308 ناغويا، وتقدمالعاشر في ألطراف امؤتمر نابعة عن  المدونة 
التي  بالمعارف التقليدية والموارد فيما يتعلق المجتمعات المحلية واألصلية العمل معب خاصة مبادئ توجيهية طوعية

 .يستخدمونها
 

 الموارد على الحصول بشأن التوجيهية بون مبادئ". 2002، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة بالتنوع البيولوجيالمتعلقة االتفاقية 
مونتلایر؛  ،االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي أمانة. "ااستخدامه عن الناشئة للفوائد والمنصف العادل والتقاسم الجينية

gdls-bonn-http://www.biodiv.org/doc/publications/cbd- .وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، واشنطن العاصمة
.en.pdf بشأن السياسات مستوى على والتدابير واإلدارية التشريعية التدابير وضع بشأن توجيهية مبادئ الكتيب هذا يقدم 

 .بذلك الخاصة التعاقدية الترتيبات ومناقشة ،وتقاسم فوائدها الجينية الموارد على الحصول
 

 ومنع لحظر اتخاذها الواجب بالتدابير المتعلقة االتفاقية". 1970، والثقافة للتربية والعلم منظمة األمم المتحدةاليونسكو، 
 .اليونسكو، باريس. "مشروعة غير بطرق الثقافية الممتلكات ملكية ونقل وتصدير استيراد

 .URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html-http://portal.unesco.org/en/ev.php
 .بشكل خاص هذه االتفاقية محتويات التشريعيعرض و
 

 . ، باريس1972 اليونسكو ."والطبيعي الثقافي اتفاقية حماية التراث العالمي". 1972  ———
.http://whc.unesco.org/en/conventiontext/  الثقافي التراث وحماية تحديدل نظام دعائم االتفاقية هذه ترسي 

 .يوالطبيع الثقافي للتراث األجل الطويلةو الطارئة الحماية من لك وتوفير ،بشكل جماعي عليه والحفاظ والطبيعي
 

  .، باريساليونسكو ."الماء سطح تحت الثقافي التراث بحماية المتعلقة االتفاقية". 2001  ———
.http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001260/126065e.pdf 
 

 .باريس اليونسكو، ."المادي غير الثقافي التراث صون اتفاقية". 2003  ———

http://www.cbd.int/history/
http://www.biodiv.org/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf
http://www.cbd.int/abs/
http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12308
http://www.biodiv.org/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf
http://www.biodiv.org/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf
http://www.biodiv.org/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001260/126065e.pdf
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.http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf ضمان على االتفاقية هذه تعمل 
 .المجال هذا في والدولي اإلقليمي المستويين على والتعاون التضامن وتعزيز ،الدولي الثقافي التراث صون

 
 ملفات عن عبارة الملفات هذه .البنك الدولي، واشنطن العاصمة. "الثقافي للتراث القطرية الملفات" .2011، الدولي البنك

 والتي ،المشروع عدادإل األولية المرحلة في توجد التي الدولي البنك مع المتعاملة للجهات قيمة معلومات على تحتوي بيانات
التقنية ومعلومات  البيانات على الملفات وتحتوي .المضيف البلد في القائمة والقيود المحتملة التراث قضايا بشأن شواغل لديها

 .عليها الحصول ينبغي التي اإلضافية بالمعلومات وقائمة المتاحة، االتصال
 

 http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31. .اليونسكو، باريس. "العالمي التراث قائمة". 2011  ———
 من جزءاتشكل لذلك فهي . عنصرا 936 على والطبيعي الثقافي العالمي التراث حماية اتفاقية عن الالئحة المنبثقةتحتوي 
معلومات  كما توفر هذه القائمة. ه ينطوي على قيمة عالمية كبيرةأن العالمي التراثلجنة  والطبيعي الذي ترى الثقافي التراث

 .مواقع التراث العالمي إضافية حول
 

يضم هذا الكتيب . البنك الدولي: مةصواشنطن العا. كتيب السياسة الوقائية المعنية بالموارد الثقافية المادية .2002 ———
مفيد على نطاق  كما أنه. المتعلق بالموارد الثقافية المادية 4.11تعليمات خاصة بتنفيذ منشور سياسة عمليات البنك الدولي رقم 

تعريفا الكتيب  هذايقدم و. لتعامل مع الموارد الثقافية المادية باعتبارها أحد عناصر تقييم اآلثار البيئيةللكونه دليال عاما  واسع
ويشتمل على إرشادات محددة بالنسبة لوكاالت تمويل . للموارد الثقافية المادية، ووصفا لكيفية إدماجها في تقييم اآلثار البيئية

ويناقش هذا الدليل أيضا اآلثار المشتركة . المشروعات، والمقترضين، وفرق تقييم اآلثار البيئية، ومراجعي تقييم اآلثار البيئية
الموارد الثقافية المادية للمشروعات في عدة قطاعات، بما فيها قطاع الطاقة الكهرومائية، والطرق، والتنمية الحضرية،  على

تم تصميمه لمساعدة المهنيين و ين،غير المتخصص هذا الدليل القراءيستهدف . والتراث الثقافي، وإدارة المناطق الساحلية
 .ا في ذلك التحديد والتحضير والتنفيذ والتقييم، بمكافة مراحل المشروعفي  المشاركين

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf
http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31
http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31
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