
 المجلس التنفيذي
 بعد املائة احلادية والتسعونالدورة 

191 EX/11 Part I 

 األولالجزء  ١١م ت/١٩١ 
  
 ٢٤/٣/٢٠١٣باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 
 من جدول األعمال املؤقت ١١لبند ا

 الوثائقي وإتاحة االنتفاع بهالتراث صون 

 الجزء األول

 ذاكرة العالمخطة العمل لتعزيز برنامج مشروع 

 الملخص

، وعلض ءوا املناقتات الأ رجرا ا اللس التنفيذي يف دورته ١٦م ت/١٩٠ بالقرارعمًال 
التسعب بعد املائة، تقدم املديرة العامة إا اللس التنفيذي يف  ذه الوثيقة متروع خطة عمل 

 .لتعزيز برنامج ذاكرة العامل للنظر فيه

اضءطالع با لتعزيز الربنامج، باإلءافة إا اإلطار  األنتطة املزمع قائمةالوثيقة  وتتضمن
يف املقام األول  وتستند  ذه األنتطةالزمين احملدد هلذه األنتطة واآلثار املالية املرتتبة عليها. 

عن اجتماع اخلرباا الذي ُعقد يف وارسو، يف  املنبثقةالتوصيات إا و  ٥٩م/٣٦إا القرار 
 .٢٠١٢ريار/مايو 

 .اضقرتاحاملرتتبة علض  ذا اآلثار املالية واإلدارية  ١٠و ٩و ٤ات وتتناول الفقر 

 .١١اإلجرااات املتوقع من اللس التنفيذي اختاذ ا: القرار املقرتح يف الفقرة 
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 المقدمة

تتضمن جدوًض من املديرة العامة رن تعّد متروع خطة عمل اللس التنفيذي يف دورته التسعب بعد املائة  طلب - ١
التوصيات إا و  ٥٩م/٣٦لتعزيز برنامج ذاكرة العامل. كما طلب رن تستند  ذه اخلطة إا القرار  زمنياً وبياناً باآلثار املالية

، ورن تُعرع علض اللس التنفيذي يف دورته احلادية ٢٠١٢يف ريار/مايو و الذي عقد يف وارس عن اجتماع اخلرباا ملنبثقةا
 . اوالتسعب بعد املائة للنظر فيه

عن اجتماع  املنبثقةوالتوصيات  ٥٩م/٣٦القرار  ة علضو وعال.  ذهوقد قامت رمانة اليونسكو بإعداد خطة العمل  - ٢
إعالن فانكوفر  مستمدة منتوصيات رئيسية رخرى تستند  ذه اخلطة ريضًا إا اخلرباا الذي عقد يف وارسو، 

)، ودراسات دديثة رجرتا ٢٠١١)، واملؤمتر الدويل الرابع لذاكرة العامل (٢٠١٢اليونسكو/جامعة كولومبيا الربيطانية (
القوة والضعف الأ  ومواطن ) لتحديد رثر الربنامج٢٠١١) وجلنة ضتفيا الوطنية لليونسكو (٢٠١٢رمانة اليونسكو (
 خمتلف مستوياته. ينطوي عليها يف

، بالنسبة وحتدد اخلطة. ١٦م ت/١٩٠يف الوثيقة  بيا�اوتتمحور اخلطة دول الاضت اضسرتاتيجية الرئيسية الوارد  - ٣
وسيتم تنفيذ خمتلف األنتطة إا كل  دف، األنتطة املزمعة واجلدول الزمين لتنفيذ ا واملوارد الالزمة والنتائج املنتودة. 

ذاكرة العامل واملنظمات غري احلكومية التريكة والدول ربنامج بالتعاون الوثيق مع اللجان الوطنية واإلقليمية املعنية ب
التعاونية اإلقليمية ومنظمات رخرى باإلءافة إا  واهليئاتاألعضاا يف اليونسكو واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة 

 طاع اخلاص.الق

فإنه ينبغي النظر يف إنتاا صندوق الوءع املايل لليونسكو ض يسمح بتخصيص املزيد من املوارد الداخلية،  وملا كان - ٤
تمويل تنفيذ املتروعات واألنتطة املزمعة، سواا كانت احلصول علض مسامهات لبغية لتعبئة األموال من خارج امليزانية 
 دويل.ذات نطاق وطين رو إقليمي رو 

 خطة العمل

بأهمية صون التراث الوثائقي العالمي، بما في ذلك التراث الوثائقي الوطني،  زيادة الوعي :١الهدف  - ٥
 واإلسهام في صونه

مقر اليونسكو واملكاتب امليدانية واللجان الدولية واإلقليمية والوطنية املعنية بربنامج ذاكرة العامل واللجان  التنفيذ:
 الوطنية.

 دوضر رمريكي ٥٠٠ ٠٠٠امليزانية:  ٢٠٢١-٢٠١٣الزمين: اإلطار 
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 :األنتطة

علض مكاتب ذات الصلة املعلومات  وللفوائد املختلفة الأ يعود با عن طريق نترالرتويج لربنامج ذاكرة العامل  (ر)
وذلك بعدة طرق من اليونسكو امليدانية واللجان الوطنية واللجان املعنية بربنامج ذاكرة العامل واملنظمات التريكة، 

الفعاليات اخلاصة واضدتفال باأليام  وتنظيموسائل اإلعالم اضجتماعية وموقع اليونسكو علض اإلنرتنت  بينها
 ومجاعات املمارسب وما إا ذلك؛ الدولية وعن طريق املبادرات واملتروعات

يتضمن توجيهات ومناذج عملية بتأن إنتاا جلان وسجالت وطنية/إقليمية،  تنفيذيدليل  وإنتاجإعداد  (ب)
 ؛)٢٠١٤-٢٠١٣(األموال وتنظيم مناسبات إعالمية لتعبئة  تروجييةواستخدام التعار، واعتماد اسرتاتيجيات 

تقييم برنامج ذاكرة العامل من رجل  سجالتبتأن وتقدمي التقارير  التنفيذ لرصدونتر نظام بسيط وشفاف إعداد  (جـ)
 ؛القائمة والوءع فيما يتعلق بصون العناصر املسجلةتسجيل يف الرثر 

يف األدبيات املتخصصة واملؤمترات  اكرة العامل وعناصر من سجل ذاكرة العاملذبرنامج كتب ومقاضت عن   عرع (د)
 واملطبوعات اخلاصة؛

لغرع الرتشيح  بصورة فعالة علض إعداد وتقدمي ملفاتتتجيع املناطق/البلدان غري املمثلة رو املمثلة دون النصاب  ( ـ)
 ؛، وتزويد ا بالدعم الالزم هلذا الغرعيف السجل الدويل بغية توسيع نطاقه اجلغرايف والثقايف عناصر دراجإ

 نتر دراساتالتنمية الوطنية عن طريق حتقيق الرتاث الوثائقي يف  بدور اجلمهور علماً عامة إداطة صانعي القرار و  (و)
 اضت ورفضل املمارسات؛احل

، إعداد متروع وثيقة تقنينية تعرع علض املؤمتر الثايناجلزا  ١١م ت/١٩١بالقرار الذي سيتخذ بتأن الوثيقة  ر ناً  (ز)
 .)٢٠١٧-٢٠١٤( لكي يعتمد االعام 

 النتائج املنتودة:

بنتاط ركرب يف حتقيق ر داف الربنامج.  الراعيةومتاركة املؤسسات  وإعالا شأنه وتعزيز مكانته. برنامج ذاكرة العامل إبراز
فعالة يف الدول األعضاا لتحسب وتعزيز السياسات التتريعية الوطنية. وتعزيز  يةسياسات واسرتاتيجيات تنفيذ ووءع

الأ تسهم يف صون الرتاث الوثائقي الوطين اهلام واضنتفاع به، مبا يف  لراعيةاوءع الرتاث الثقايف وحتسب موارد املؤسسات 
علض  بلداً  ٢٠ذاكرة العامل يف معنية بربنامج  ذلك محاية العناصر غري املدرجة يف السجل. وإنتاا سجالت وجلان وطنية

بقرار اللس  عداد متروع وثيقة تقنينية (ر ناً . وإلراعيةاألفضل املمارسات لتعتمد ا املؤسسات  توفري مناذجو األقل. 
 التنفيذي بتأن استهالل العملية التقنينية).
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 وضع برامج تعليمية وتدريبية بشأن الممارسات الخاصة بالرقمنة والصون :٢الهدف  - ٦

اليونسكو واملكاتب امليدانية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية واهليئات  مقر التنفيذ:
 املهنية

 دوضر رمريكي ٢ ٥٠٠ ٠٠٠امليزانية  ٢٠٢١-٢٠١٣اإلطار الزمين: 

 األنتطة:

عملية إعداد املنا ج التعليمية ذاكرة العامل لتوجيه وتنسيق إنتاا جلنة فرعية بتأن التعليم والبحوث يف إطار برنامج  (ر)
إدراج الدراسات املتعلقة بذاكرة العامل يف مؤسسات التعليم العايل  يتمل إمكانيةمبا  ،وتنفيذ األنتطة التدريبية

 ؛)٢٠١٣دزيران/يونيو (

يف جمال الصون الرقمي، ومواد  جامعيةالتعاون مع الرابطات املهنية الدولية واهليئات األخرى لوءع منا ج تعليمية  (ب)
ذات مستوى مالئم إلدراجها يف منا ج تعليم التاريخ رو العلوم اإلنسانية يف مؤسسات التعليم العايل واملدارس 

 الثانوية؛

 واجلوانب التقنية ملفات الرتشيح بتأن إعداد الوطينو  علض املستويب اإلقليمي تدريبية عملية دلقات عملتنظيم  (جـ)
 صون؛ة بالاملتعلق

واملدارس ملكتبة الرقمية العاملية ملؤسسات التعليم العايل استكتاف إمكانية إنتاا قسم خاص يف امناقتة و  (د)
 ؛)٢٠١٦-٢٠١٤(سهلة اضستخدام لتيسري اضنتفاع باملعلومات التارخيية الغنية املتادة  بينيةبواجهة  جمهز، الثانوية

لبلوغ فئة التباب  معدة باضستناد إا الموعات ضامبنتر متصميم وإعداد تطبيقات للهواتف النقالة تتيح  ( ـ)
 وزيادة فرص التعّلم؛

لقات العمل حب مثالً بدااً ( األدااوءع منهج تعليمي رساسي بتأن صون السجالت الرقمية وحتديد اسرتاتيجيات  (و)
 ؛)٢٠١٧-٢٠١٤(من اجلمهور متنوعة  املوجهة إا فئاتتاملة) امج التعليم والتدريب الرب ب وانتهااً 

داخل مكتبة اليونسكو، جلمع مجيع املواد ذات الصلة  رمباذاكرة العامل"،  ملعارفإنتاا "مركز إمكانية النظر يف  (ز)
ل عن رفض للنماذجالبحوث العاملية ومستودع  ي تستند إليه مجيعذاألساس البذاكرة العامل، يكون مبثابة 

 .املمارسات
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 النتائج املنتودة: 

. واملتادف يف جمال اإلدارة والصون واملكتباتاحملفوظات  شاملة لتعزيز قدرات موظفيتعليمية  و�وجبرامج تدريبية  وءع
 قاعدة تعليمية. عن طريق إنتااوتعزيز التراكة مع املكتبة الرقمية العاملية 

 : تشجيع الربط الشبكي لتنفيذ برنامج ذاكرة العالم بفعالية أكبر٣الهدف  - ٧

مقر اليونسكو واملكاتب امليدانية واللجان الدولية واإلقليمية والوطنية والوكاضت التابعة لألمم املتحدة  التنفيذ:
 والدول األعضاا واهليئات املهنيةواملنظمات اإلقليمية 

 دوضر رمريكي ٢٠٠ ٠٠٠امليزانية:   ٢٠٢١-٢٠١٣اإلطار الزمين: 

 األنتطة:

من  مستمدةإا مناذج عن رفضل املمارسات  تتجيع تبادل اخلربات فيما بب الدول األعضاا يف اليونسكو استناداً  (ر)
 بتنفيذ برنامج ذاكرة العامل؛ فيما يتعلقخمتلف اللجان الوطنية واإلقليمية 

التعاون ليتمل املوارد  نطاقكرة العامل واملكتبة الرقمية العاملية والنظر يف توسيع ذا  برنامج تعزيز التعاون القائم بب (ب)
 والتبكة الفرنكوفونية الرقمية؛ Europeanaالرقمية األخرى مثل مكتبة 

ذاكرة العامل يف اضسرتاتيجيات اإلقليمية واملنصات التعاونية (اضحتاد األورويب واضحتاد األفريقي  ترويج برنامج (جـ)
املترتكة ألمريكا اجلنوبية ورابطة رمم جنوب شرق آسيا وما إا ومنظمة الدول األمريكية والسوق  واجلامعة العربية

 لربنامج؛لمزيد من التمويل للحصول علض ذلك) 

ما يعود الرتكيز علض بتعزيز روجه التآزر مع برناجمي الرتاث العاملي والرتاث غري املادي التابعب لليونسكو  السعي إا (د)
 املترتكة بب الربامج الثالثة؛ السمات، وعلض من قيمة وموثوقية الرتاث الوثائقي به

األفكار من خالل إقامة شبكات  ولتبادلواصل الراعية بآليات للتاللجان الوطنية/اإلقليمية واملؤسسات تزويد  ( ـ)
 ومجاعات املمارسب؛

 النتائج املنتودة:

ذاكرة العامل علض الصعيد الوطين  برنامج ذاكرة العامل. وحتسب تتغيلب اخلاصة سجالتالمجيع  وتأثري بدور زيادة الوعي
إنتاا جلنة وطنية لذاكرة العامل وسجل وطين بالرتكيز علض اهلدف اضسرتاتيجي املتمثل يف  لتعزيز محاية للرتاث الوثائقي،

لمتروعات الأ تعىن بصون الرتاث لوالقطاع اخلاص  اهليئات العامةالدعم الذي تقدمه  زيادةو . لذاكرة العامل يف كل بلد
 املماثلة.فيما يتعلق بالتحديات والتجارب  واألقاليميواضنتفاع به. وتعزيز التعاون اإلقليمي 
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 وعملية إلدارة وصون المعلومات المسجلة نظريةاستراتيجية رقمية منسقة  وضع: ٤الهدف  - ٨

مقر اليونسكو واملكاتب امليدانية واللجان الدولية واإلقليمية والوطنية والقطاع اخلاص والدول األعضاا  ذ:التنفي
 واهليئات املهنية

 دوضر رمريكي ٦٠٠ ٠٠٠ امليزانية ٢٠٢١-٢٠١٣اإلطار الزمين: 

 األنتطة:

 وصو�ا بطرق باملعلومات علض املدى البعيدواتفاقات وسياسات تضمن اضنتفاع  إعداد خارطة طريق تقرتح دلوضً  )(ر
 ؛)٢٠١٤-٢٠١٣(بالثقة  جديرة

 ؛)٢٠١٤-٢٠١٣( ٢٠٠٣املبادئ التوجيهية اخلاصة بتنفيذ ميثاق اليونسكو لصون الرتاث الرقمي لعام  حتديث (ب)

املبادئ التوجيهية  يف إعداد ونترالتعاون مع الرابطات املهنية الدولية واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص  (جـ)
 نماذج عن رفضل املمارسات يف جمال الرقمنة والصون الرقمي؛الوالسياسات والتدابري و 

الوثائق التناظرية الثمينة رو الأ ض تقدر بثمن للتمكب من اسرتجاعها يف  تقدمي الدعم واملتورة فيما يتعلق برقمنة (د)
 العصر الرقمي؛

 بالثقة؛ ةجدير  بطرقوءع معايري لتقييم املستودعات بغية حتسب الصون الرقمي رو تنفيذه  (و)

وارث الطبيعية رو النزاعات برنامج للرقمنة الطارئة من رجل إنقاذ املواد الوثائقية املهددة بالتلف جراا الك وءع (ز)
 املسلحة، وبرنامج لرتميم الرتاث التناظري والرقمي الذي تضرر بسبب املعدات والرباجميات العتيقة.

 النتائج املنتودة:

احلر واإلدارة  واضنتفاع املفتودةوالبيانات  املتعلقة بتفافية التؤن العامةاملسائل تتناول وءع خارطة طريق اسرتاتيجية 
بطرق الصون  مبا يضمنلبنية األساسية لاضستثمار الالزم  بتخصيصاإللكرتونية. وجعل الصون الرقمي رولوية إمنائية 

مع اهليئات  فّعالتعاون وإرساا استخدام السجالت الرقمية احملفوظة.  علض املدى الطويل وإمكانيةبالثقة واضنتفاع  جديرة
 الدولية للحد من روجه عدم اضتساق بب خمتلف املصادر املرجعية اخلاصة بالصون الرقمي. وتقدمي املعايريتوديد املعنية ب

يف جمال الرقمنة إلرشاد الدول األعضاا بتأن رقمنة الرتاث الوطين رو صون العناصر املعرءة  رساسية مبادئ توجيهية
 .بتريةالكوارث النامجة عن رنتطة رو  للتلف من جراا الكوارث الطبيعية
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 تعزيز أمانة البرنامج

بالتايل يتعب و الالزمة لتنفيذ الربنامج احلايل لذاكرة العامل،  يف الوقت الرا ن إا دد بعيد إا القدراتاألمانة  تفتقر - ٩
موظف  دالياً  احملددة هلا يف خطة العمل املقرتدة. ويتوا الأ ض غىن عنها،املهام اإلءافية  ردااتعزيز ا كي تتمكن من 

وآخر مؤقت تنفيذ برنامج ذاكرة العامل باإلءافة إا موظف من فئة اخلدمات العامة؛ وض يعمل ري  ةهنياملفئة الدائم من 
 يف الربنامج. متفرغةمنهم بصورة 

 مع ما يلزمهم من متفرغبموظفب مهنيب  رربعةالتحديات،  مواجهة  ذهوحيبذ رن تضم األمانة، كي تتمكن من  -١٠
ض ميكن احلصول علض موظفب إءافيب إض من خالل املكتبية. وبالنظر إا موارد اليونسكو،  مساعدين يقومون باألعمال

وطنيب ألداا مهام قصرية اا املنتسبب و/رو إعارة مهنيب ، و/رو تويل الدول األعضاا متويل اخلرب عمليات إعادة التوزيع
األولويات اضسرتاتيجية الواردة يف قائمة خطة عمل ذاكرة  طة احملددة منها تنفيذوستكلف األمانة بعدد من األنتاألجل. 

مبا فيها املهام املتعلقة بالتمثيل واإلدارة والتخطيط  ،العامل باإلءافة إا رنتطة الربنامج الدائم علض خمتلف املستويات
ذاكرة العامل وإسداا املتورة بتأن صون الرتاث ربنامج ب اضسرتاتيجي وتقدمي التقارير، وتقدمي الدعم ملختلف اللجان املعنية

سيما اللس الدويل  الوثائقي علض الصعيد العاملي، بالتعاون مع الرابطات املهنية واملنظمات غري احلكومية (وض
رابطات للمحفوظات واللس الدويل للمتادف واضحتاد الدويل لرابطات املكتبات ورمناا املكتبات وجملس التنسيق بب 

 احملفوظات السمعية البصرية) واألطراف الرئيسية املعنية بتنفيذ السياسات واملتروعات ذات الصلة بصون الرتاث الوثائقي.

 القرار المقترح

 علض ءوا ما تقدم، قد يرغب اللس التنفيذي يف اعتماد قرار جيري نصه علض النحو التايل: -١١

 إن اللس التنفيذي،

 بتأن تعزيز برنامج ذاكرة العامل، ١٦م ت/١٩٠و ٥٩م/٣٦بالقرارين  إذ يذكر - ١

 اجلزا األول، ١١م ت/١٩١الوثيقة  وقد درس - ٢

فيما صدارة موقع ال ذاكرة العامل من إبقاا اليونسكو يفبرنامج ن باألنتطة املتنوعة الأ متكِّ  حييط علماً  - ٣
 املسجلة واضنتفاع با؛ املعارفصون خيص 

التدابري املمكنة لتعزيز  مجيعلدول األعضاا يف اليونسكو واملؤسسات العامة واخلاصة علض اختاذ ا وحيث - ٤
 ؛ةله الرقمياشكرمحاية الرتاث الوثائقي، مبا يف ذلك يف 
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علض خطة العمل اخلاصة بتعزيز برنامج ذاكرة العامل، عن طريق التمويل اخلارج عن امليزانية، علض  ويوافق - ٥
 اجلزا األول؛ ١١م ت/١٩١ليه يف الوثيقة النحو املتار إ

الدول  ويدعوموارد خارجة عن امليزانية لضمان تنفيذ اخلطة  التماس ما يلزم مناملديرة العامة إا  ويدعو - ٦
 األعضاا ومصادر التمويل األخرى إا النظر يف تقدمي مسامهات طوعية لدعم اخلطة؛

بتوافر املوارد  من املديرة العامة التروع يف تنفيذ اخلطة بالتعاون مع مجيع األطراف املعنية ر ناً  ويطلب - ٧
 .يف  ذا التأن عن التقدم احملرز دوريةاخلارجة عن امليزانية الالزمة، وتقدمي تقارير 

 

 طبعت  ذه الوثيقة علض ورق معاد تصنيعه



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة احلادية والتسعونالدورة 

191 EX/11 Part II 

 الثانيالجزء  ١١م ت/١٩١ 
  
 ١٥/٣/٢٠١٣باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 
 من جدول األعمال املؤقت ١١لبند ا

 التراث الوثائقي وإتاحة االنتفاع به صون

 الثانيالجزء 

 أولية عن الجوانب التقنية والمالية والقانونية الستصواب وضع وثيقة تقنينية دراسة

 الملخص

بلا اللس التنفيذي يف دورته التسعني بعد املائة من املديرة العامة أن جتري دراسة أولية عن 
اجلوانا التقنية والقانونية املتعلقة باستصواب وضع وثيقة تقنينية بشأن صون الرتاث الوثائقي 

والتسعني  وإتاحة االنتفاع به، وأن تقدم إليه نتائج هذه الدراسة لينظر فيها يف دورته احلادية
 .بعد املائة

وببقًا ألحكام النظام اخلاص بالتوصيات املوجهة إىل الدول األعضاء وباالتفاقيات الدولية 
من املادة الرابعة من امليثاق التأسيسي، تقدم املديرة العامة نتائج  ٤املنصوص عليها يف الفقرة 

 .الدراسة إىل اللس التنفيذي

 بلبهاغطية مجيع النفقات اليت قد تنتج عن اإلجراءات اليت ويف حني تعتزم املديرة العامة ت
يف إبار الربنامج العادي، نظرًا للوضع املايل املتأزم، فمن  ،اللس التنفيذي بشأن الدراسة

 .لتعبئة موارد من خارج امليزانية بذل جهوداحملتمل أن يتطلا ذلك 

 .١٥اإلجراءات املتوقع من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 
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 المقدمة

شهد الرتاثي اململا كانت عواقا احلروب والكوارث الطبيعية والتقدم التكنولوجي تفضي باستمرار إىل تعديل  - ١
الوثائقي، فإن من الضروري اختاذ تدابري احلماية املناسبة ملواجهة العديد من التحديات النامجة عن ذلك واليت تسهم يف 

يف حماولة  ١٩٩٢إحداث خسائر مأساوية على صعيد املعارف واهلوية. وقد أنشأت اليونسكو برنامج ذاكرة العامل يف عام 
ل السنوات العشرين اليت مضت على إنشاء برنامج ذاكرة العامل، أصبح هذا الربنامج للحد من هذه اخلسائر. وخال

العالمة اليت متثل بامتياز صون الرتاث الوثائقي، وتشجيع التعاون الدويل، وتبادل املعارف، وتعزيز التوعية فيما يتعلق بقيمة 
والسمعية البصرية و/أو الرقمية اليت توجد  مبختلف أشكاهلا: املطبوعة السجالتالرتاث الوثائقي، وذلك من خالل 

 بشكل أساسي يف احملفوظات واملكتبات واملتاحف واملؤسسات املماثلة.

بربنامج ذاكرة العامل يشعرون بقلق متزايد إزاء هشاشة هذا الرتاث، ويعربون عن ضرورة محايته  املعنيونوكان اخلرباء  - ٢
وتعزيز االسرتاتيجيات الوبنية التشريعية والتنفيذية يف الدول األعضاء. من خالل وضع سياسات فعالة تسهم يف تطوير 

وأضحى صون هذا الرتاث أمرًا أكثر ضرورة ألن التبادل والتعاون يف الال الثقايف أصبحا ميارسان على الصعيد العاملي، 
. وأفضى تقييم هذه املسألة إىل أن ويتجاوزان احلدود الوبنية، مما أدى إىل نشوء بعد جديد لالنتفاع بالرتاث الوثائقي

 وضع وثيقة تقنينية ميثل أفضل آلية لتحقيق هذا اهلدف املنشود.

) بإنشاء فريق عمل ٢٠١١وبالتايل أوصت اللجنة االستشارية الدولية لربنامج ذاكرة العامل يف دورتا العاشرة ( - ٣
) الذي حث ٢٠١٢يف اجتماع اخلرباء (بولندا،  الستكشاف سبل قانونية بديلة لتعزيز الربنامج. وُعرضت النتائج

"ذاكرة العامل يف  بشأناليونسكو على وضع وثيقة تقنينية لصون الرتاث الوثائقي وإتاحة االنتفاع به. كما أن املؤمتر الدويل 
يقة تقنينية ) أوصى اليونسكو بالنظر يف إدراج محاية الرتاث الرقمي يف وث٢٠١٢العصر الرقمي: الرقمنة والصون" (كندا، 

 عن الرتاث الوثائقي.

 استصواب أو ضرورة وضع وثيقة تقنينية

 الجوانا القانونية

مثة رأي سائد لدى العديد من الدول األعضاء وخرباء الرتاث الوثائقي مفاده أن قيام اليونسكو بوضع وثيقة تقنينية  - ٤
، وعلى وجه اخلصوص إزالة العقبات اليت تعرتض من شأنه أن يساعد على املضي قدماً يف تطوير برنامج ذاكرة العامل

 سبيل اختيار عناصر الرتاث الوثائقي وصو�ا ونقلها على الصعيد الوبين.

وتتمثل الطريقة الرئيسية لتعزيز صون الرتاث الوثائقي والدفاع عنه يف رفع مستوى الوعي لدى احلكومات  - ٥
 عن عامة اجلمهور، فيما خيص احلاجة إىل مواصلة الدعم حلماية واملنظمات الدولية واملؤسسات العامة واخلاصة، فضالً 

الرتاث. وقد مت إنشاء السجل الدويل لربنامج ذاكرة العامل بوصفه آلية رئيسية لتعزيز الوعي من خالل اإلعالن عن اتساع 
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مبا فيها نظام الرتاث العاملي  هذا الرتاث وعراقته وأمهيته، وذلك باستعراض أمثلة متنوعة منه. وتقوم بعض برامج اليونسكو،
ستندة إىل االتفاقية لنشر الرتاث الثقايف وتعزيز محايته. وهناك أيضاً امل نظام القوائموالرتاث الثقايف غري املادي، باستخدام 

االعتماد اإلنسان واحمليط احليوي"، اليت تعمل دون القائمة على وضع القوائم التابعة لليونسكو، مثل "نظم الغريها من 
 على اتفاقية.

حلماية  ١٩٥٤ومع أن الرتاث الوثائقي حممي من الناحية النظرية يف القانون الدويل من خالل اتفاقية الهاي لعام  - ٦
االضطرابات أو احلروب يف سراييفو وبغداد  املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح، فقد أسفر اخلراب الناجم عن

ئر فادحة يف الموعات الرتاثية. وتقتضي هذه األمور، على ما يبدو، إجراء حتسينات هامة والقاهرة ومتبكتو عن خسا
 على مستوى محاية الرتاث الوثائقي.

وتقوم اليونسكو بتنفيذ عدة اتفاقيات وتوصيات تنطبق إىل حد ما على العناصر اليت يشملها برنامج ذاكرة العامل.  - ٧
تعاون الدويل وتدابري احلماية اليت ينبغي أن تنفذها الدول األعضاء. ومع ذلك، وهي حتتوي على أحكام هامة بشأن ال

فإن العديد من القضايا احملددة املتعلقة باحملفوظات واملكتبات والسجالت الرقمية وغريها من الوثائق مل تتم تغطيتها 
ت املتعلقة بصون الرتاث وإتاحة االنتفاع بشكل مفصل يف هذه الوثائق القائمة. وبسبا التنوع الكبري للمستويات والتقنيا

به لدى الدول األعضاء، فإن وضع وثيقة تقنينية ميكن أن يساعد بشكل أساسي على مواءمة املمارسات يف هذا الال 
يف. احملدد، وأن يشجع بالتايل إتاحة االنتفاع بالرتاث وتبادله، وفقًا ملا تقوم به اليونسكو من أعمال لتعزيز التعاون الثقا

وميكن أن تقوم هذه الوثيقة التقنينية بدور أداة تعليمية لرفع مستوى الوعي العام بشأن هذا الرتاث، كما أ�ا ميكن أن 
حتقق مصاحل العديد من الدول األعضاء عن بريق وضع وثائق تقنينية للمسؤولني عن صون الرتاث الوثائقي وإتاحة 

 االنتفاع به.

مجيع املستويات ألمر ضروري، وخاصة يف الظروف املالية احلالية. وميكن تأمني املزيد  وإن جتنا االزدواجية على - ٨
من االتساق يف اإلجراءات من خالل توبيد أوجه التآزر بني برنامج ذاكرة العامل وغريه من الربامج املعنية بالرتاث. أما 

البًا ما يعتمد على احلفاظ على أدوات النقل صون الرتاث غري املادي، مثل األغاين الشعبية، أو حىت إحياؤه، فهو غ
املادية، مثل تسجيالت الفيديو والتسجيالت الصوتية، يف حني أن أهداف ومبادئ اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال 

ات التعبري الثقايف جيري إبرازها بوضوح من خالل الدعاية املخصصة لعناصر برنامج ذاكرة العامل اخلاصة باألقليات والثقاف
 األقل شهرة.

وإن التجربة التفصيلية اليت تراكمت يف إبار برنامج ذاكرة العامل على مدى العقدين املاضيني هي جديرة بأن  - ٩
وثيقة مرجعية عميقة تضم مبادئ توجيهية للمهنيني املعنيني اذا الال. فقد مت وضع مبادئ هامة تتعلق حبماية  تشكل

وأرسى هذا السجل الزاخر باملعارف واملمارسات أساسًا سليمًا ميكن أن يتبلور  اث الرقمي،الرتاث الوثائقي، مبا فيه الرت 
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حاليًا يف وثيقة تقنينية تضع معيارًا ألفضل املمارسات يف هذا الال من ااالت اختصاص اليونسكو، وحتمل يف بياتا 
 السلطة الكاملة لليونسكو وتلقي باملسؤولية على عاتق الدول األعضاء.

 شكل الوثيقة التقنينية

تناولت الدراسة مسألة حتديد شكل الوثيقة التقنينية الكفيل بتحقيق احلماية القصوى املمكنة للرتاث الوثائقي  -١٠
املعرض للخطر واملهدد بالتلف. وغالبًا ما يُعترب الطابع امللزم لالتفاقيات مسًة مرموقة بشكل خاص، ومن شأن وضع 

ج ذاكرة العامل مكانة أرقى ودعمًا أكرب من الدول األعضاء ومزيدًا من املوارد املالية وعددًا أكرب من اتفاقية أن مينح برنام
املوظفني، فضًال عن تزويد اللجان الوبنية يف اليونسكو حبجج أقوى متكنها من إقناع حكوماتا بدعم الربنامج. ومع 

الربوز لصورة الربنامج وأن من ن شأ�ا أن حتقق أيضاً مزيداً ذلك، فقد خلصت الدراسة إىل أن التوصية اجليدة التصميم م
تتيح رفع مستوى الوعي بشأنه داخل الدول األعضاء، وذلك بفضل وجوب لفت انتباه السلطات املعنية إىل التوصية 

ثيق، إخل)، اليت غالباً وتقدمي تقارير عن حالة تنفيذها. وإن الوثائق غري اإللزامية (كالتوصيات التقنينية، واإلعالنات، واملوا
ما توصف بأ�ا "قوانني لينة"، تضطلع بدور هام يف حتقيق االتساق يف ممارسات الدول. ونظرًا إىل االحتياجات على 

 الصعيد الوبين، يبدو أنه من األنسا وضع توصية موجهة إىل الدول.

لوثائقي يف الناقالت املادية هلذا الرتاث وتتمثل املستويات الثالثة املثرية للقلق فيما يتعلق بصون الرتاث ا -١١
رف احلقنيات و الت وتكشف اليت تتجاوز معلوماتا حدود النص(املخطوبات واللوحات واملطبوعات القدمية والكتا)، 

يدوية مبا هلا من تاريخ؛ ومضمون املعلومات الفعلي الذي حيتاج إىل محاية من الضياع؛ والسجالت الرقمية بكل أنواعها، ال
سواء كانت ُمرقمنة أو رقمية أصًال، اليت تعد معرضة للتلف بشكل خاص. وتتسم التوصية مبرونة جتعلها قابلة للتعديل 

مر لناقالت الرتاث الوثائقي احلديث، وتتيح هلا مساعدة الدول على القيام بسرعة لكي تواكا التطور التكنولوجي املست
 بأفضل املمارسات يف إبار صون ممتلكات الرتاث الوبين الثمينة وإتاحة االنتفاع اا. 

 الجوانا المالية

وثيقة تقنينية جديدة من أي نوع كان وإدارتا متويًال إضافياً. وتقدر تكاليف التفاوض اليت تتحملها  يتطلا وضع -١٢
دوالر أمريكي، عدا النفقات اإلضافية املرتبطة بتمثيل الدول األعضاء. أما النفقات  ١٥٠ ٠٠٠اليونسكو يف حدود 

فضًال عن تلك اليت تتعلق بتنظيم االجتماعات النظامية  اإلدارية اجلارية وتكاليف الرصد فتحتاج كذلك إىل النظر فيها،
للدول األبراف وللجان الدولية احلكومية. ويف حني ال يوجد أي متييز بني التوصيات واالتفاقيات من حيث اإلجراءات 

تستلزم الواجا اتباعها يف إبار إعداد مشروع النص، وقيام املؤمتر العام بالنظر فيه واعتماده، فإن التوصيات ال 
اجتماعات نظامية، مما مينح اليونسكو املزيد من املرونة يف حتديد املواعيد اليت ينبغي أن تعقد فيها االجتماعات، ويف 

 تأمني األموال اخلارجة عن امليزانية عند االقتضاء.
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العادي، فقد يتطلا ومع أن أن املديرة العامة تعتزم تغطية النفقات املتعلقة اذه العملية من صندوق الربنامج  -١٣
 الوضع املايل املتأزم تعبئة موارد من خارج امليزانية.

 اعتبارات أخرى

هناك عامل آخر بالغ األمهية يتمثل يف املوارد من املوظفني الذين يقومون بإعداد العديد من االجتماعات املطلوب  -١٤
لرتمجة التحريرية والرتمجة الشفهية). فإن املمارسات عقدها حاليًا مبوجا اتفاقيات اليونسكو القائمة (تقرير األمانة، وا

املعمول اا منذ فرتة قريبة يف اليونسكو، واليت تتطلا اجتماع الدول األبراف (عادة مرة كل عامني) واجتماع اللجنة 
حلاليني زيادة  الدولية احلكومية مرة واحدة أو مرتني يف فرتة العامني لكل اتفاقية، زادت العاء اإلداري على املوظفني ا

كبرية. ومنذ البدء يف تنفيذ برنامج ذاكرة العامل، تراوح عدد موظفي الدعم بني موظف واحد وموظفني اثنني يقومون أيضاً 
بواجبات أخرى. ومتثل كمية العمل اإلنتاجي الذي يقوم به عدد قليل من املوظفني أمراً يستحق الثناء. ومع ذلك، ما مل 

وظفني، من الصعا تصور إمكانية إضافة أعباء أخرى تتمثل يف تقدمي خدمات إىل هيئات جديدة يتم توفري املزيد من امل
يشكل  تضاف إىل املهام اليت يضطلع اا املوظفون يف الوقت احلايل. كما أن عدد تقارير الرصد واللجان الدولية احلكومية

الصغرية، مما جيعل من غري املرجح أن تتمكن هذه البلدان من  أيضاً عبئًا كبرياً على البلدان األقل منواً وعلى الدول اجلزرية
إرسال اخلرباء املعنيني إىل كل االجتماعات. ويبدو أن من احلكمة مبكان حماولة احلد من االستخدام غري الضروري هلذا 

 .اإلجراء املعقد، واللجوء إىل استخدام إجراءات أقل تطلباً عندما يكون ذلك ممكناً 

 المقترح القرار

 :ينص على ما يليعلى ضوء ما تقدم، قد يرغا اللس التنفيذي يف اعتماد قرار  -١٥

 إن اللس التنفيذي،

اجلزء الثاين، اليت تعرض دراسة أولية عن اجلوانا التقنية واملالية والقانونية  ١١م ت/١٩١الوثيقة  وقد درس - ١
 ي وإتاحة االنتفاع به،الستصواب وضع وثيقة تقنينية لصون الرتاث الوثائق

 إدراج هذا البند يف جدول أعمال الدورة السابعة والثالثني للمؤمتر العام؛ يقرر - ٢

املديرة العامة إىل أن تقدم إىل املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني الدراسة األولية املذكورة آنفاً  ويدعو - ٣
 علقة اا؛ومعها مالحظات وقرارات اللس التنفيذي املت

بأن يتخذ املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني قراراً بتنظيم مسألة صون الرتاث الوثائقي، مبا فيه  ويوصي - ٤
 الرقمي، وإتاحة االنتفاع به على الصعيد الدويل من خالل إصدار توصية يف هذا الصدد.الرتاث 
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 الملحق

 وثائق تقنينية مختارة ذات صلة ببرنامج ذاكرة العالم

  ٢٠٠٥اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، 

  ٢٠٠٣بشأن صون الرتاث الثقايف غري املادي،  اتفاقية

 ٢٠٠٣توصية بشأن تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه وتعميم االنتفاع بالال السيربين، 

 ٢٠٠٣ميثاق بشأن صون الرتاث الرقمي، 

 ٢٠٠١اتفاقية بشأن محاية الرتاث الثقايف املغمور باملياه، 

 ١٩٨٩توصية بشأن صون الفولكلور، 

  ١٩٨٠محاية الصور املتحركة وصو�ا، توصية بشأن 

 ١٩٧٨توصية بشأن محاية املمتلكات الثقافية املنقولة، 

 ١٩٧٢اتفاقية حلماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي، 

  ١٩٧٢،  توصية بشأن محاية الرتاث الثقايف والطبيعي على الصعيد الوبين

رياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة، اتفاقية بشأن التدابري الواجا اختاذها حلظر ومنع است
١٩٧٠ 

توصية بشأن التدابري الواجا اختاذها حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة، 
١٩٦٤ 

 .١٩٥٤اتفاقية محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح، 

 

 

 

 على ورق معاد تصنيعهببعت هذه الوثيقة 
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