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.اململكة العربية السعودية -باللغة العربية بفضل املسامهة السخية اليت قدمتها مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود اخلريية املطبوع صدر هذا 
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 الثقافة سياسة معلومات: ورقة

 العامة السياسة العامة/مسألة السياسة مجال
 الثقافة/الثقافة قطاع

 فيها النظر المتعين المسائل

 أن حيتمل حيث الثقايف، القطاع علىًا منصب املادي غري الثقايف بالرتاث املتعلقة السياسات صنع أنشطة معظم سيكون
 للثقافة العامة السياسات بني منتظم ترابط مثة يكون( ال )أو يكون قد القطاع، هذا ويف االتفاقية. تنفيذ مسؤولية تكمن

 املسائل من غريها أو باللغة املتعلقة والسياسات املادي(، وغري املادي الثقايف الرتاث سياسات فيها )مبا الرتاث وسياسات
 الرتاث، مواقع أي املادي، والرتاث الثقافية الصناعات إدارة تنظم لوائح أو تشريعات فعلً  للدول تكون وقد الصلة. ذات

 و/أو سياسات أو ثقافية، سياسات للدول تكون ال حاالت، بضع ويف التحف. جمموعات و/أو واحملفوظات، واملتاحف،
 بصورة املادي غري الثقايف الرتاث صون لدعم أخرى آليات أو مؤسسات أو لوائح استخدام تفضل وقد تراثية، تشريعات

 أكرب. بقدر مباشرة

 املادي(، وغري )املادي والرتاث اإلبداعية، والصناعات الفنون، يشمل ،واسعاً ًا تعريف السياق هذا يف "الثقافة" ف  ر  ع  ت    وقد
 مسؤولية نطاق يفاً دائم الوظائف هذه كل  تندرج وال اإلعلم. وسائل وحىت بل والرياضة، واللغة، واملكتبات، واحملفوظات

 مناقشته سبقت كما  ،احلكومية األجهزة من ةخمتلف إدارية مستويات إىل صلحياهتا تنقل وقد واحدة، حكومية وكالة أو وزارة
 للثقافة، إدارة أو وزارة للدولة فيها يكون اليت احلاالت ويف الدول. بني الثقافة هبا تنظم اليت الطرقاً واسعاً تباين وتتباين أعله.
 املسؤولية. من أخرى جماالت أو السياحة، أو الرياضة، أو اإلعلم، وسائل أو التعليم يفًا أحيان الوظيفة هذهًا أيض تدمج
 األهن اً،نطاق أوسع سياسات يف املادي غري الثقايف بالرتاث املتعلقة املسائل إدراج يسهل األبعاد املتعدد اهليكل هذا ولعل

 احلال(. بطبيعة اً،دائم كذلك  يكون ال األمر )لكن واحدة وزارة مسؤولية نطاق يف كلها  تندرج

 القائمة املؤسسية واهلياكل السياسات يف املادي غري الثقايف بالرتاث املتعلقة األحكام إلدراج منوذج أو وصفة هناك وليست
 ميكن اليت الكيفية لفهم فائقة عناية إيلء بدائل، مناقشة أو اقرتاحات وضع عند ينبغي ولذلك الثقافة. قطاع يف اجلديدة أو
 يلي: ما مع يةاالتفاق لروحاً وفق املادي غري الثقايف الرتاث صون مواءمة هبا

 الرتاث؛ وصون/حفظ الثقافة لتعزيز واملقرتحة القائمة األسباب 

 الرتاث بصون يتعلق فيما املصلحة ذات اجلهات من وغريها املعنية اجلماعات حددهتا اليت الرئيسية التحديات 
 الدولة؛ يف املادي غري الثقايف

 به(؛ القيام تعتزم )أو به تقوم أن ميكن وما وجدت(، )إن املؤسسية أو اإلدارية الرتتيبات أو يةالتحت اتالبني ترتيبات 

 به(. القيام تعتزم )أو به تقوم أن ميكن وما وجدت(، )إن والتشريعات واللوائح السياسات 
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 التوجيهية. املذكرة يف ذكره ورد ما حنو على الثقافية، السياسات رسم بشأن اليونسكو داخل النقاش بعض جرى ولقد
 وتشجع 1الصدد. هذا يف نشط بدور تقوم (2005) الثقايف التعبري أشكال تنوع وتعزيز حلماية اليونسكو اتفاقية فتئت وما

 من عدد مثة وكان 2الثقايف. امليدان يف السياسات رسم على األطراف الدول التنفيذية توجيهاهتا و 2005 عام اتفاقية
 أوروبا جمللس منشور وحدد الثقافية. سياساهتا رسم على البلدان ملساعدة اليونسكو، مناً أحيان املدعومة اإلقليمية، املبادرات

 البلدان ملساعدةو  3الثقافية. السياسات رسم عند البلدان فيها تنظرًا اسرتاتيجي إشكاالً  21 جمموعه ما 1999 لعام
 أن ميكن اليت املسائل بعض عن نبذة توفر أدوات جمموعة أرترييال شبكة أعدت الثقافية، سياساهتا صوغ على األفريقية

 4هبا. تقوم أن ميكن اليت التدخلت ضوبع الوثائق، تلك جتميع عند البلدان فيها تنظر

 إن اً،نطاق األعم الثقافية السياسات يف املادي غري الثقايف الرتاث صون بشأن ترتيبات إدراج كيفية  يف النظر املهم ومن
 الثقافية السياسات وحتدد داخلهما. تندمج أو املؤسسي واإلطار القائمة السياسة مع هبا ستتواءم اليت والكيفية وجدت،

 يف الدولة اسرتاتيجيات هبا وتسرتشد وقيمتها، وغرضها اجملتمع يف الثقافة بطبيعة تتعلق واسعة ومبادئ معلومات العامة
 وقد ترمسها. اليت العامة واملبادئ األهداف حتقيق والية مؤسسية هبياكل العامة الثقافية السياسات طتني وقد الثقايف. احلقل
 ميادين شىت يف تفصيلً  أكثر ومبادئ ختطيط وحتديد الوكاالت، أو اهليئات أو املؤسسات إلنشاء فرعي تشريع عندئذ يصاغ

 مسائل العامة الثقافية السياسة تتناول وقد اً.حتديد املادي غري الثقايف الرتاثًا دائم الثقافية السياسات تذكر وال الثقافة.
 مسؤوليات كانت  إذا ملااً وتبع أخرى، صكوك يف أو الدستور يف فعلً  ذكر قد املادي غري الثقايف الرتاث كان  إذا ملااً تبع شىت
 يف حمدد تشريع وضع أو حمددة سياسة سن املتوخى من كان  إذا وما إدارة، إىل فوضت قد الثقافة جمال يف السياسات صنع
 املادي. غري الثقايف الرتاث جمال

 اهلوية تعزيز قبيل من عامة مبادئ واسعة ثقافية سياسات يف هبا درجت أن ميكن اليت الكيفية على الوقوفاً نسبي السهل ومن
 اليت والكيفية معها، قوية مشاورات وإجراء للجماعات الثقايف بالرتاث واالعرتاف االجتماعي، التماسك أجل من الثقافية
 توترات مثة تكون قد أنه غري املادي. غري الثقايف بالرتاث املتعلقة السياسة يف الزاوية حجر عمل العامة املبادئ هذه هبا تعمل

 غري الثقايف الرتاث صون خلل من املستدامة التنمية على والرتكيز ذاهتا، حد يف الثقافية الصناعات تعزيز سياسات بني

                                                
سلسلة املسعى اإلبداعي، من إنتاج أشكال التعبري الثقايف إىل توزيعه/نشره، واالنتفاع إىل تعزيز التنوع الثقايف بتقوية  2005هتدف اتفاقية  1

و للطلع على قائمة الدول األطراف،  اً.دولة طرف 134، كان عدد الدول األطراف يف االتفاقية 2015والتمتع به. وحبلول كانون الثاين/يناير 
 .http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=31038&language=Eانظر 

 .2009(، والتوجيهات التنفيذية 2005اتفاقية اليونسكو حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، ) 2
3 dilemmas.pdf-strategy-http://www.artsmanagement.net/downloads/cultural 
 .Adapting the wheel: cultural policies for Africa (Arterial Network, 2010)انظر على سبيل املثال،  4

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_ArterialNetwork_Adaptingth
eWheel.pdf 

http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=31038&language=E
http://www.artsmanagement.net/downloads/cultural-strategy-dilemmas.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_ArterialNetwork_AdaptingtheWheel.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_ArterialNetwork_AdaptingtheWheel.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_ArterialNetwork_AdaptingtheWheel.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_ArterialNetwork_AdaptingtheWheel.pdf
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 التقليدية للمعارف الفكرية امللكية ومحاية الثقافية، للصناعات املعززة السياسات بني التوترات فورسايت ويوضح املادي.
 5.مثلً  اهلادئ، احمليط جزر يف املادي غري الثقايف الرتاث وصون

 أو توسيع باإلمكان يكون الأ خيشى الثقافية، السياسة يفًا كلي  املادي غري الثقايف الرتاث فيها يذكر ال اليت احلاالت ويف
 يف التحتية وبنياته املادي غري الثقايف الرتاث صون أنشطة لدعم امليزانية خمصصات يف والرتاث الثقافة اعتمادات إتاحة

 العامة الثقافية السياسات السياسة يف املادي غري الثقايف للرتاث ذكر إيراد دون حتول اليت احلواجز من تكون وقد الدولة.
 الوسائل فإن الثقافية، السياسة تعديل فيها يتعذر اليت احلاالت ويف باستمرار. حتديثهااً دائم يتم ال السياسات تلك أن هو

 الثقايف الرتاث فهم تضمن أن شأهنا من امليزانية( يف املخصصة واالعتمادات الوزارية، والبيانات اخلطب قبيل )من البديلة
 امللئمة. العناية له توىل وأن البلد، داخل والرتاثي الثقايف املشهد يفاً مندرج باعتباره املادي غري

 ونصوصها االتفاقية تقوله الذي ما

 التفاقيةا

 دولة كل  تسعى وإحيائه، وتنميته أراضيها يف املوجود املادي غري الثقايف الرتاث صون ضمان أجل من ب(: )أ، 13 املادة
 اجملتمع يف املادي غري الثقايف الرتاث يؤديه الذي الدور إبراز تستهدف عامة سياسة اعتماد )أ( يلي: مبا القيام إىل طرف

 غري الثقايف الرتاث بصون خمتص أكثر أو جهاز إنشاء أو تعيني )ب( التخطيطية؛ الربامج يف الرتاث هذا صون وإدماج
 أراضيها. يف املوجود املادي

 مشاركة أوسع ضمان إىل املادي، غري الثقايف الرتاث محاية إىل الرامية أنشطتها إطار يف طرف، دولة كل  تسعى :15 املادة
 إشراكهم وضمان وينقلونه، عليه وحيافظون الرتاث هذا يبدعون الذين لألفراد،ًا وأحيان واجملموعات، للجماعات، ممكنة

 إدارته. يف بنشاط

 التنفيذية التوجيهات

 اجلمهور إبقاء إىل امللئمة، الوسائل جبميع األطراف، الدول تسعى التنفيذية: التوجيهات من ز( و، ه ، )د، 105 الفقرة
 وحتقيقاً  باالتفاقية. عملً  هبا املضطلع باألنشطة وكذلك تتهدده، اليت وباألخطار املادي غري الثقايف الرتاث بأمهية علم على

 وممارسي حبملة العام االعرتاف إىل الرامية بالسياسات النهوض )د( يلي: مبا القيام على األطراف الدول ت شج ع لذلك،
 وضع )و( بينها؛ فيما املعلومات تبادل ورعاية اجملتمعية، الرابطات إنشاء ودعم تعزيز )ه ( املادي؛ غري الثقايف الرتاث أنشطة

 الثقافيني والثراء التنوع حتقيق يف أراضيها على املوجودة املادي غري الثقايف الرتاث مظاهر بإسهام االعرتاف إىل ترمي سياسات
 املادي. غري الثقايف بالرتاث الوعي تعزيز إىل هتدف حملية سياسات وتنفيذ وضع دعم )ز( للدول؛

                                                
ing the Lid on 'the Community': Who has the Right to Control Forsyth, M. 2012, 'Liftانظر على سبيل املثال  5

Access to Traditional Knowledge and Expressions of Culture?' International Journal of Cultural Property, 
19, pp.1-31. 
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 األخالقية المبادئ

 الثقايف تراثهم صون يف الرئيسي الدور احلالة، حبسب واألفراد، واجملموعات اجلماعات تلعب أن جيب :1 األخلقي املبدأ
 املادي. غري

 املمارسات مواصلة يف الحالة، بحسب واألفراد، والمجموعات الجماعات بحق عرتافالا جيب :2 األخلقي املبدأ
 واحرتامه. املادي غري الثقايف الرتاث استمرارية لضمان الضرورية واملهارات واملعارف والتعبري التمثيل وأوجه

 املادي، غري الثقايف للرتاث املتبادل والتقدير حرتامالا عن وةلع ،المتبادل حترامالا يسود أن جيب :3 األخلقي املبدأ
 احلالة. حبسب فراد،ألوا واجملموعات اجلماعات وبني الدول بني تلالتفاع

 وينبغي هبم اخلاص املادي غري الثقايف الرتاث قيمة بتقدير فرد أو جمموعة أو مجاعة كل  تقوم أن جيب :6 األخلقي املبدأ
 قيمته. لتقدير خارجية ألحكام المادي غير الثقافي التراث هذا يخضع ال أن

 التأثير بعناية واألفراد الوطنية وعرب والوطنية احمللية واملنظمات واجملتمعات اجلماعات تقّيم أن جيب :9 األخلقي املبدأ
 استمرارية على يؤثر أن شأنه من إجراء ألي الطويل، املدى وعلى القصري املدى على املباشر، وغري املباشر والنهائي، احملتمل
 متارسه. اليت اجملتمعات أو املادي غري الثقايف الرتاث

 للخ من به القيام بالتايل وجيب للبشرية عامة مصلحة ميثل املادي غري الثقايف الرتاث صون إن :12 األخلقي املبدأ
 واجملموعات اجلماعات حرماناً أبد ينبغي ال ذلك، رغمو  والدولية؛ واإلقليمية اإلقليمية ودون الثنائية األطراف بني التعاون

 هبم. اخلاص املادي غري الثقايف الرتاث من احلالة، حبسب واألفراد،

 الصلة ذات األخرى القانونية الصكوك

 6(.2015) اجملتمع يف تؤديه الذي والدور وتنوعها التحف وجمموعات املتاحف وتعزيز حبماية اخلاصة اليونسكو توصية

 7(.2011) للتعريفات مسرد مع التارخيية، احلضرية باملناظر اخلاصة اليونسكو توصية

 8(.2003) الثقايف للرتاث املتعمد التدمري بشأن اليونسكو إعلن

 9(.2001) باملياه املغمور الثقايف الرتاث ةيحلما اليونسكو اتفاقية

 10(.1978) املنقولة الثقافية املمتلكات محاية بشأن اليونسكو توصية

                                                
6 URL_ID=49357&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html-http://portal.unesco.org/en/ev.php 
7 URL_ID=48857&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html-http://portal.unesco.org/en/ev.php 
8 SECTION=201.htmlURL_ID=17718&URL_DO=DO_TOPIC&URL_-http://portal.unesco.org/en/ev.php 
9 471.html-URL_ID=13649&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-http://portal.unesco.org/en/ev.php 

10 URL_ID=13137&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html-http://portal.unesco.org/en/ev.php 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49357&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=48857&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17718&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13649&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-471.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13137&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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 11(.1972) والطبيعي الثقايف العاملي الرتاث حلماية اليونسكو اتفاقية

 غري بطرق الثقافية املمتلكات ملكية ونقل وتصدير استرياد ومنع حلظر تستخدم اليت الوسائل بشأن اليونسكو اتفاقية
 12(.1970) مشروعة

 الهاي، )اتفاقية االتفاقية تنفيذ بلوائح مشفوعة مسلح، نزاع نشوب حالة يف الثقافية امللكية حلماية اليونسكو اتفاقية
1954.)13 

 14(.1950) والثقافية والعلمية الرتبوية املواد السترياد اليونسكو اتفاق

 أمثلة

 جديد قانون 2009 عام يف سن فاسو، بوركينا يف املادي: غري الثقايف الرتاث تذكر اليت الثقافية السياسات 
 للتنمية،اً حمرك باعتبارها املادي غري الثقايف الرتاث ويراعي والطويل املتوسط املدى على الثقافية بالسياسة يتعلق
 15للهوية.اً وأساس للتنوعاً ومورد

 غري الثقايف الرتاث لبيليز الثقافية السياسة مشروع يذكر املادي: غري الثقايف الرتاث تذكر اليت الثقافية السياسات 
 16للبلد. الثقايف الرتاث مناً جزء باعتباره املادي

 إىل (2009) ليشيت لتيمور الثقافية السياسة هتدف املادي: غري الثقايف الرتاث تذكر اليت الثقافية السياسات 
 17الديناميكي. بطابعها فيه تسلم الذي الوقت يف التقليدية، الثقافة تنشيط

 من وحدة كل  يف اخلرباء وجلان اإلقليمية املادي غري الثقايف الرتاث جمالس أنشئت تركيا، يف املؤسسية: األطر 
 ذات اجلهات هبا تقوم اليت الصون أنشطة لتنسيق وذلك البلد يف وحدة 81 عددها البالغ اإلدارية الوحدات
 احمللية، واإلدارات الوطنية، واحلكومة اجلامعيون، والباحثون واجلماعات، احلكومية، غري )املنظمات املصلحة

 18ذلك(. إىل وما

 وصل كصلة  وتعمل عشرة األربع البلد مناطق يف واقعة إقليمية ثقافية مراكز السنغال أنشأت املؤسسية: األطر 
 احمللية. اجلماعات مع

                                                
11 /http://whc.unesco.org/en/conventiontextSee  
12 URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html-http://portal.unesco.org/en/ev.php 
13 URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html-http://portal.unesco.org/en/ev.php 
14 URL_ID=12074&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html-http://portal.unesco.org/en/ev.php 
 .10، الفقرة ITH/14/9.COM/5.a، 2014دراسة تقارير الدول األطراف  15
16 -policy-cultural-resources/national-http://www.nichbelize.org/belizeDraft Cultural Policy of Belize (2013) 

document.html-working 
17 Timor Leste’s cultural policy 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/timorleste/ti_natpolcltentno 
 .15-14-، الفقرتان ITH/13/8.COM/6.a، 2013دراسة تقارير الدول األطراف  18

http://whc.unesco.org/en/conventiontext/
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=12074&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.nichbelize.org/belize-resources/national-cultural-policy-working-document.html
http://www.nichbelize.org/belize-resources/national-cultural-policy-working-document.html
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/timorleste/ti_natpolcltentno
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 الرتاث قوائم حلصر البيانات مجع مسؤولية مدغشقر يف والرتاث للثقافة اإلقليمية املديريات تتوىل املؤسسية: األطر 
 19احمللية. اجلماعات مع بالتعاون املادي غري الثقايف

 القدرات بناء مواد في صلة ذات حاالت دراسات

 اإلندونيسي الباتيك :39 رقم احلالة دراسة
v1.0-CS39 :اإلسبانية|الفرنسية|اإلنجليزية 

 أوغندا يف ثقافات لعدة اجلامعة املؤسسة جتربة السياسات: صنع عملية يف املدين اجملتمع إشراك :37 رقم احلالة دراسة
v1.0-CS37 :اإلسبانية|الفرنسية|اإلنجليزية 

 القطاعات متعددة بآثار النطاق واسعة سياسة كولومبيا: :53 رقم احلالة دراسة
v1.0-CS53: اإلسبانية|الفرنسية|اإلنجليزية 

 أخرى معلومات
Adapting the wheel: cultural policies for Africa (Arterial Network, 2010). 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_ArterialNetwork_Adapt
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Forsyth, M. 2012, 'Lifting the Lid on 'the Community': Who has the Right to Control Access to 
Traditional Knowledge and Expressions of Culture?' International Journal of Cultural Property, 19, 
pp.1-31. 
Erika J. Techera, Safeguarding cultural heritage: Law and policy in Fiji, In Journal of Cultural 
Heritage, Volume 12, Issue 3, 2011, Pages 329-334. 

 للدراسة أسئلة

 لغة بأيو  مراجعتها؟ تتم أن حيتمل ومىت صيغت مىت باإلجياب، اجلواب كان  إذا ثقافية؟ سياسات هناك هل 
 السياسات؟ هذه تتاح )لغات(

 ألشكال السياسات يف األولوية توىل هلو  الثقافية؟ السياسات إىلًا استناد الدولة يف مهمة الثقافة تعترب ملاذا 
 ملاذا؟ كذلك،  األمر كان  وإذا حمددة، جلماعات أو الثقافة، من حمددة

 من قدر وبأي حد أي إىلو  بذلك؟ القيام آليات هي وما الثقافية، السياسات تنفيذ جيري من سلطة حتت 
 تنفيذها؟ مت الفعالية

                                                
 .14الفقرة  ،ITH/13/8.COM/6.a, 2013ول األطراف دراسة تقارير الد 19
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 حديثا، الوافدون املهاجرون فيها مبا) الدولة داخل اجلماعات إشراك اهجت الثقافة سياسات يف املتبع النهج هو ما 
 الثقايف الرتاث وصون الثقافية اإلدارة بشأن مشاورهتا ومشاركتها/ (نياألصلي السكان جمموعات أو األقليات أو

 املادي؟ غري

 عليها صدقت اليت االتفاقيات من الثقافة جمال يف لليونسكو أخرى اتفاقيات الثقافة سياسات يف ذ كرت هل 
 وتعزيز املادي، غري الثقايف الرتاث صون بني و/أو االتفاقيات، هذه تنفيذ بني املتوخى الربط هو ماو  الدولة؟

 املادي؟ غري الثقايف الرتاث وحفظ الثقافية الصناعات

 هلو  تذكرها؟ سياقات أي يف كذلك،  األمر كان  وإذا املادي، غري الثقايف الرتاث الثقافة سياسات تذكر هل 
 الدولة؟ داخل املادي غري الثقايف الرتاث وتقدير فهم طرق حتدد

 أين كذلك،  األمر كان  وإذا الدولة؟ يف الثقايف( )والصون الثقافية لإلدارة حتتية بنية الثقافة سياسات تنشئ هل 
 البنية هذه هلو  التحية؟ البينة هذه يف املادي غري الثقايف الرتاث صون مسؤوليات تندرج( أن ميكن )أو تندرج

 أغراض؟ وألية مطلوبة، التحتية

 اليونسكو مكنز في الرئيسية الكلمات
culture; national cultures; policy making government policy; communities; intangible cultural 
heritage 
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http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept5714
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept278
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept278

