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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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 التنمية االقتصادية سياسة ورقة معلومات: 

 السياسة العامة/مسألة السياسة العامةمجال 
 القطاعات األخرى/التنمية االقتصادية

 المسائل المتعين النظر فيها

بامليزة االقتصادية املتاحة للجماعات واملمارسني. فلنفكر اً وثيقاً ما ترتبط ممارسة الرتاث الثقايف غري املادي ونقله ارتباطاً كثري 
األداء واحلرفيني الذين يبيعون مصنوعاهتم و/أو يعلمون خدماهتم مقابل املال أو مكافآت يف املنشدين الرحل، وفناين  مثلً 

( تضم التنمية االقتصادية الشاملة ليس فقط إدرار الدخل بل 2 -إىل التوجيهات التنفيذية )الفصل السادس اً أخرى. واستناد
ساسية للدخل املرتبطة بالرتاث األ. ومثة مصدران من املصادر حىت تنمية سبل العيش املستدامة، والعمالة املنتجة والعمل اللئق

آثار إجيابية وسلبية على اً كون هلما معتالثقايف غري املادي ومها السياحة واملنتجات الثقافية أو الصناعة اإلبداعية، وميكن أن 
علقة بالصناعات الثقافية وسياسات امللكية التنمية االقتصادية الشاملة. ويوجد بعض التداخل بني مسائل التنمية املستدامة املت

 الفكرية، وقد وردت مناقشته يف صحيفة وقائع مستقلة.

برامُج صون الرتاث  كبريةً   اقتصاديةً  ما تأمل اجلماعات )وغريها من جمموعات املصاحل داخل الدولة( أن جتلب ميزةً اً وكثري 
أو اليت هلا هذه الصفة. ويف بعض احلاالت، حتبط اجلماعات اً رمسيالثقايف غري املادي اخلاضعة إلشراف رمسي أو املخطط هلا 

عندما ال جيلب االعرتاف برتاثها الثقايف غري املادي وتسويقه منفعة اقتصادية يف األمد القصري و/أو الطويل عن طريق 
املصلحة أو ال توزع بالتساوي حنو اجلهات اخلارجية ذات اً املنافع أساس توجهالسياحة أو الرتويج للمنتجات الثقافية، حيث 

بني اجلماعات واجملموعات املعنية. ويف حاالت أخرى، يتبني للجماعات أن السياح ال يهتمون إال جبوانب معينة من تراثها 
الثقايف غري املادي، أو ال ترغب تلك اجلماعات يف إطلع الغرباء على جوانب أخرى. ومثة حل ممكن يف هذه السياقات 

واملتاجرة باملنتجات الثقافية،  لرتاث الثقايف غري املادي عن عرض فرص السياحةل احمللية لممارسةلمقصود  متييزإجراء وهو 
للممارسني. ويتعني التفكري بعناية يف هذا التمييز حىت يعزز استمرار صلحية الرتاث الثقايف غري املادي  دخلً بالتايل مما يوفر 

 اً.ملئماً ت املعنية، وحيرتم القيود العرفية على االنتفاع، وخيصص املنافع ختصيصووظيفته داخل اجلماعات واجملموعا

 1صت إىل توصيات شىت:لوقد أجرت منظمة السياحة العاملية دراسة بشأن السياحة والرتاث الثقايف غري املادي وخ

اظ يف الوقت ذاته على أصالة إنشاء شراكات مع الفاعلني الرئيسيني اآلخرين لضمان مراعاة مصاحل اجلميع، مع احلف
 الرتاث الثقايف غري املادي املعين وديناميته.

 

                                                
1 -http://www.eUNWTO 2012. Tourism and Intangible Cultural Heritage. Available at 

unwto.org/content/l62353/. 

http://www.e-unwto.org/content/l62353/
http://www.e-unwto.org/content/l62353/
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 الرامية إىل مراجعة التشريعات الوطنية وصوغها وتنفيذها بغرض: دعم اجلهود

لتدريب وحصوهلم على ترخيص، وتناسب األتعاب اليت يتلقوهنا مع  ضمان اشرتاط تلقى املرشدين السياحيني
 مؤهلهتم وخربهتم؛

.. محاية حقوق امللكية الفكرية للجماعات فيما يتعلق مبنتجات الرتاث الثقايف غري املادي املستخدمة يف . 
، ووصفات املدرجةاألقراص  املوسيقى التقليدية املسجلة يف كارية ولغريها من املواد )من قبيلذ التحف الت

 الطبخ واألدوية(؛ ...

تمتع كل اجلهات ذات املصلحة مبنافع مزاولة أنشطة ت  غري املادي حىتإدارة أثر تنمية السياحة على الرتاث الثقايف
 الرتاث الثقايف غري املادي وعروضه الفنية وممارساته، مع احلفاظ يف الوقت ذاته على قيم الرتاث األساسية؛

غري املادي  إقامة مشاريع مع اجلماعات، وقطاع إدارة الرتاث واملؤسسات التعليمية لتوثيق أصول الرتاث الثقايف
 أو اخلاضعة لعملية إحياء/تغيري؛ للندثاراملعرضة 

إىل اتباع املمارسة اجليدة الدولة يف التوثيق واستخدام تكنولوجيات املعلومات والتواصل بشأن  دعم املبادرات الرامية
 قيم الرتاث الثقايف غري املادي؛

منتجات تقليدية ومنتجات الرتاث الثقايف غري املادي العمل مع ذوي املصلحة املعنيني لرسم اسرتاتيجيات إلبداع 
 مسؤوال؛اً تجات القائمة، وتسويق املنتجات تسويقن]كذا يف النص[، لتحسني الروابط بامل

 تعزيز العروض الفنية للثقافة احمللية اليت توفر معلومات مفيدة وال ختل باالحرتام اللزم للقيم الثقافية األساسية؛

تعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي عن طريق مراكز بيع رمسية وحملت بيع بالتجزئة مرخص هلا، من دعم بيع السلع امل
 قبيل املتاحف، واملطارات ومتاجر الفنادق، ومن خلل عرض مناسب للمنتجات؛

 اعتماد وترويج نظم اعتماد النوعية يف احلرف اليدوية؛

يق ثلكون املدونات واملوااً سياحة والرتاث الثقايف غري املادي، اعتبار املشاركة يف تصميم مبادئ حمددة لتوجيه إدارة ال
 احلالية ال تتناول املوضوعني يف آن واحد.
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بعض ًا يف مع روح االتفاقية، لكنها تثري أيضًا وتدعم هذه التوصيات يف معظمها صون الرتاث الثقايف غري املادي متاشي
فكرة ملئمة يف صون الرتاث الثقايف غري اً ذوو املصلحة اخلارجيون( ال تعترب عموم)اليت يعرفها ‘ األصالة’فكرة فالشواغل. 

ب املرشدون السياحيون من اجلماعات املعنية أو يعمل هؤالء املرشدون بصورة وثيقة مع اجلماعات ل  واألمثل أن جيُ  2املادي.
بيع السلع " ليت حيتمل أن جتنيها اجلماعات املعنية منعند تقدمي معلومات عن ممارسات الرتاث الثقايف غري املادي. واملنفعة ا

 "نظم اعتماد النوعية"وإقامة  "املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي عن طريق مراكز بيع رمسية وحملت بيع بالتجزئة مرخص هلا
اً سلبياً تأثري قد يؤثر  ذلك نمسألة فيها نظر. وإذا مت اعتماد النوعية عن طريق الوكاالت احلكومية بدل اجلماعات نفسها، فإ

عي إىل إدراج الرتاث الثقايف غري سينبغي معاجلة هذا النوع من الشواغل عند اللذا  3على صون الرتاث الثقايف غري املادي.
 املادي يف سياسات الرتويج السياحي.

 ما الذي تقوله االتفاقية ونصوصها

 االتفاقية

 ."يضمن التنمية املستدامة الرتاث الثقايف غري املادي بوصفه بوتقة للتنوع الثقايف وعاملً أمهية "تعرتف االتفاقية يف ديباجتها بـ

[ سوى الرتاث الثقايف غري املادي الذي يتفق مع ]...[ .ال يؤخذ يف احلسبان ].."من االتفاقية على أنه  1-2وتنص املادة 
 ."]...[ التنمية املستدامة مقتضيات

 التوجيهات التنفيذية

من التوجيهات التنفيذية )بشأن التوعية بالصلة بني الرتاث الثقايف غري املادي والتنمية  111يف الفقرة اً إىل املفهوم أيض أشري
)هـ( من التوجيهات التنفيذية أن إجراءات التوعية بالرتاث الثقايف غري املادي ينبغي  102املستدامة(. وتقول الفقرة 

اإلفراط يف التسويق التجاري أو ممارسة السياحة غري املستدامة اليت ميكن أن تعرِّض الرتاث تؤدي ]...[ إىل ]...[  أال"
إيلء اهتمام خاص لتجنب االختلس "من التوجيهات التنفيذية على  117وتنص الفقرة  ."الثقايف غري املادي املعين للخطر

 مصاحل الطرف التجاري واإلدارة العامة وممارسي النشاط التجاري، وإدارة السياحة على حنو مستدام، وإجياد توازن سليم بني
 ."بالنسبة إىل اجملتمع املعين الثقايف، وضمان أال يؤدي االستعمال التجاري إىل تشويه معىن وغرض الرتاث الثقايف غري املادي

دي والتنمية املستدامة على صون الرتاث الثقايف غري املا"( من التوجيهات التنفيذية املتعلق بـ2-6ويغطي الفصل السادس )
التنمية االقتصادية الشاملة، اليت تضم إدرار الدخل، وسبل العيش املستدامة، والعمالة املنتجة والعمل  "الصعيد الوطين

 اللئق، كما تشمل أثر السياحة. 

                                                
2 Yamato Declaration on Integrated Approaches for Safeguarding Tangible and Intangible Cultural Heritage 

(1994) http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-
URL_ID=31373&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

3 Deacon, H.J. ‘Intangible heritage safeguarding: ethical considerations’, paper presented at Heritage 
Ethics conference, University of Kent, June 2014. 

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=31373&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=31373&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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ة للرتاث الثقايف غري املادي تعرتف الدول األطراف بالطبيعة الديناميكي": ما يلي من التوجيهات التنفيذية 170 الفقرةوتورد 
]...[ يف كّل من السياقني احلضري والريفي وتوّجه جهود الصون اليت تبذهلا فقط للرتاث الثقايف غري املادي الذي يتوافق مع 

 ."التنمية املستدامة

 المبادئ األخالقية

الرتاث الثقايف غري املادي حبماية املصاحل  فراد الذين يبدعوناألجيب أن تتمّتع اجلماعات واجملموعات و ": 7املبدأ األخلقي 
املعنوية واملادية النامجة عن هذا الرتاث، وعلى وجه اخلصوص تلك النابعة عن استعماله وعن إجراء البحوث عليه وتوثيقه 

 ."والرتويج له أو تكييفه من قبل أفراد اجملتمعات أو غريها

 الصكوك القانونية الدولية األخرى ذات الصلة

 http://en.unesco.org/creativity/( 2005ية اليونسكو حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، )اتفاق

 4(.2015أهداف التنمية املستدامة )

 معلومات أخرى

 قايف من أجل التنمية : عقد لتعزيز تنوع أشكال التعبري الث2015تقرير اليونسكو العاملي لعام 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002430/243029a.pdf 

 5(.2012) 20ؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، مؤمتر ريو + م

 6(.2002للتنمية املستدامة ) إعلن جوهانسربغ، تقرير مؤمتر القمة العاملي

 أمثلة

بعض التدابري واالستثمارات لتنمية اقتصاد األقاليم الغنية  بيالروسالوطين لتنمية البلدات الصغرية والقرى يف  يورد الربنامج
 بالرتاث الثقايف غري املادي وبيئتها االجتماعية والثقافية.

برامج  إدراج لكرواتيالصون ومحاية االستخدام التجاري املستدام للرتاث الثقايف  2015-2011وتشرتط اسرتاتيجية 
وخطط اسرتاتيجية على املستوى احمللي ومستوى الواليات تشمل الثقافة والسياحة ودعم احلرف اليدوية كهدف رئيسي من 

 7أهدافها.

                                                
4 https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 
الوثيقة اخلتامية  -املستقبل الذي نصبو إليه  5

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=A 
6 https://undocs.org/ar/A/CONF.199/20 
 .50الفقرة  ITH/12/7.COM/6، 2012دراسة تقارير الدول األطراف  7

http://en.unesco.org/creativity/
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002430/243029a.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=A
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إدماج إدارة الرتاث الثقايف غري املادي  سلوفاكياالرتاث الثقايف غري املادي يف  ويشجع اإلطار التشريعي والسياسايت لصون
 8يف األنشطة اإلمنائية.

 دراسات حاالت ذات صلة في مواد بناء القدرات.

 الرتاث الثقايف غري املادي وإدرار الدخل: اخلتان يف باندونغ، بإندونيسيا :15الة رقم احلدراسة 
v1.0-CS15 :العربية|الروسية|ةاإلسباني|الفرنسية|اإلنجليزية 

 (، مباليزياPenangاحلرف التقليدية وإدرار الدخل يف بينانغ ) :16الة رقم احلدراسة 
v1.0-CS16 :العربية|الروسية|اإلسبانية|الفرنسية|اإلنجليزية 

 لجميع: فن النسيج يف تاكويلي )بريو(الرتاث الثقايف غري املادي والتنمية االقتصادية الشاملة ل :17دراسة احلالة رقم 
CS17-v2.0 (RU + AR: still version 1.0): 

 العربية|الروسية|اإلسبانية|الفرنسية|اإلنجليزية

 تسويق املعارف التقليدية بشأن نبتة تتيح كبح الشهية يف جنوب أفريقيا وناميبيا  :18اسة احلالة رقم در 
v1.0-CS18 :العربية|الروسية|اإلسبانية|الفرنسية|اإلنجليزية 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية وتعزيز الرتاث الثقايف غري املادي يف إكوادور :19دراسة احلالة رقم 
v1.0-CS19 :العربية|الروسية|اإلسبانية|الفرنسية|اإلنجليزية 

نتج تقليدياً يف أوغندا  :20دراسة احلالة رقم 
ُ
 الصون وتوليد الدخل من خلل استكشاف أسواق جديدة للقماش امل

v1.0-CS20 :العربية|الروسية|اإلسبانية|الفرنسية|اإلنجليزية 

 رو، البنجاب، اهلندألواين النحاسية لدى طائفة تاترياس جاندياال غو ااحلرف التقليدية لصنع  :36دراسة احلالة رقم 
v1.0-CS36 :اإلسبانية|الفرنسية|اإلنجليزية 

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

ة مشال األمازون سالرتاث الثقايف غري املادي واالستدامة البيئية: رسم اخلريطة الثقافية للمواقع املقد :35دراسة احلالة رقم 
 مبادرة مزدوجة القومية -

v1.0-CS35 :ةاإلسباني|الفرنسية|اإلنجليزية 

 

                                                
 .10، الفقرة ITH/14/9.COM/5.a، 2014تقارير الدول األطراف  دراسة 8

https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-ES.doc
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-AR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-AR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-ES.doc
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-ES.doc
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-AR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-AR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-ES.doc
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-ES.doc
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-AR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-AR.docx
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 سئلة للدراسةأ

 للتنمية االقتصادية املستدامة يف الدولة، ًا إىل أي مدى يعترب الرتاث الثقايف غري املادي والثقافة بصفة أعم حمرك
الشباب، والنساء وجمموعات الشعوب األصلية(  ،ما هي أدوار خمتلف اجملموعات )مثلً و هي أسباب ذلك؟  وما

 يف هذه العملية؟

  أنواع األولويات يف صون الرتاث الثقايف غري املادي يف الدولة، من منظور صناع السياسة؟كيف يؤثر ذلك على 

  كيف ميكن تناوهلا عن طريق صون و أي نوع من أنواع احتياجات التنمية االقتصادية تعرب عنه اجلماعات يف الدولة؟
 ؟أصلً اً تراثها الثقايف غري املادي، إن كان ذلك ممكن

 من صون تراثها الثقايف غري املادي؟ اً يسية اليت حتول دون ضمان استفادة اجلماعات اقتصاديما هي العقبات الرئ
 كيف ميكن التصدي هلذه العقبات؟و 


