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 ميورقة معلومات: سياسة التعل

 العامة/مسألة السياسة العامةمجال السياسة 
 قطاع التعليم/التعليم

 المسائل المتعين النظر فيها

أو غري نظامي، ما فتئ يستخدم على الدوام يف نقل معارف الرتاث الثقايف اً من املهم التذكري بأن التعليم، سواء كان نظامي
االنتقال داخل األسرة، من الوالدين إىل الطفل، ومن غري املادي ومهاراته وممارساته. وعلى سبيل املثال، ميكن أن حيدث 

إىل حد ما. وعدما تصبح  يالشيخ إىل املريد يف إطار طقوس التلقني، أو من املدرس إىل التلميذ يف وضع تعليمي نظام
رتح االتفاقية نظم النقل التقليدية أقل فعالية أو حىت متجاوزة، فأنه قد يلزم ابتداع طرق جديدة للنقل. ويف هذا السياق تق

 1سبل جديدة للتعليم النظامي وغري النظامي لنقل املعارف واملهارات املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي. اللجوء إىل

من مواد املناهج الدراسية كما ميكن  ةففي املدارس، ميكن إدراج املواضيع املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي يف طائفة واسع
املدارس. وميكن ملؤسسات من قبيل املتاحف واملراكز الثقافية أن تدرج الرتاث الثقايف غري  شطة خارج إطارتقدميها يف أن

غري أنه من املهم احلرص على إشراك القائمني على الرتاث الثقايف غري املادي وحامليه وممارسيه  2املادي يف براجمها التدريبية.
يف براجمه املدرجة يف النظام التعليمي لدعم دورهم يف الصون، كما ينبغي احلرص على عدم االستعاضة عن األساليب القائمة 

واحلرص على  الرمسي يف ممارسة الرتاث الثقايف غري املادي ونقله يف النقل من املعلم إىل املتمرن بتلك الربامج ذات الطابع
واملمارسات املدرسية  واألنظمةأال حيول اجلدول الزمين املدرسي الرمسي اً . ومن املهم أيضعدم هتميش تلك األساليب القائمة

للمدارس أن تقوم بدور هام يف  دون مشاركة أطفال املدراس يف ممارسات الرتاث الثقايف غري املادي يف مجاعاهتم. وميكن
 3، وال ينبغي تقويضها.واإلملام به تعزيز احرتام الرتاث الثقايف غري املادي للجماعات

ج تدريب أفراد اجلماعات واملنظمات غري احلكومية، ويف مولعل إدماج املواضيع املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي يف برا
ات واملهارات يف إدارة الرتاث ياخلربة ومؤسسات البحوث من شأنه أن يعزز تطوير املنهج املناهج الدراسية للجامعات ومراكز

ألن الرتاث الثقايف اً ( وهذا ما قد يشكل حتدي13الثقايف غري املادي، والبحوث املتعلقة به وتوثيقه ألغراض الصون )املادة 
على إدارة الرتاث املادي. اً ة للرتكيز أساسياسية األكادميمن الدورات الدر  الكثري وقد صمم اً.جديد نسبي ميدانغري املادي 

( إما أهنا تركز "خطاب الرتاث املرخص به" مسيث نيكما أن العديد من النهج األكادميية إلدارة الرتاث )فيما تسميه لوراج
حات يف إدارته مبعية رة الرتاث )ببضعة اقرتاكعلى الدور اهلام للخرباء يف احلفاظ على الرتاث، أو تركز على تفكيك ف

اجلماعات(. فميدان إدارة الرتاث الثقايف غري املادي ميدان معقد ومتعدد التخصصات )إذ يشمل األنثروبولوجيا، والسياسة، 
                                                

1 Materials for Workshop on Implementing the ConventionUNESCO ICH Section, Participants’  
 انظر ورقة املعلومات األساسية،  2

Eighth Annual Meeting of the South East European Experts Network on ICH :Intangible cultural heritage 

and education: experiences, good practices, lessons learned» .Limassol, Cyprus 15-16 May 2014. 
3 "Conceptual Issues -for Safeguarding Intangible Cultural Heritage  ” Policies,Chifunyise. 
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ودراسات الشعوب األصلية، وحقوق اإلنسان، وقانون امللكية الفكرية، والدراسات الرتاثية وما إىل ذلك(، وبالتايل فإنه 
 م وتطوير البحوث يف هذا امليدان من منظور ختصصي واحد.يعندما ال يتم تناول سياسات التعلاً فيدميكن أن يكون م

ما تكون املبادرات غري السياساتية أفضل سبيل إلدماج أنشطة صون الرتاث الثقايف غري املادي يف ممارسة التعليم غري اً وكثري 
ذكر الرتاث اً وليس من الضروري دائم اً.قطاع التعليم األوسع نطاق للتوعية داخلاً النظامي، وهذا ما ميكن أن يشكل منطلق

الثقايف غري املادي يف سياسة التعليم أو يف التشريع إذا كان باإلمكان دعم الصون والتوعية وإشراك اجلماعات بوسائل أخرى. 
 ن الرتاث الثقايف غري املادي، فإن سياساتجتاه صو اً وإذا كان املوقف املتخذ يف السياسات التعليمية والنظام التعليمي إجيابي

يف أحكام تتعلق بالتعليم النظامي. وإذا كان املوقف السائد يف السياسات التعليمية ًا مفيدًا ه قد يتأتى إدراجها إدراجصون
تدعم يف  يمية الجتاه صون الرتاث الثقايف غري املادي، وكانت السياسات التعلًا أو حىت سلبيًا رافضًا والنظام التعليمي موقف

الوقت الراهن صون الرتاث الثقايف غري املادي، فإنه قد يكون باإلمكان حتديد اجملاالت الرئيسية اليت يعيق فيها هذا املوقف 
 صون الرتاث الثقايف غري املادي وإثارة هذه املسألة مع ذوي املصلة املعنيني ومع السلطات احلكومية يف قطاع التعليم.

 االتفاقية ونصوصهاما الذي تقوله 

 االتفاقية

التدابري الرامية إىل ضمان استدامة الرتاث الثقايف غري "يشمل طائفة من  همن االتفاقية الصون بكون 3-2تعرف املادة 
 ."نقله، ال سيما عن طريق التعليم النظامي وغري النظامي"مبا يف ذلك  "املادي،

 ."االعرتاف بالرتاث الثقايف غري املادي واحرتامه والنهوض به"ام التعليم لضمان دالدول األطراف على استخ 14وتشجع املادة 

 التوجيهات التنفيذية

 التنفيذية االقرتاحات العامة لالتفاقية إىل العديد من اإلجراءات املمكنة. هاتيوترتجم التوج

تسعى الدول األطراف، جبميع الوسائل املالئمة، إىل ضمان االعرتاف بالرتاث  من التوجيهات التنفيذية: 107 الفقرة
الثقايف غري املادي واحرتامه وتعزيزه عن طريق الربامج التعليمية واإلعالمية، وكذلك عن طريق أنشطة بناء القدرات والوسائل 

 )أ( من االتفاقية(. 14غري الرمسية لنقل املعرفة )املادة 

من ُتشّجع الدول األطراف على االعرتاف بان التنمية االجتماعية تشمل قضايا  التوجيهات التنفيذية:من  177 الفقرة
يد للجميع واملساواة بني اجلنسني واحلصول على املياه اآلمنة اجلتعليم اليدة و اجلصحية الرعاية الستدام و املغذائي المن األ قبيل

 .مكمة شاملة وحبرية األشخاص يف اختيار نظم القيم اخلاصة هبو حبهذه األهداف مدعومة تكون والصرف الصحي، وأّن 

من التوجيهات التنفيذية: تسعى الدول األطراف، جبميع الوسائل املناسبة، يف إطار نظمها وسياساهتا التثقيفية  180 الفقرة
إىل ضمان االعرتاف بالرتاث الثقايف غري املادي يف اجملتمع واحرتامه ودعمه، مع التأكيد على دوره اخلاص يف نقل القيم 
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ة املستدامة وال سيما من خالل برامج تعليمية وتدريبية حمددة يف إطار اجلماعات واملهارات احلياتية، واملسامهة يف التنمي
 واجملموعات املعنية ومن خالل استخدام وسائل غري نظامية لنقل املعارف.

 المبادئ األخالقية

وينبغي جيب إيالء . جيب احرتام التنوع الثقايف وهويات اجلماعات واجملموعات واألفراد بشكل كامل :11املبدأ األخالقي 
يف تصميم وتنفيذ تدابري الصون يف كنف  الشباب واحترام الهويات العرقيةوإشراك  الجنسيناهتمام خاص للمساواة بني 

 احرتام القيم املعرتف هبا من قبل اجلماعات واجملموعات واألفراد واحلساسية للمعايري الثقافية.

ل الوجيب بالتايل القيام به من خ مصلحة عامة للبشريةري املادي ميثل إن صون الرتاث الثقايف غ :12املبدأ األخالقي 
حرمان اجلماعات واجملموعات ًا مية والدولية؛ رغم ذلك، ال ينبغي أبديالتعاون بني األطراف الثنائية ودون اإلقليمية واإلقل

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

 القانونية األخرى ذات الصلةالصكوك 

 (2005اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، )

 (.2001إعالن اليونسكو بشأن التنوع الثقايف )

 أمثلة

 إدماج الرتاث الثقايف غري املادي يف التعليم النظامي والتعليم غري النظامي:

الثقايف غري املادي يف برامج التعليم النظامي من املدرسة ، أدرجت معلومات تتعلق بعدة عناصر من الرتاث الصينيف 
اً االبتدائية حىت اجلامعة. وتوفر املراكز احمللية لصون الرتاث الثقايف غري املادي، واملتاحف ومراكز الفنون االستعراضية تدريب

يف املناهج الدراسية ملؤسسات  يف مجلة متنوعة من الرتاث الثقايف غري املادي. وأدرجت دراسة تقنيات احلرف التقليدية
يف حالة اهلندسة املعمارية التقليدية، أو يف املدارس املهنية،  كما هو األمر مثالً   اً،ومالئماً التعليم العايل كلما كان ذلك ممكن

 4ومبشاركة كاملة من الصناع املعلمني.

 الدراسي:ربامج اخلارجة عن املنهاج الإدماج الرتاث الثقايف غري املادي يف 

 

، يروج لعناصر حمددة من الرتاث الثقايف غري املادي من قبيل األلعاب التقليدية يف صفوف أطفال املدارس موريشيوسيف 

                                                
 .54و 28، الفقرتان ITH/11/6.COM/CONF.206/6 Rev ،2011دراسة تقارير الدول األطراف  4
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 5عن طريق أنشطة خارجة عن املنهاج الدراسي.

 الدعم البلدي إلدماج الرتاث الثقايف غري املادي يف التعليم، والتعاون عرب الوزارات يف رسم السياسات:

، ونفقات السفر، واملزيد من التعليم، التمرن السابق للعروض الفنية، توفر سلطات املدينة والسلطات البلدية أماكن التفيايف 
واألزياء الشعبية، واآلالت املوسيقية واملعدات التقنية ملمارسات الرتاث الثقايف غري املادي. وسيضع التشريع اجلديد املزمع سنه 

سات احلكومية األخرى، واملؤسسات سوزارة الثقافة مبشاركة واسعة للوزارات، واملؤ  إشرافغري املادي حتت صون الرتاث الثقايف 
 6األكادميية، وشىت مجعيات اجملتمع املدين وفرادى اخلرباء )اللغويني، وأخصائيي الفلكلور واالقتصاديني، وغريهم(.

 النظامي:إدماج الرتاث الثقايف غري املادي يف التعليم غري 

، تعمل بنشاط يف جمال صون الرتاث الثقايف غري املادي وحتديده ونقله شبكة متطورة من اجلمعيات )جمموعات ليتوانيايف 
املوسيقى والرقص وما إىل ذلك( واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة مبختلف جوانب الرتاث الثقايف غري املادي. ويوفر املركز 

 7الشعبية، وهو هيئة شبه مستقلة، دورات تدريبية بشأن إدارة الرتاث الثقايف غري املادي ووضع قوائم حصره.الليتواين للثقافة 

 دراسات حاالت ذات صلة في مواد بناء القدرات.

 التوثيق والتعليم ألغراض اصون يف إستونيا :23دراسة احلالة رقم 
v1.0-CS23: العربية|الروسية|ةاإلسباني|الفرنسية|اإلنجليزية 

 معلومات أخرى

BILDUNG-ICH،  وهو مشروع أحباث يدرس أثر الرتاث الثقايف غري املادي يف التعليم غري النظامي والتعليم غري النظامي
 ومسامهته يف اكتساب الكفاءات الرئيسية للتعلم مدى احلياة يف اإلطار املرجعي لالحتاد األورويب.

http://www.ich-bildung.eu/ 
Francesca Maria Dagnino, Michela Ott, Francesca Pozzi, Addressing Key Challenges in Intangible 
Cultural Heritage Education http://www.cnr.it/istituti/Allegato_105217.pdf 
Background paper, Eighth Annual Meeting of the South East European Experts Network on ICH: 

Intangible cultural heritage and education: experiences, good practices, lessons learned .’Limassol, 

Cyprus 15-16 May 2014. 
 

 سئلة للدراسةأ
                                                

 .28الفقرة  NF.206/6 RevITH/11/6.COM/CO.، 2011دراسة تقارير الدول األطراف  5
 .1-20الفقرة  ITH/12/7.COM/6 ،2012دراسة تقارير الدول األطراف  6
 .23و 23الفقرتان  ITH/12/7.COM/6 ،2012دراسة تقارير الدول األطراف  7

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
http://www.ich-bildung.eu/
http://www.cnr.it/istituti/Allegato_105217.pdf
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  الثقافة احمللية( أو  املعارف الشعوب األصلية أو معارفما هو املوقف جتاه الرتاث الثقايف غري املادي )من قبيل
يستخدم يف النظام التعليمي  أوًا هل يطور حمتوى حمدد ثقافيو يف سياسات التعليم بالنظام التعليم النظامي؟ 

 النظامي؟

 النظامي وتنفيذها مبادئ صون الرتاث الثقايف غري املادي  إىل أي حد تدعم سياسات التعليم النظامي وغري
ما هي السبل اليت ميكن من خالهلا حتقيق املشاركة الفعلية للجماعات يف التخطيط و املستند إىل اجلماعات؟ 

 لربامج التعليم النظامي وغري النظامي املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي وإجنازها؟

 مع اجلماعات املعنية اً افية، واملدرسني وخرباء الرتاث الثقايف غري املادي العمل مجيعكيف ميكن للمؤسسات الثق
لتبادل اخلربات ووضع برامج للتعليم النظامي وغري النظامي للتوعية بشأن الرتاث الثقايف غري املادي وتنمية 

 االحرتام املتبادل له ونقل ذلك الرتاث؟

 ة من الرتاث الثقايف غري املادي إلدراجها يف برامج التعليم النظامي على أي أساس ينبغي اختيار عناصر حمدد
وغري النظامي يف خمتلف مستويات النظام، ومن ينبغي أن يقرر؟ وقد تشمل االعتبارات املمارسة احمللية أو 
املنتشرة للرتاث الثقايف غري املادي، وصالحية العنصر أو مدى تعرضه للخطر، ومستوى دعم اجلماعات 

 تعدادها، ومستوى البحث والتوثيق املتاحني.واس

  تطويرها )مبشاركة اجلماعات( ملساعدة املدرسني على تقدمي مواضيع الرتاث الثقايف مت ما هي أنواع املوارد اليت
ما هي اعتبارات حقوق امللكية الفكرية اليت ميكن النظر فيها عند القيام بذلك، لضمان و غري املادي يف املدارس؟ 

 ر ممكن من فرص وصول اجلماعات إىل املواد أيضا؟أكرب قد

  ما هي أنواع الدعم أو شروط التمكني املطلوبة إلجناح إدماج املواضيع املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي يف
 التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة، )ب( املناهج الدراسية )ج( برنامج املؤسسات الثقافية؟ برامج )أ(

  إدراج مواضيع الرتاث الثقايف غري املادي يف برامج التعليم النظامي وغري النظامي على إشراك كيف يعمل
جمموعات حمددة واستبقائها يف نظام التعليم )املتعلمون ذوو اإلعاقة، واألقليات العرقية، واملتعلمون يف الفئات 

 8االجتماعية االقتصادية املتدنية، وما إىل ذلك(؟

 في مكنز اليونسكوالكلمات الرئيسية 
policy making government policy; education; learning; intangible cultural heritage 
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Eighth Annual Meeting of the South East European Experts Network on ICH " : Intangible cultural heritage 

and education: experiences, good practices, lessons learned".Limassol, Cyprus 15-16 May 2014. 
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