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 ورقة معلومات: سياسات التراث

 العامة/مسألة السياسة العامةمجال السياسة 
 قطاع الثقافة/الرتاث

 المسائل المتعين النظر فيها

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

وسياسات الرتاث )مبا فيها سياسات الرتاث الثقايف املادي وغري املادي(، والسياسات املتعلقة باللغة أو غريها من املسائل 
 ذات الصلة.

خرى، تركز على إدارة تركز سياسات الرتاث يف معظم الدول على إدارة الرتاث امللموس، وبعبارة أ اً،وعلى وجه أكثر حتديد
جمموعات املتاحف، واملصنوعات اليدوية األثرية، والتحف التارخيية، واملواقع األثرية وأماكن الرتاث. وقد يكون باإلمكان 
إدراج أحكام بشأن صون الرتاث الثقايف غري املادي يف سياسات الرتاث القائمة لكن عند القيام بذلك، جتدر بالنظر أوجه 

 بني حفظ الرتاث املادي وصون الرتاث غري املادي.الفرق والشبه 

وإذا كان البنيات التحتية املنهجية والتنظيمية واملالية يف سياسات الرتاث تركز على إدارة الرتاث املادي فإن ذلك قد يشكل 
ما تأُثرت قوانني وسياسات إدارة الرتاث اً حتديات حمددة يف صوغ وتنفيذ سياسات دعم صون الرتاث الثقايف غري املادي. فكثري 

املادي باإلطار الذي توفره الصكوك الدولية من قبيل اتفاقية الرتاث العاملي اليت يتقلص فيها مفهوم الرتاث غري املادي إىل جمرد 
ي مبا يتماشى مع روح ، أو املعاين الرمزية املقرتنة بأماكن الرتاث. ومتيل أحكام صون الرتاث الثقايف غري املاد"روح املكان"

اً ما عن النموذج التقليدي إلدارة الرتاث املادي املدعوم عموماً اتفاقية الرتاث غري املادي إىل االرتكاز على مبادئ خمتلفة نوع
باطراد يف الوقت الراهن أن إشراك اجلماعات  به ومن املسلم 1ما.اً باتفاقية الرتاث العاملي، كما خيتلف دور الدول األطراف نوع

من االنتقادات الرئيسية اليت وجهت لنهج  غري أنه ،أمر أساسي يف حتديد وإدارة كل من الرتاث املادي والرتاث غري املادي مثلً 
اً تقريباً القرارات حصر  تضع سلطة اختاذ ومرجحة لكفة اخلرباء، إذ فوقيةالرتاث املادي هو أهنا  نإدارة الرتاث الثقايف يف ميدا

 والوكاالت احلكومية بدل أن تضعها بيد اجلماعات املعنية. فيف يد علماء اآلثار، وأخصائيي املتاح

إقامة نظام فعال يوفر محاية مجاعية للرتاث الثقايف والطبيعي ذي "وتتوخى اتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي 
)انظر ديباجة اتفاقية الرتاث العاملي(. ومبوجب اتفاقية  "للطرق العلمية احلديثةاً ة، بشكل دائم، ووفقالقيمة العاملية االستثنائي

(، تتعهد الدول األطراف بتحديد وحفظ كل الرتاث 15، املبادئ التوجيهية لتنفيذ االتفاقية، الفقرة 4الرتاث العاملي )املادة 
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من  2و 1)بالصيغة الذي عرف هبا يف املادتني  "قيمة عاملية استثنائية"عترب ذا الثقايف والطبيعي املوجود يف أراضيها والذي ي
اتفاقية الرتاث العاملي( أي املمتلكات اليت تسجلها اللجنة يف قائمة الرتاث العاملي. ورغم أن اتفاقية الرتاث غري املادي تأيت 

املادي املوجود يف أراضي الدول األطراف. فاألمر هنا  بنظام للقوائم، فإن هدفها األول هو صون الرتاث الثقايف غرياً أيض
بل يتعلق بكل الرتاث الثقايف غري  اً،ط، أو بالدرجة األوىل، بالرتاث الثقايف غري املادي املدرج يف القائمة دوليفقال يتعلق 

املادي اليت تقر اجلماعات املعنية بكونه ينتمي إىل تراثها الثقايف. وتطلب االتفاقية إىل الدول األطراف تنفيذ تدابري صون 
عامة وأخرى حمددة )أي تدابري الصون لعناصر حمددة( على الصعيد الوطين، بصرف النظر عما إذا كان أي عنصر من 

 2يف قوائم االتفاقية أم ال. الرتاث الثقايف غري املادي املعين مسجلً عناصر 

ويكون للتوترات بني هنج إدارة الرتاث املادي وغري املادي على الصعيد الدويل صدى على الصعيدين الوطين واحمللي. 
ات واجملموعات واألفراد على ولضمان استمرار ممارسة الرتاث الثقايف غري املادي ونقله، قد يلزم ضمان فرص وصول اجلماع

القائمون بإدارة ًا (. وهذا ما مينعه أحيان5املقرتح يف املبدأ األخلقي  النحو امللئم إىل أماكن الرتاث وقطعه )على النحو
مىت كان  اً،للعرتاف املتبادل ولإلدارة املتكاملة أيضاً ج إدارة الرتاث أن تتيح فرصهُ أماكن الرتاث املادي أو قطعه. وميكن لن ُ 

وميكن اعتبار إدارة األمهية أو القيم مسة مشرتكة يف كل من هنجي إدارة الرتاث املادي وغري املادي، لكن يف  اً.ذلك ملئم
مليل إدارة الرتاث املادي إىل ترجيح كفة اً ونظر  3حالة الرتاث الثقايف غري املادي ينبغي أن حتدد اجلماعات املعنية هذه القيم.

املسؤولني والباحثني، فإنه ينبغي إيلء عناية فائقة للسبل اليت يتم هبا متكني رضا اجلماعات والتشاور معها آراء وقرارات 
ومشاركتها يف كل عملية لصنع القرارات املتعلقة برتاثها الثقايف غري املادي عن طريق سياسات إدارة الرتاث الثقايف غري 

كري يف أدوار الوكاالت اخلارجية )مبا يف ذلك اخلرباء والدولة( مقارنة بدور إعادة التفًا وقد يكون من املهم أيض املادي.
، كما ال خيلو من أمهية النظر يف الكيفية اليت تؤثر هبا هياكل اإلدارة القائمة وعلقات تهاجلماعات يف حتديد الرتاث وإدار 

 السلطة على قرارات اإلدارة والصون.

 ما الذي تقوله االتفاقية ونصوصها

 تفاقيةاال

تسلم اتفاقية الرتاث غري املادي بعلقتها باتفاقية الرتاث العاملي، وبالعلقة بني الرتاث املادي والرتاث غري املادي، بالطرق 
 التالية:

 )الديباجة(؛ "الرتابط احلميم بني الرتاث الثقايف غري املادي والرتاث املادي الثقايف والطبيعي" فهي تذكر

                                                
2 .UNESCO ICH Section, Participants’ Materials for Workshop on Implementing the Convention. 
3 led planning for cultural heritage sites.” Conservation: The -matters. ValueClark, Kate. “Preserving what 

Getty Conservation Institute Newsletter 16.3 (2001) and Informed Conservation: Understanding historic 
buildings and their landscapes for conservation. English Heritage, 2001. 



والتوصيات والقرارات الدولية القائمة بشأن الرتاث الثقايف والطبيعي ينبغي إثراؤها واستكماهلا  االتفاقات" وتذكر أن
 )الديباجة(؛ "على حنو فعال بأحكام جديدة تتعلق بالرتاث الثقايف غري املادي

وما يرتبط  - املمارسات والتصورات وأشكال التعبري واملعارف واملهارات" بكونه "الرتاث الثقايف غري املادي" وعرف
ً اليت تعتربها اجلماعات واجملموعات، وأحيان -هبا من آالت وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية  ً األفراد، جزءا من ا

 (؛ 1-2)املادة  "تراثهم الثقايف

أن يعدل وضع أو خيّفض مستوى محاية املمتلكات املعلنة تراثاً ثقافياً يف " ال ينبغي أن يرتتب على تنفيذ االتفاقيةو 
، واليت يرتبط هبا عنصر من الرتاث الثقايف 1972اخلاصة حبماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي لعام  إطار االتفاقية

 )أ((. 3)املادة  اً"غري املادي ارتباطاً مباشر 

 المبادئ األخالقية

واملشغوالت واألماكن الثقافية جيب ضمان وصول اجلماعات واجملموعات واألفراد إىل األدوات والقطع ": 5املبدأ األخلقي 
 ت النزاع املسلح.الللتعبري عن الرتاث الثقايف غري املادي، مبا يف ذلك حااً والطبيعية وأماكن الذاكرة اليت يُعترب وجودها ضروري

صول وجيب احرتام املمارسات العرفية اليت حتكم االنتفاع بالرتاث الثقايف غري املادي بشكل كامل حىت عندما حّتد من و 
 ."اجلمهور على نطاق أوسع

 الصكوك القانونية األخرى ذات الصلة

 4(.2015توصية اليونسكو اخلاصة حبماية وتعزيز املتاحف وجمموعات التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يف اجملتمع )

 5(.2011التارخيية، مع مسرد للتعريفات ) توصية اليونسكو اخلاصة باملناظر احلضرية

 6(.2003اليونسكو بشأن التدمري املتعمد للرتاث الثقايف )إعلن 

 7(.2001ة الرتاث الثقايف املغمور باملياه )ياتفاقية اليونسكو حلما

 8(.1978توصية اليونسكو بشأن محاية املمتلكات الثقافية املنقولة )

 9(.1972اتفاقية اليونسكو حلماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي )
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حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري  اليونسكو بشأن الوسائل اليت تستخدماتفاقية 
 10(.1970مشروعة )

اتفاقية اليونسكو حلماية امللكية الثقافية يف حالة نشوب نزاع مسلح، مشفوعة بلوائح تنفيذ االتفاقية )اتفاقية الهاي، 
1954.)11 

 12(.1950املواد الرتبوية والعلمية والثقافية ) اتفاق اليونسكو السترياد

 أمثلة

إىل دعم الدولة لصون  منغوليايف  "إقرار اسرتاتيجية التنمية الوطنية الشاملة القائمة على األهداف اإلمنائية لأللفية"يدعو 
 الرتاث املادي والرتاث غري املادي ومحايتهما وترميمهما.

حفظ املناظر الريفية التقليدية، مبا فيها املعمار التقليدي، واملواقع املقدسة، والبيئة  قيرغيزستانويفرتض الربنامج الوطين يف 
 ويؤكد على املعرفة اإليكولوجية التقليدية اليت ميلكها الرعاة والرحل.

وشىت حمميات ، حتمي وزارة البيئة واملياه والتخطيط العقاري موقعني هامني من مواقع الطقوس واحلفلت بورونديويف 
 الدفوف.

 دراسات حاالت ذات صلة في مواد بناء القدرات

معاجلة أوجه التناقض بني صون الرتاث الثقايف غري املادي واحملافظة على القطع ذات الصلة به يف  :21دراسة احلالة رقم 
 الواليات املتحدة األمريكية 

v1.0-CS21 :العربية|الروسية|اإلسبانية|الفرنسية|اإلنجليزية 

سلسلة جبال الفلبني  اتفاقية الرتاث العاملي واتفاقية الرتاث غري املادي: مصطبات األرّز يف :33دراسة احلالة رقم 
 ( يف الفلبنيIfugaoوأغاين اهلدهد اخلاصة جبماعة إيُفجاو )

v1.0-CS33 :ربيةالع|الروسية|اإلسبانية|نسيةالفر |اإلنجليزية 

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

 معلومات أخرى
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UNESCO Database of National Cultural Heritage Laws http://www.unesco.org/culture/natlaws/ 
RICHES Policy Briefs: ‘Co-creation strategies: from incidental to transformative’ focuses on common 

aspects of tangible and intangible heritage in interactions with communities. 
http://resources.riches-project.eu/wp-content/uploads/2016/06/RICHES-D7.1-Evidence-based-
policy-reports-and-recommendations_public.pdf 
Erika J. Techera, Safeguarding cultural heritage: Law and policy in Fiji, In Journal of Cultural 
Heritage, Volume 12, Issue 3, 2011, Pages 329-334 

 سئلة للدراسةأ

  ىت صيغت ومىت حيتمل أن تتم إذا كان اجلواب باإلجياب، مو هل توجد يف الدولة سياسات للرتاث املادي؟
 بأي لغة )لغات( تتاح هذه السياسات؟و مراجعتها؟ 

 هل توىل األولوية ألشكال حمددة من الرتاث و إىل السياسات؟ اً يف الدولة استناداً ملاذا يعترب الرتاث املادي مهم
 املادي يف السياسات، وإذا كان األمر كذلك، ملاذا؟

  إىل أي حد وبأي قدر و وما هي آليات القيام بذلك؟  ؟تهحتت سلط املاديمن جيري تنفيذ سياسات الرتاث
 من الفعالية مت تنفيذها؟

 مبا فيها املهاجرون الوافدون اه إشراك اجلماعات داخل الدولة )ما هو النهج املتبع يف سياسات الرتاث املادي جت
ا بشأن اإلدارة الرتاثية وصون الرتاث ( ومشاركتها/مشاورهتنيأو األقليات أو جمموعات السكان األصلي اً،حديث

 الثقايف غري املادي؟

  ما هو الربط و وهل ذكرت يف سياسات الرتاث املادي؟  1972هل صدقت الدولة على اتفاقية اليونسكو لعام
 املتوخى بني تنفيذ هذه االتفاقية، وصون الرتاث الثقايف غري املادي، وحفظ الرتاث الثقايف املادي؟

 ت الرتاث الثقايف املادي الرتاث الثقايف غري املادي، وإذا كان األمر كذلك، يف أي سياقات هل تذكر سياسا
 هل حتدد طرق فهم وتقدير الرتاث الثقايف غري املادي داخل الدولة؟و تذكرها؟ 

   كذلك، هل تنشئ سياسات الرتاث املادي بنية حتتية لإلدارة الثقافية )والصون الثقايف( يف الدولة؟ وإذا كان األمر
هل هذه و ية؟ تية التحنأين تندرج )أو ميكن أن تندرج( مسؤوليات صون الرتاث الثقايف غري املادي يف هذه الب

 البنية التحتية مطلوبة، وألية أغراض؟

http://www.unesco.org/culture/natlaws/
http://resources.riches-project.eu/wp-content/uploads/2016/06/RICHES-D7.1-Evidence-based-policy-reports-and-recommendations_public.pdf
http://resources.riches-project.eu/wp-content/uploads/2016/06/RICHES-D7.1-Evidence-based-policy-reports-and-recommendations_public.pdf

