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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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 ة السياحةسورقة معلومات: سيا

 العامة/مسألة السياسة العامةمجال السياسة 
 قطاعات أخرى/السياحة

 المسائل المتعين النظر فيها

 1:منها أجرت منظمة السياحة العاملية دراسة بشأن السياحة والرتاث الثقايف غري املادي وخلصت إىل توصيات شىت

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

 الرامية إىل مراجعة التشريعات الوطنية وصوغها وتنفيذها بغرض: دعم اجلهود 

o  لتدريب وحصوهلم على ترخيص، وتناسب األتعاب اليت يتلقوهنا لضمان اشرتاط تلقى املرشدين السياحيني
 مع مؤهالهتم وخربهتم؛

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

 الطبخ واألدوية(؛ ...

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

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

 ة يف التوثيق واستخدام تكنولوجيات املعلومات والتواصل يإىل اتباع املمارسة اجليدة الدول دعم املبادرات الرامية
 بشأن قيم الرتاث الثقايف غري املادي؛

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

 تعزيز العروض الفنية للثقافة احمللية اليت توفر معلومات مفيدة ول ختل بالحرتام الالزم للقيم الثقافية األساسية؛ 

                                                
: متاح على املوقع التايل .. السياحة والرتاث الثقايف غري املادي2012غري املادي منظمة السياحة العاملية دراسة بشأن السياحة والرتاث الثقايف  1

/unwto.org/content/l62353-http://www.e. 

http://www.e-unwto.org/content/l62353/
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 بالرتاث الثقايف غري املادي عن طريق مراكز بيع رمسية وحمالت بيع بالتجزئة مرخص هلا،  دعم بيع السلع املتعلقة
 من قبيل املتاحف، واملطارات ومتاجر الفنادق، ومن خالل عرض مناسب للمنتجات؛

 اعتماد وترويج نظم وثائق اعتماد النوعية يف احلرف اليدوية؛ 

  يق ثلكون املدونات واملوااً احة والرتاث الثقايف غري املادي، اعتبار مبادئ حمددة لتوجيه إدارة السي وضعاملشاركة يف
 احلالية ل تتناول املوضوعني يف آن واحد.

بعض ًا يف مع روح التفاقية، لكنها تثري أيضًا وتدعم هذه التوصيات يف معظمها صون الرتاث الثقايف غري املادي متاشي
فكرة مالئمة يف صون الرتاث الثقايف غري اً ذوو املصلحة اخلارجيون( ل تعترب عموم هاف  ر  ع  )اليت ي    "األصالة"فكرة فالشواغل. 

واألمثل أن جيلب املرشدون السياحيون من اجلماعات املعنية أو يعمل هؤلء املرشدون بصورة وثيقة مع اجلماعات  2املادي.
بيع السلع " يت حيتمل أن جتنيها اجلماعات املعنية منعند تقدمي معلومات عن ممارسات الرتاث الثقايف غري املادي. واملنفعة ال

 "نظم اعتماد النوعية"وإقامة  "املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي عن طريق مراكز بيع رمسية وحمالت بيع بالتجزئة مرخص هلا
على اً سلبياً تأثري ه قد يؤثر مسألة فيها نظر. وإذا مت اعتماد النوعية عن طريق الوكالت احلكومية بدل اجلماعات نفسها، فإن

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

 ما الذي تقوله االتفاقية ونصوصها

 التوجيهات التنفيذية

ت شجَّع مجيع األطراف على احلرص بشكل خاص على ضمان أل تؤدي  التنفيذية:)ه ( من التوجيهات  102الفقرة 
أعمال التوعية إىل ما يلي: اإلفراط يف التسويق التجاري أو ممارسة السياحة غري املستدامة اليت ميكن أن تعر ض الرتاث الثقايف 

 غري املادي املعين للخطر.

يالء اهتمام خاص لتجنب الختالس التجاري، وإدارة السياحة على حنو من التوجيهات التنفيذية: ينبغي إ 117الفقرة 
مستدام، وإجياد توازن سليم بني مصاحل الطرف التجاري واإلدارة العامة وممارسي النشاط الثقايف، وضمان أل يؤدي 

 ين.الستعمال التجاري إىل تشويه معىن وغرض الرتاث الثقايف غري املادي بالنسبة إىل اجملتمع املع

 

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

-v.phphttp://portal.unesco.org/culture/en/eHeritage (1994) 
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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تسعى الدول األطراف إىل ضمان إظهار أية أنشطة هلا عالقة بالسياحة، سواء  من التوجيهات التنفيذية: 187الفقرة 
قامت هبا الدول أو اهليئات العامة أو اخلاصة، كّل الحرتام الواجب لصون الرتاث الثقايف غري املادي املوجود يف أراضيها 

وحتقيقاً لذلك، ت شجَّع الدول األطراف على القيام  جملموعات واألفراد املعنيني بذلك.وحلقوق وتطلعات وأماين اجلماعات وا
تقييم، سواء بشروط عامة أو حمددة، إمكانات للرتاث الثقايف غري املادي للسياحة املستدامة وتأثري السياحة  ()أ مبا يلي:

موعات واألفراد املعنيني، مع إيالء اهتمام خاص بتوقع على الرتاث الثقايف غري املادي والتنمية املستدامة للجماعات واجمل
 : لقيام مبا يلياعتماد التدابري القانونية والتقنية واإلدارية واملالية املناسبة ل  (التأثريات احملتملة قبل إطالق األنشطة؛ )ب

اجلماعات واجملموعات واألفراد املعنيني هم اجلهة املستفيدة الرئيسية من أية سياحة  تكون ضمان أنّ ( 1) )ب(
ضمان عدم تقليص  (2) )ب( مرتبطة برتاثهم الثقايف غري املادي مع تعزيز دورهم القيادي يف إدارة هذه السياحة؛

ل بسبب هذه السياحة؛ الثقافية بأي حا هالجتماعية ومعاني هووظائف هذا الرتاث أو هتديد مقومات بقاء
 توجيه تدخالت املشاركني يف صناعة السياحة وسلوك أولئك الذين يشاركون فيها كسياح. (3) )ب(

 المبادئ األخالقية

، عالوة على الحرتام والتقدير املتبادل للرتاث الثقايف غري املادي، حترام المتبادلالا: جيب أن يسود 3املبدأ األخالقي 
 الدول وبني اجلماعات واجملموعات واألفراد، حبسب احلالة.التفاعالت بني 

جيب أن تّتسم مجيع التفاعالت مع اجلماعات واجملموعات واألفراد، حبسب احلالة، الذين يبدعون  :4املبدأ األخالقي 
 وبشرط احلصول فيةالشفاواحلوار والتفاوض والتشاور يف كنف  بالتعاون غري املادي وحيافظون عليه وينقلونه الرتاث الثقايف

 .موافقتهم الحرة والمسبقة والمستدامة والمستنيرةعلى 

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

 بحمايةفراد الذين يبدعون الرتاث الثقايف غري املادي ألاجلماعات واجملموعات وا تتمّتع: جيب أن 7األخالقي املبدأ 
ن إجراء البحوث عليه من استعماله و ماملصاحل املعنوية واملادية النامجة عن هذا الرتاث، وعلى وجه اخلصوص تلك النابعة 

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

ول ينبغي أن  بشكل متواصل. الطبيعة الديناميكية والحّية للتراث الثقافي غير المادي: جيب احرتام 8املبدأ األخالقي 
 يشكل الطابع األصلي واحلصري خماوف وعقبات تواجه صون الرتاث الثقايف غري املادي.

 التأثيرات واملنظمات احمللية والوطنية وعرب الوطنية واألفراد بعناية : جيب أن تقّيم اجلماعات واجملتمع9املبدأ األخالقي 
احملتمل والنهائي، املباشر وغري املباشر، على املدى القصري وعلى املدى الطويل، ألي إجراء من شأنه أن يؤثر على 

 استمرارية الرتاث الثقايف غري املادي أو اجملتمعات اليت متارسه.
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التهديدات التي يف حتديد اً هاماً جيب أن تلعب اجلماعات واجملموعات واألفراد، حبسب احلالة، دور : 10املبدأ األخالقي 
مبا يف ذلك إخراجه من سياقه وحتويله إىل بضائع وحتريفه ويف اختاذ قرار  تلقي بثقلها على تراثها الثقافي غير المادي،

 بشأن كيفية منع هذه التهديدات وختفيفها.

 ة األخرى ذات الصلةالصكوك القانوني

 1999الدولية للمعامل واملواقع األثرية بشأن السياحة الثقافية،  ميثاق اللجنة

 أمثلة

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

  ج ا إدر  لكرواتيالصون ومحاية الستخدام التجاري املستدام للرتاث الثقايف  2015-2011تشرتط اسرتاتيجية
ى الوليات وتشمل الثقافة والسياحة ودعم احلرف اليدوية برامج وخطط اسرتاتيجية على املستوى احمللي ومستو 

 4كهدف رئيسي من أهدافها.

 دراسات حاالت ذات صلة في مواد بناء القدرات.

 فن النسيج لدى السكان األصليني يف األنديز :40دراسة احلالة رقم 
EN-v1.0-CS40: العربية|ةاإلسباني|الفرنسية|اإلنجليزية 

 معلومات أخرى
UNWTO (World Tourism Organization eLibrary) Tourism and Intangible Cultural Heritage, 2012 
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284414796 
Global Code of Ethics for Tourism (UNWTO) 
http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism 

 للدراسة أسئلة

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

 العملية؟

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

                                                
 .50الفقرة  ITH/12/7.COM/6 ،2012دراسة تقارير الدول األطراف  4

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-AR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS10-v1.0-AR.docx
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284414796
http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism
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 كيف ميكن تناوهلا عن طريقو تعرب عنها اجلماعات يف الدولة؟ اليت أنواع احتياجات التنمية السياحية  ما هي 
 ؟أصالً اً صون تراثها الثقايف غري املادي، إن كان ذلك ممكن

  كيف و ما هي العقبات الرئيسية اليت حتول دون ضمان استفادة اجلماعات من صون تراثها الثقايف غري املادي؟
 ميكن التصدي هلذه العقبات؟

 الكلمات الرئيسية في مكنز اليونسكو
policy making government policy; intangible cultural heritage; tourism 
cultural tourism 

http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept9490
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept9490
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept278
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept370
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept370
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept6972

