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بسم هللا الرحمن الرحٌم 

 دور التراث الثقافً فً تعزٌز التفاهم بٌن الشعوب

الٌمن - ٌوسف محمد عبدهللا. د.أ: اعداد

رابطة مجالس الشٌوخ والشورى والمجالس المماثلة فً أفرٌقٌا والعالم 

 (أسٌكا )العربً 

مقدمة 

الثقافة عادة بؤنها ذلك المركب الكلً الذي ٌشتمل على المعرفة والمعتقد  ٌتعرؾ

واألدب واألخالق والقانون والعرؾ والقدرات والعادات اآلخرى التً ٌكتسبها   والفن

. اإلنسان بوصفه عضواً فً المجتمع

الثقافة نشاط فكري وخلقً دافق ٌنطلق من اعمق المشاعر االنسانٌة واكثرها 

ؼموض وخفاء وهذا النشاط ٌواكب حركة الزمن وٌستمد منها قدرته على االنسٌاب 

والنشاط الثقافً لٌس مجرد جهد الستٌعاب المعارؾ واعادة انتاجها وفق .والتدفق 

نمط ثابت بل هو سلوك قوامه االبداع والتجدٌد وؼاٌتة تحسٌن الوضع االنسانً 

. ومحاولة التؽلب على كآبته واصالح خلله بقدراالمكان

و ُتعد الثقافة من المرتكزات األساسٌة فً سبٌل التقارب والتالحم اإلنسانً، فابؤمكان  

المرء أن ٌمٌل إلى دولة، أو إلى شعب من خالل التعرؾ إلى ثقافته، ودوماً فإن 

العقائد واإلٌدٌولوجٌات تتشكل وتتعزز فً العقول والنفوس من خالل التالقً الثقافً 

 .والفكري والفنً والمعرفً

و الثقافة التعدو ان تكون ، وٌمكن القول ان هناك نظاما عاما  للحٌاة فً مجتمع ما

وبهذا ٌتؤثر امر الثقافة بامر النظام . نظاما فرعٌا من النظام الكلً الشامل للمجتمع

وان اجتمعنا  ٌفتقد الى معالم  النظام الكلً  الشامل  تتعثر فٌه ، العام وٌإثر به
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او التخلؾ بالمصطلح ، الثقافة  وتعترٌها  امراض النحول  والضعؾ والفقر

 .المعاصر

وٌشّكل التنوع الثقافً للبشر قوة محركة للتنمٌة، لٌس على مستوى النمو االقتصادي 

فحسب بل أٌضاً كوسٌلة لعٌش حٌاة فكرٌة وعاطفٌة ومعنوٌة وروحٌة أكثر اكتماالً، 

التً توفّر ركٌزة صلبة لتعزٌز التنّوع  وهو ما تنّص علٌه اتفاقٌات الثقافة الدولٌة

ٌُعتبر التنوع الثقافً مٌزة ضرورٌة للحّد من الفقر وتحقٌق التنمٌة . الثقافً من هنا، 

بل ٌعد التنوع الثقافً احد الوسائل الفاعلة ، . وتعزٌز التفاهم بٌن الشعوبالمستدامة،

للسالم واالستقرار  لردم الهوة بٌن الثقافات والشعوب كما بعد أمرا ضرورٌا ملحاً 

 . وتعزٌز التفاهم بٌن الشعوبوالتنمٌة

فان عوادي : ٌقول مناضل االفرٌقًواذا لم تكن االمة متمكنة من زمام  امورها كما 

وٌبقى علٌها ان تقاوم وتقاوم حتى ، المسخ والتشوٌه والتدمٌر تتعاورها من كل جانب

ولهذا ٌكون العمل . ونسؽها المتفرد، وتلون ثقافتها بروحها الخاص، تملك ارادتها

او عمال ٌإدي  الى صناعة ثقافة وتكوٌن  ، عمال ثقافٌا- فً هذه الحال-السٌاسً

.   ثقافة

 أهمٌة الثقافة

 الثقافاتتتزاٌد أهمٌة دور الثقافة فً الدفع  بعملٌة التقارب و التحاور  بٌن مختلؾ 

حٌث ٌستفاد منها نحو هدؾ اسمى فً الخروج بتوافق نحو حضارة ثقافٌة تإدي الى 

. ما هو افضل وٌقرب بٌن الشعوب حضارٌا وثقافٌا عبر التفاهم والتواصل

و ٌحتل الحوار الحضاري مكانة بارزة فً اهتمامات المفكرٌن والباحثٌن و 

المإسسات الثقافٌة لكونه ٌؤتً فً عالم  ٌسوده الصراعات والشقاق والحروب، 

.  وٌؤتً الحوار لٌشكل الحل األنسب لكل هذه االزمات ومن هنا تؤتً أهمٌة الثقافة
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إن الحوار مع اآلخر بٌن الثقافات ٌظل مطلبا ال ؼنى عنه لإلنسانٌة جمعاء إذا ما 

أرادت أن تعٌش بمنؤى عن الصراع السلبً ولٌس التدافع الحضاري الذي هو فً 

األصل سّنة إلهٌة كونٌة بٌن األمم، فالحوار بٌن المختلفٌن المبنً على المنهج 

الصحٌح ٌجب أن ٌسود بٌن الحضارات والثقافات وتتحقق فٌه شروط التفاهم 

والتعاٌش والعدل والمساواة وٌقتنع الجمٌع أن الحوار بٌن الحضارات هو السبٌل 

األجدى للتؽلب على الحروب والتوترات وما ٌسمى اآلن بمشكالت اإلرهاب 

وتوابعه بعد تجدٌد مفهومه بصورة سلٌمة وصحٌحة بعٌدا عن المزاٌدات والذرائع 

 . واألحكام المسبقة الظالمة

على ان الحوار الثقافات اصبحت ظاهرة عالمٌة ومطلبا ملحآ تمارسه جهات كثٌرة 

رؼبة فً تحقٌق تعاٌش بشري آمن، ولتفادي الحروب والكوارث واالزمات 

 .ومعالجة آثارها على االمن والمجتمعات وكرامة االنسان وسالمة البٌئة

ان مفهوم الحوار بٌن الثقافات ٌعزز التقارب وٌؽرس التفاهم وٌوجد األلفة والمحبة 

وٌبنً الصداقات المبنٌة على االمن والسلم والخٌر للمجتمعات والشعوب والدول 

. وان الحوار المتقارب والمباشر ٌخدم مصالح االمم والحضارات وٌؽرس الثقافات

م بؤن 2001وٌقر إعالن الٌونسكو العالمً بشؤن التنوع الثقافً الذي اعُتمد فً عام 

التنوع الثقافً ٌمثل تراثاً مشتركاً لإلنسانٌة، وكذلك ٌعترؾ بما للحوار بٌن الثقافات 

أن الثقافة ٌنبؽً أن ٌنظر إلٌها :"  ولقد جاء فً دٌباجة اإلعالن،من إمكانٌات

بوصفها مجمل السمات الممٌزة، الروحٌة والمادٌة والفكرٌة والعاطفٌة، التً ٌتصؾ 

بها مجتمع أو مجموعة اجتماعٌة وعلى أنها تشمل، إلى جانب الفنون واآلداب، 

 وبعد ذلك تم ."طرائق الحٌاة، وأسالٌب العٌش معاً، ونظم القٌم، والتقالٌد، والمعتقدات

. م باتفاقٌة حماٌة وتعزٌز تنوع أشكال التعبٌر الثقاف2005ًرفد هذه االتفاقٌة فً عام 

 على التفاعل بٌن التنوع واحترام الحرٌات األساسٌة إذ تنص 2حٌث شددت المادة 

لن ٌتسنى حماٌة التنوع الثقافً وتعزٌزه ما لم ُتكفل حقوق اإلنسان والحرٌات :"انه
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األساسٌة، مثل حرٌة التعبٌر واإلعالم واالتصال، وما لم ُتكفل لألفراد إمكانٌة 

 ."اختٌار أشكال التعبٌر الثقافً االنسانٌة

العربً واالفرٌقً  و إذا كان لكل أمة تراث ثقافً تعتز به وترجع إلٌه، فإن التراث

وهو  ؼنً و عمٌق الجذور، فهو مرتبط فً منبعه باألصالة وفً امتداده بالرواٌة،

 .بذلك من أهم مصادر الثقافة

أنها تستمد   المد الثقافً أهمٌة بارزة فً الهّوٌة العربٌة و االفرٌقٌة بحكم هذاوٌشكل

جذورها عبر قرون طوٌلة من تارٌخ عالقات الشعوب العربٌة واالفرٌقٌة مما ٌدفعها 

جذورها الممتدة فً أعماق تارٌخها المرتبط بمفرداتها وعناصرها  للمحافظة على

المواكبة لمكانتها بٌن األمم التً تستلهم ماضٌها المشرق   والمتجذرة فً أصولها،

وال تنسى حاضرها المإسؾ، وتتطلع إلى مستقبل أفضل من الحاضر، ٌواكب 

ومجال أرحب فً مجال ثقافة أوسع  طموحات األجٌال المتطلعة إلى حٌاة أفضل

  .على مستوى التقدم و االزدهار فً عالم الٌوم

 وال ٌعنً االهتمام بمساٌرة التطورات فً  العصر أن ندٌر ظهورنا لماضٌنا العلمً

والفكري  والثقافً ونلهث وراء كل جدٌد معاصر، ولو أنه ال ٌحقق لنا نتٌجة وال 

ثقافتنا ما ٌفٌد، فلٌس المهم الركض خلؾ كل مستحدث لحداثته، حتى لو  ٌضٌؾ إلى

جدوى، وإنما األهم األخذ من القدٌم أو الحدٌث بقدر ما ٌضٌؾ إلى  لم ٌكن وراءه

  .ٌدعمه، وإلى مجالنا العلمً و الثقافً  ما ٌعزره رصٌدنا الفكري ما

إن روح العالقات الطبٌعٌة بٌن الناس هً باب مفتوح كبٌر لوالدة عالقات فرعٌة 

أخرى تستند إلى طبٌعة العالقات المتبادلة بٌن هإالء الناس، وثمة مجتمعات تجد 

من الصعوبة التالقً بسبب بعض الفوارق والمنعطفات التارٌخٌة الكبرى التً 

حدثت بٌنها، ولكن ثمة مجتمعات ٌمكنها أن تمارس عالقات طبٌعٌة بٌن بعضها 

بعضاً، وخاصة إذا كانت هذه العالقات معرفٌة  وتنوٌرٌة وثقافٌة، وإشادة كٌان أو 
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بٌت ثقافً كبٌر مشترك للعرب واألفارقة ٌحتاج إلى ما ٌمكن تسمٌته تعزٌز 

.  العرب واألفارقةنمثقفًال  الشعوب واألواصر الثقافٌة بٌن

كما ٌمكن للثقافة  العربٌة األفرٌقٌة أن تتعاٌش مع الثقافات المعاصرة متى التفتنا 

من خالل رإٌة موضوعٌة، فنؤخذ ما ٌضٌؾ إلى ثقافتنا وال ٌجرح الهوٌة  إلٌها

الشعوب العربٌة واالفرٌقٌة أن تحافظ على معتقدتها من أن  الوطنٌة، و المطلوب من

اتباعـًا ألي تقلٌد، وأن تحرص على  تذوب ففً أي تٌار وتلتزم بقٌمها من أن تبتذل

سجلها الحضاري واالندماج فً العصر  إٌقاظ ماضٌها المتؤلق وتعمل على تجدٌد

باالنزواء فً عباءة الماضً، ولن ٌعود  دون الوقوؾ على عتبة التارٌخ أو االكتفاء

إال بالتجاوب مع حركة العصر إلى جانب التمسك بالجذور، فعلٌنا  اإلشراق الذي أفل

نصل إلٌه ونشق طرٌقـًا ٌقودنا إلى المجد، ونصنع واقعـًا ٌعلو بنا  أن نرسم لنا هدفـًا

. الراقٌة، وٌضعنا على مستوى الشعوب المتفوقة إلى واقع األمم

و ٌحتل التراث الثقافً أهمٌة حٌوٌة فً كل البلدان فهو ٌمثل ثقافاتها وحضاراتها، 

كما إنه ٌساعد فً ربط سكانها بعضهم مع البعض اآلخر، وٌمنحهم شعوراً 

أضؾ إلى ذلك أن . باالنتماء إلى جذوٍر وأسس مشتركة وإلى أهداؾ نبٌلة عامة

المعالم التراثٌة والمواقع التؤرٌخٌة واألثرٌة والدٌنٌة تمثل أحد العوامل المهمة فً 

ٌّما فً المجال السٌاحً لهذه األسباب فإن . تؤسٌس قاعدة اقتصادٌة لبلٍد كالٌمن س

. حماٌة التراث الحضاري تصبح ضرورة قصوى

لرابطة مجالس الشٌوخ والشورى والمجالس   واالنجازاتٌةإالر جاء فً كتاب

من الفكرة الى الحضور  :الباب االولفً  (أسٌكا) العربً المماثلة فً أفرٌقٌا والعالم

حو نلتاسٌس وهً على اللم المبررات الرئٌسٌة 2013 والصادر فً ماٌو ،المإسسً

: التالً
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  تعزٌز مستوى التعاون بٌن الدول العربٌة واإلفرٌقٌة  فً نطاق

احترام التنوع  الثقافً واإلسهام  فً الحوار حول الدٌمقراطٌة وسٌادة 

 .القانون

  تعزٌز مكانة الدول العربٌة و اإلفرٌقٌة  بٌن األمم اآلخرى السٌما مع

التحوالت التً ٌشهدها العالم فً مختلؾ المجاالت حٌث أصبحت 

ثقافة العولمة  تفرض متطلبات جدٌدة من التكامل واالنسجام بٌن 

 .الدول التً تمتلك مقومات العمل المشترك

  اإلسهام بدور أكثر فاعلٌة فً القضاء على أسباب التوتر والعنؾ

والمساهمة فً تحقٌق االستقرار واألمن والسلم االجتماعً فً دول 

افرٌقٌا ومنظمة الشرق األوسط وتجاوز ذلك إلى لعب دور عالمً 

ٌسهم فً التخفٌؾ من األزمات والنزاعات سعٌا للوصول إلى 

 .مجتمعات مستقرة وناهضة

  دعم جهود محاربة الفقر والجوع والقضاء على التخلؾ بكل أشكالة

 .وتعزٌز دور المرأة لتحقٌق التنمٌة الشاملة والمستدامة لكل الشعوب

 Cultural Heritageالـتراث الثـقافً 

ٌٌعرؾ التراث الثقافً عادة بؤنه جملة عناصر الثقافة التً تتناقل من جٌل إلى آخر 

وٌعكس استمرارٌة ثقافٌة ووحدة أساسٌة على نطاق واسع فً مجالً الزمان 

والمكان، وال ٌشتمل فقط على ما ٌقال أو ما ٌحكى وإنما ٌشتمل أٌضاً على ما ٌفعل 

. وما ٌظهر للعٌان

هو مٌراث لكل المقتنٌات المادٌة وغٌر المادٌة التً تخص : او بمعنى اخر

مجموعة ما أو مجتمع لدٌه موروثات من األجٌال السابقة، وظلت باقٌة حتى 

  .الوقت الحاضر وتوهب لألجٌال المقبلة

ٌزال أنه  إالالثقافً،  على الرؼم من االستخدام المنتشر والمتزاٌد لمصطلح التراث

لقد تؽٌر .  ولماذا ٌجب علٌنا حماٌته؟؟كثٌرون ال ٌعرفون ماذا ٌعنً هذا التراث
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 فً مضمونه تؽٌراً كبٌراً فً العقود األخٌرة، ودخلت علٌه (التراث الثقافً)مصطلح 

وهذا ٌعنً أن التراث الثقافً لشعب من . تقالٌد حركٌة وشفاهٌة، أي ؼٌر مادٌة

الشعوب لم ٌعد ٌقتصر على المعالم التارٌخٌة ومجموعات القطع الفنٌة واألثرٌة، 

وإنما ٌشمل أٌضا التقالٌد أو أشكال التعبٌر الحٌة الموروثة من أسالفنا، والتً 

تداولتها األجٌال الواحد تلو اآلخر وصوال إلٌنا، مثل التقالٌد الشفهٌة والفنون 

االستعراضٌة والممارسات االجتماعٌة والطقوس والمناسبات االحتفالٌة والمعارؾ 

 .والمهارات والممارسات المتعلقة بالطبٌعة والكون

 

 

: وٌمكن تقسٌم التراث الثقافً إلى قسمٌن

 Cultural heritage property    التراث الثقافً  المادي-1

وهو التراث الثقافً الفكري الذي قوامه ما قدمه السابقون من علماء وكتاب 

ومفكرٌن وفنانٌن ومبدعٌن كانوا شهوداً على عصورهم  وخلفوا لنا مخطوطات 

. ومدونات دالة علٌهم

وهو ما نسمٌه باآلثار كالمبانً األثرٌة وما تكشؾ عنه الحفرٌات وما تضمه 

 .المتاحؾ من لقى متنوعة على اختالؾ المواقع وتعدد العصور

 المبانً واألماكن التارٌخٌة واآلثار والتحؾ وؼٌرها، التً التراث الماديٌشمل و 

وتشمل هذه لقٌى .  والحفاظ علٌها بشكل أمثل ألجٌال المستقبلةحمايالتعتبر جدٌرة ب

متمٌزة بالنسبة لمعاٌٌر علم اآلثار والهندسة المعمارٌة والعلوم أو التكنولوجٌا فٌما 

وتصبح تلك اللقى والمواد من األهمٌة لدراسة تارٌخ البشرٌة . ٌخص ثقافة بعٌنها

.  ألنها تمثل الركٌزة األساسٌة ألفكار وٌمكن التحقق من صحتها

وٌدل الحفاظ علٌها على اعتراؾ ضمنً بؤهمٌة الماضً، والدالالت التً تسرد 

كما أن اللقى المحفوظة تإكد صحة الذكرٌات؛ وصالحٌة المادة المكتشفة،  ،قصته



8 
 

توجه الناس وتدلهم على الطرٌق السلٌم للتواصل وبدالً من استنساخها أو استبدالها، 

ولألسؾ هذا ٌشكل خطراً على األماكن واألشٌاء التً تضررت من . مع الماضً

أٌدي السٌاح، واإلضاءة الالزمة لعرضها، وؼٌرها من المخاطر التً تحٌط 

 وٌتمثل هذا الخطر فً أن جمٌع األعمال .بمتطلبات تعرٌؾ وعرض اللقى األثرٌة

الفنٌة فً حالة دائمة من التحور الكٌمٌائً، بحٌث أن ما نعتبره مصوناً هو بالفعل 

وبالمثل فإن سمة التؽٌٌر هً  أي أنها ال تبقى على حالتها السابقة دائم،فً حالة تؽٌر

معٌار القٌمة التً ٌضفٌها كل جٌل على الماضً وكذلك على القطع األثرٌة التً 

 .تربطها بذلك الماضً

   Intangible cultural heritage التراث الثقافً غٌر المادي-2

وهو التراث الثقافً االجتماعً الذي قوامه حٌاة الناس والسجاٌا وقواعد السلوك 

وعادات المجتمع واألمثال والتقالٌد ومنظومة القٌم االجتماعٌة وٌندرج فً ذلك 

وٌشمل التقالٌد وأشكال التعبٌر  .التراث الحرفً والمعماري التقلٌدي وما أشبه ذلك

الحٌة الموروثة من أالسالؾ والتً تدوالتها األجٌال الواحد تلو اآلخر وصوالً إلٌنا 

مثل التقالٌد الشفهٌة، الفنون االستعراضٌة والممارسات االجتماعٌة، الطقوس 

والمناسبات االحتفالٌة، المعارؾ والممارسات المتعلقة بالطبٌعة والكون والمعارؾ 

 .والمهارات فً إنتاج الصناعات الحرفٌة التقلٌدٌة

وهنا ال بد من توضٌح أن التراث الثقافً ؼٌر المادي الٌقتصر على التقالٌد 

الموروثة من الماضً وإنما ٌشمل أٌضا ممارسات رٌفٌة وحضرٌة معاصرة، 

أٌضا تراث جامع، ألن أشكال التعبٌر وهو . تشارك فٌها جماعات ثقافٌة متنوعة

المنبثقة عن التراث الثقافً ؼٌر المادي التً نمارسها قد تكون مشابهة ألشكال 

وسواء كان هإالء من قرٌة مجاورة أو من مدٌنة . التعبٌر التً ٌمارسها اآلخرون

تقع فً الجانب اآلخر من العالم، أو هم جماعات هاجرت واستقرت فً مناطق 

مختلقة، فإن كل أشكال التعبٌر التً ٌمارسونها تعد تراثا ثقافٌا ؼٌر مادي، فهً 

وهً تعطٌنا إحساسا  أشكال للتعبٌر توارثتها األجٌال وتطورت استجابة لبٌئاتهم،

http://en.wikipedia.org/wiki/Intangible_cultural_heritage
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والتراث . بالهوٌة واالستمرارٌة وتشكل حلقة وصل بٌن ماضٌنا وحاضرنا ومستقبلنا

الثقافً ؼٌر المادي ال ٌثٌر أسئلة عما إذا كانت بعض الممارسات خاصة بثقافة ما أم 

ال، فهو ٌسهم فً التماسك االجتماعً وٌحفز الشعور باالنتماء والمسإولٌة، األمر 

الذي ٌقوي عند األفراد الشعور باالنتماء إلى مجتمع محلً واحد أو مجتمعات محلٌة 

. مختلفة وأنهم جزء من المجتمع ككل

وألهمٌة التراث الثقافً فقد فررت اللجنة الحكومٌة الدولٌة لصون التراث الثقافً 

ؼٌر المادي، وهً لجنة تشرؾ علٌها الٌونسكو فً دورتها السادسة فً جزٌرة بالً 

وقد قررت فً ختام اجتماعها األخٌر إدراج عناصر تراثٌة جدٌدة على . اإلندونٌسٌة

  الذيماديال ؼٌر  الثقافًتراثال من عنصر 200الئحتها التً باتت تضم أكثر من 

وبهذه الحصٌلة تكون قائمة التراث الثقافً ؼٌر المادي . ٌحتاج إلى صون عاجل

.  فقط بلدان9 عنصرا من 27التً تحتاج إلى صون عاجل قد بلؽت، حتى الٌوم 

 بلدا، كما أن 70 عنصرا من 232وبلؽت القائمة التمثٌلٌة للتراث الثقافً ؼٌر المادي 

وٌحق للبلدان التً أبرمت اتفاقٌة . هناك قائمة بؤفضل ثمانً ممارسات فً الصٌانة

.  الثقافً إلدراجها على القائمةاحماٌة التراث ؼٌر المادي أن ترشح عناصر تراثه

 بلدا أبرم االتفاقٌة التً اعتمدها المإتمر العام للمنظمة عام 139وهناك، حتى الٌوم، 

 عضوا ٌجري انتخابهم من قبل الجمعٌة 24أما اللجنة الدولٌة فتتؤلؾ من . 2003

وٌجري تجدٌد . العامة للدول األطراؾ فً اتفاقٌة حماٌة التراث الثقافً ؼٌر المادي

. نصؾ أعضاء اللجنة كل سنتٌن

وجدٌر بالذكر أن الٌونسكو باشرت، أٌضا، وبدعم من االتحاد األوروبً، مشروع 

التراث المتوسطً الحً لتنفٌذ اتفاقٌة صون التراث الثقافً فً عدد من الدول 

. وذلك بمشاركة دار ثقافات العالم فً فرنسا

وعلى الرؼم من الطابع الهش للتراث الثقافً ؼٌر المادي، اال أنه بشكل عامال مهّما 

فً الحفاظ على التنوع الثقافً فً مواجهة العولمة المتزاٌدة، ففهم التراث الثقافً 

ؼٌر المادي للمجتمعات المحلٌة المختلفة ٌساعد على الحوار بٌن الثقافات وٌشجع 
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على االحترام المتبادل لطرٌقة عٌش اآلخر، كما أن أهمٌة التراث الثقافً ؼٌر 

المادي ال تكمن فً تمظهره الثقافً بحد ذاته، وإنما فً المعارؾ والمهارات الؽنٌة 

التً تنقل عبره من جٌل إلى آخر، كما أن القٌمة االجتماعٌة واالقتصادٌة التً 

ٌنطوي علٌها هذا النقل للمعارؾ تهم األقلٌات مثلما تهم الكتل االجتماعٌة الكبٌرة، 

. وتهم البلدان النامٌة مثلما تهم البلدان المتقدمة على حد سوا

ٌّم باعتباره مجرد سلعة ثقافٌة أو لطابعه  كما ال ٌفوتنا أنه تراث تمثٌلً، أي أنه ال ٌق

المتمٌز أو االستثنائً وفق سلّم المقارنات، وإنما ٌستمد قّوته من جذوره فً 

المجتمعات المحلٌة، وٌعتمد على هإالء الذٌن تنتقل معارفهم فً مجال التقالٌد 

. والعادات والمهارات عبر األجٌال إلى بقٌة أفراد المجتمع أو إلى مجتمعات أخرى

لذلك ٌصفه الباحثون بؤنه تراث قائم على المجتمعات المحلٌة، وهو ال ٌكون تراثا إال 

حٌن تسبػ علٌه هذه الصفة الجهات التً تنتجه وتحافظ علٌه وتنقله، أي المجتمعات 

المحلٌة أو الجماعات أو األفراد، ودون اعتراؾ هإالء بتراثهم ال ٌمكن ألحد ؼٌرهم 

. أن ٌقرر بدال عنهم إن كان هذا األمر أو ذاك ٌشكل جزءا من تراثهم

فالتراث الثقافً ٌمثل تارٌخ عالم كاد أن ٌتناسى تراثه، فهو ال ٌخضع لمعاٌٌر 

صارمة بل إلى معاٌٌر التنوع المطلق، فجل ما نطمح إلٌه هنا هو الوعً بالرهانات 

 الثقافٌة لعالم مضى بتارٌخه وزمنه، ولكنه أبقى لنا تراثا نحاول أن نعمل بجد كً

ٌستجٌب لمتطلبات جدٌدة فً إطار مفتوح ودٌنامٌكً، آخذٌن بعٌن االعتبار ل نفهمه

أنه لم ٌتمكن من البقاء فً مسٌرة الصراع الوجودٌة إال الطابع الثقافً الفذ على 

الرؼم من إدراكنا بؤن التراث الثقافً ؼٌر المادي ما هو إال لؽة عالمٌة سرٌعة 

ولذلك . الزوال، إال أن ارتباط اإلنسان بتراثه وحبه له أدٌا إلى دٌمومته واستمرارٌته

فقد أكدت الٌونسكو على دور اللؽة واللهجات المحلٌة التً تعد َمْرِكَبة حاملة للتراث 

الثقافً ؼٌر المادي، لكون أن جمٌع مجاالت التراث الثقافً ؼٌر المادي بداٌة من 

تشتمل كلها  والحرؾ الٌدوٌة  واألعراؾالمعرفة المتعلقة بالكون وحتى الطقوس

على عناصر تعتمد على اللؽة فً ممارساتها الٌومٌة وفً انتقالها عبر األجٌال، 
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وخاصة أن التجارب المكونة لهوٌة الجماعات والمجموعات تنعكس على معجم 

 . لؽاتها

 

 

 النقل والحفظ 

النقل إن تعرٌؾ التراث الثقافً ٌقتضً بالضرورة أن ٌشتمل على ذكر داللتً 

 كما هو واضح فً صمٌم معنى التراث لؽة واصطالحاً، فالتراث إرث والحفظ

منقول وشرطه لٌبقى تراثاً هو النقل والتورٌث، ومهما كان شؤن التراث فً الماضً 

فإنه بحاجة إلى الكشؾ عنه وحماٌته وإحٌائه وإبرازه لٌبقى حٌاً وفاعالً لٌفتح آفاقاً 

. جدٌدة للناس

وتعتبر اآلثار أبرز عناصر التراث الحضاري وأخلدها من خالل التشكٌالت 

المستمرة فً الثقافة األثرٌة الكٌلة، وهً أكثر عناصر التراث تمثٌالً للتؽٌرات 

. الثقافٌة الداخلٌة عبر الزمن

فالمخلفات األثرٌة هً عبارة عن نتاج لصراع اإلنسان مع بٌئته وتمثل مقدار الجهد 

الذي بذله اإلنسان لتسخٌر البٌئة لخدمته، وهً تتباٌن بٌن قوم وآخر باختالؾ 

ولذلك فإن اآلثار الباقٌة تضحً وثائق مادٌة لجانب هام من . البٌئات والسجاٌا

جوانب حضارة األمة وصورة معبرة عن الذات والهوٌة، وتذكرنا بتلك القٌم التً 

اهتدى بها أسالفنا وشواهدها وتحًٌ فٌنا روح الماضً وتوذكً الوعً بؤصالته 

 .لتكون أساساً فاعالً من أسس التماسك والترابط، فً الحاضر والمستقبل

 

Preservation   الحفــاظ  
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أن مفهوم التراث الثقافً مهماً أسهبنا فً الحدٌث عنه ال ٌكتمل دون مفهوم الحفاظ 

علٌه فقٌمة التراث األساسٌة تكمن فً أنه ٌمثل موروث األمة وحكمتها وحسها 

الجماعً وعامل وحدتها األساسً الذي ورثته من الماضً وبه تستعٌن على تشكٌل 

وعٌها كؤمة وفً الحاضر، وهً لن تفٌد منه فً ذلك اال إذا أحست بضرورة 

التعرؾ علٌه وجاهدت فً سبٌل البحث عن الذات من خالله، وأعدت نفسها لتحمل 

مسئولٌة نقله إلى األجٌال القادمة، وشرط ذلك كله ٌكون بتحمل مسئولٌة الحفاظ 

علٌه، وحبذا لو تم ذل فً الوقت المناسب، وقبل فوات األوان ولٌس بعد ضٌاع ما 

ورثته من تراث كان ٌنبؽً علٌها ان تحفظه وتورثه، إذ الجدوى فً الحدٌث عن 

تراث النعرفه وال ندرك أهمٌته، والفائدة من الكالم عن تراث قد ضٌعه اهله، 

التراث هو ما ورثناه عن األسالؾ وحفظناه وقدرناه حق تقدٌره وأبدعنا فً صمٌمه 

 .ومن ثم عملنا على نقله وتورٌثه لألجٌال القادمة

ولمفهوم الحفاظ على التراث الثقافً داللتان متكاملتان فً الداللة، األولى ٌقصد 

بالحفاظ معنى الحماٌة والمحافظة على اآلثار والمعالم والمواقع التارٌخٌة واإلبقاء 

على الشواهد التراثٌة كام وصلتنا دون تعدٌل أو تؽٌٌر ٌمس جوهرها أو إتالؾ 

ٌشوها والحٌلولة دون نهبها وسرقتها وتهرٌبها، ذلك الن شواهد الماضً كالمواقع 

األثرٌة والمعالم التارٌخٌة الباقٌة من األزمان الماضٌة ال تتزاٌد أبداً وإنما تتناقص 

باستمرار، نتٌجة اإلتالؾ والنهب وحركة التنمٌة الحدٌثة التً باتت تصل الى كل 

ولهذا البد من اإلبقاء على أكبر عدد ممكن من المآثر كسجل أمٌن للعمران . مكان

البشري عبر آالؾ السنٌن فً بٌئة متؽٌرة أملت حٌنها شروط الحٌاة على ذلك 

 .العمران وصاؼته على هٌئتها

ومعنى الحفاظ فً الداللة األخرى هو إحٌاء ذلك التراث باعتباره خلفٌة لتكوٌننا 

الحضاري ، عن طرٌق الكشؾ عنه وصٌانته وترمٌمه وفق األسالٌب العلمٌة، او 

وفً  مقدمة ذلك كله حصره وتسجٌله بحٌث . جمعه وإبرازه والتعرٌؾ به ودراسته
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ٌصبح األثر معروفاً مفسراً معمق المفهوم، بل فً بعض الحاالت إعادة توظٌفه 

. توظٌفاً نافعاً وتشجٌع إعادة إنتاج الجٌد منه

، لمجرد "وتحنٌطه" الحفاظ بهذا المعنى ال ٌعنى وضع التراث فً علبة حافظة ؾ

رؼبة رومنطٌقٌة تذكً الحنٌن الى الماضً، او من أجل تصوٌر فلم شٌق نرضً به 

السواح، أو ألن الحفاظ على التراث الشعبً ترؾ او موضة، أو مجرد هواٌة 

ونحن . محبوبة لدى فئة من ذوي المال، وإنما نحافظ علٌه بقصد الحفاظ على الذات

نصنع ذلك ألننا أصبحنا نعً أن حٌاتنا لٌست سوى تطور منطقً للماضً، وٌنبؽً 

أن تجسد التعبٌر القوي لمعنى الوطن والمكان الذي نحٌا فٌه وللذاكرة الجماعٌة 

لألمة من خالل منجزات متواصلة وشواهد باقٌة تعكس حواراً حٌاً بٌن إبداعات 

وبهذا المعنى ٌمكن لنا أن نستبٌن عالقات اإلنتماء . الحاضر ونفائس الماضً

. العاطفٌة وداللة التوطن الروحً

 الثقافًكما ٌنبؽً ان نشٌر الى نقطتٌن هامتٌن تتعلق بمفهوم الحفاظ على التراث 

وهما فٌما ٌخص المواقع األثرٌة والمعالم التارٌخٌة واألحٌاء والمدن التارٌخٌة، 

 أهمٌة تقدٌر من السهل لٌس ؾ ،تقدٌر أهمٌة التراث وتحدٌد نوع عملٌة الحفاظ علٌه

المعالم التً ٌنبؽً ان تحظى بفرصة الحفاظ علٌها فاألمر ٌحتاج الى علم وذوق 

وخبرة فً مجاالت عدة كاإللمام بتارٌخ الفن وتارٌخ العمارة وعلم اآلثار وعلوم 

الهندسة وتخطٌط المدن وعلم األنثروبلوجٌا وؼٌرها، على انه فً مقدمة ذلك البد 

من االتفاق على معاٌٌر محددة البد من توافرها او توفر بعضها لتحدٌد أهمٌة المعلم 

لؽرض تسمٌته معلماً تراثٌاً بحٌث ٌنطبق علٌه مفهوم التراث الذي ننشد الحفاظ 

علٌه، وتجمع الدراسات فً هذا المجال على ضرورة االستناد الى أربعة معاٌٌر 

: أساسٌة وهً

 او ، ومعٌار القٌمة العلمٌة، ومعٌار القٌمة التارٌخٌة،معٌار القٌمة  الجمالٌة

، فالقٌمة الجمالٌة ذوق سلٌم وإنطباع ملهم ٌستندان البحثٌة ومعٌار القٌمة االجتماعٌة

الى خلفٌة ثقافٌة واسعة والقٌمة التارٌخٌة معرفة عمٌقة بمقدار ما ٌعبره المعلم 
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التارٌخً عن نشاط إنسانً معٌن او عن مرحلة تارٌخٌة بوصفه نموذج دال لتجسٌد 

أما القٌمة العلمٌة للمعلم فتتحقق فً الؽالب من خالل ما . صورة صادقة من الماضً

. ٌمكن ان ٌقدمه من معارؾ نادرة او دالة على تطورات تقنٌة او فنٌة تفٌد الباحثٌن

أما القٌمة االجتماعٌة فتتجلى من خالل جماع الخصائص التً تضفً على األثر 

أهمٌة اجتماعٌة معٌنة كاألهمٌة الدٌنٌة او الوطنٌة بحٌث ٌصبح المعلم على سبٌل 

. المثال مزاراً الكثٌر من الناس او رمزاً للماضً او عبرة ألولً األلباب

 عملٌة نسبٌة من كثٌر األحٌان، وهً  فهًعن تقدٌر أهمٌة التراث الثقافًأما 

محكومة بعوامل عدٌدة كالوعً واإلرادة واإلمكانٌات والمعرفة ولكنها فً نهاٌة 

األمر تخضع لتلك المعاٌر الرئٌسٌة، على أن العامل المشترك بٌنها هو إجماع أهل 

 .الشؤن علٌها ومقدار وعً الناس فً مجتمع ما بؤهمٌتها

وقد ٌظن البعض أن الدعوة الى الحفاظ على التراث والقٌم التقلٌدٌة واآلثار 

والموروث الشعبً تحمل فً طٌاتها إتجاهاً سلفٌاً او رجعٌاً ولكن هذا، فً الواقع 

 ظن آثم وفٌه حٌؾ وتجاوز، وإال كٌؾ ٌمكن ان نستوعب معنى مصطلح التراث

 الذي سلؾ ذكره، والذي ٌحمل فً صمٌم معناه، وفً اكثر من لؽة حٌة، الثقافً

أي ان اإلهتمام بالتراث لٌس حنٌناً مؽرقاً إلى الماضً، . داللة النقل واالستمرار

، وإنما هو بكل بساطة اهتمام "مثالٌة"وحالة ردة "ولٌس مجرد عودة خٌالٌة الٌه 

هو نقل وإستمرارٌة لما كان موجوداً، ولما قد ثبتت صحته . باألمر الواقع والطبٌعً

وهذا المنقول التلقائً والمفٌد من التراث، هو ما ٌعبر . وجربه الناس فً موطنهم

عنه عادة بالحكمة الكامنة فً وعً األمة، أو بروح الشعب، او بالشخصٌة القومٌة، 

.  أو إن وعٌنا بؤهمٌة التراث ال ٌتؤتى اال بدخولنا العصر والمشاركة فً مسٌرة ركبه

وفً هذا المجال، ال بد من اإلقرار بؤنه ال ٌمكن النظر إلى صون التراث الثقافً 

ٌُعنى  ل، أي جامد، فهو  على أنه مجرد حفظ لمظهر من المظاهر، كمنتج ؼٌر ُمَتَحوِّ

حقا بتحلٌل العملٌات االجتماعٌة واالقتصادٌة التً سمحت ببقاء هذا الشكل من 

التراث ونقله إلى األجٌال الجدٌدة، والحال كهذه فال بد من التركٌز إذا على نقطة 
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مفادها أن الحماٌة والصون ؼٌر الحكٌمٌن أو التدخل ؼٌر الواعً لصون هذا 

التراث ما هً إال عوامل قد تحول هذا التراث المتجدد والمتفاعل مع البٌئة 

والمجتمع إلى تراث جامد ساكن، مما ٌقود إلى فقدانه ألوانا جدٌدة مع مرور الزمن، 

.  فتنحصر إمكانٌة اتصاله بالجماعات واألفراد

إن الحفاظ على التراث الثقافً ونشره، وفهم أبعاده لدى شعب أو مجتمع، نظرا 

الماثلة فٌه، وما لها من أثر فً ازدهار المجتمعات، وحرٌة  (الذاتٌة الثقافٌة)ألهمٌة 

ُن من الحوار بٌن  الشعوب والتقائها، ٌعنً بالمحصلة إمكانٌة بناء قُُدرات ُتَمكِّ

الثقافات المختلفة، فالتراث الثقافً والحوار صنوان ال ٌفترقان، ومن الِحْكَمة فً هذا 

 هذا التراث الثقافً بؤبعاده على  الحفاظالمضمار أن تقوم الرابطة بدورها فً

.  المختلفة لٌتسنى لنا نقله إلى األجٌال الالحقة وتحقٌق التنمٌة والتفاهم بٌن الشعوب

وكلما استوعب المرء معطٌات . ال تتحقق فعالً إال من خالل الحداثةواألصالة 

 اكتسب –الحداثة الذي ٌقطعه " مشوار"العصر واتخذ طرفاً من أسبابه وأحسن 

وبقدر ما . فً هذا العالم" بمكانه من اإلعراب"بمإازاة ذلك وعٌاً بذاته وإحساسا 

ندرك أننا نعٌش فً مجتمعات حدٌثة نامٌة تحتاج الى األخذ بؤسباب العلم والتقنٌة 

، فإنه ٌتولد لدٌنا فً الوقت نفسه إحساس بؤننا  الثقافًكشكل معاصر لتراث المستقبل

قد بلؽنا قدرأً كافٌاً من النضوج، بحٌث نسعى لحفاظ على الهوٌة والذاتٌة الثقافٌة فً 

خضم عالم صاخب تطؽً فٌه أنماط من الثقافات أتٌح لها كل أسباب التفوق 

واالنتشار، بحٌث أصبح ممكناً إجتثاث جذور الثقافات الواهٌة والتً ٌؽفل أصحابها 

. تعزٌزها والدفاع عنها

 بؤبعادها المختلفة، ما كان (أسٌكا)بلدان الرابطة  فً  التراثٌة الثقافٌةاتإن الثرو

منها مادٌا صرفا، كاآلثار، وؼٌرها من المخلفات الثقافٌة لإلنسان، المحسوسة 

ٌَّة، أو ما كان منها ؼٌر مادي، مما توارثته األجٌال جٌال فجٌل، أصبحت  ن ٌْ والع

تتعرض فً ظل العولمة، بؤبعادها التً نجهل ُعْقَباها، وبؤهدافها المختلفة، وبمرامٌها 

المادي المتباٌنة، إلى خطر التهدٌد والزوال، وخاصة ما ٌتعلق منها بالتراث الثقافً 
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 حال دوٍل أخرى فً العالم، ممن تنبهت (أسٌكا)بلدان الرابطة ، وحاُل يؼٌر المادو 

مإخراً وحسب إلى أهمٌة التراث الثقافً فً إرساء دعائم المجتمع وإبراز هوٌته، 

 . وبناء جسور لحوار ثقافً فً عالم أصبحت تسوده الصراعات

ولما كان التراث الثقافً اإلنسانً فرٌدا من نوعه، وٌتعذر استبداله بؤي حال من 

ومحاولة . األحوال، فإن هذا ٌلقً على عاتقنا مسإولٌة كبٌرة للحفاظ علٌه، وَصْوِنه

. التوعٌة باألخطار الُمْحِدقة بهذا التراث، المادي منه وؼٌر المادي

فً هذه المرحلة تمر كباقً دول العالم فً مرحلة  (أسٌكا)ولما كانت بلدان الرابطة 

العولمة الحرجة التً ال ندري عقباها مستقبال، فإنه ال بد من االعتراؾ بؤن قدرتنا 

على التعرؾ إلى التراث الثقافً الذي ٌشكل جزءا من هوٌتها الوطنٌة أصبحت 

محدودة، وال نكتفً فً هذا السٌاق بإلقاء الالئمة على الناس، فقدرة اإلنسان على 

التعرؾ إلى عناصر تراثه الخاصة به مهمة صعبة نظراً ألنه جزء من هذا المجتمع 

ٌُنتج ذلك التراث الثقافً، وٌضاؾ إلى ذلك ندرة العاملٌن  او ذاك ذك الذي 

والمختصٌن فً إجراء عملٌات الصون والحفظ، وكذلك شح األدوات العلمٌة، 

وؼٌرها مما ٌسعؾ العاملٌن فً هذا الحقل على شق طرٌقه لتحقٌق الهدؾ المنشود، 

فنحن هنا أمام تحدٌات تتمثل فً تكوٌن باحثٌن تكوٌنا علمٌا ومنهجٌا ٌصقل أدواته 

اللؽوٌة والمنهجٌة والعلمٌة، وتعمٌق معرفته بالتراث الوطنً واالقلٌمً، وإكسابه 

آلٌات العمل المنهجً التً تمكنه من الدراسات المٌدانٌة وتجمٌع المعلومات الدقٌقة 

. بطرٌقة علمٌة وموضوعٌة

بمإسساتها العامة والخاصة اتجاه التراث  (أسٌكا)إن مسإولٌات دول الرابطة 

الثقافً تتمثل بنواٍح شتى منها العمل على زٌادة الوعً لدى المواطن والمشتؽلٌن فً 

هذا المضمار، نذكر منها مثال، إقامة لقاءات لتقٌٌم ما أنجز فً مجال صون التراث 

الثقافً محلٌا ودولٌا، والنظر على المستوى العربً واالفرٌقً فً إمكانٌة التنسٌق 

المتبادل بشان ما تقدمه مراكز التوثٌق والبحوث، والطلب من المتاحؾ تؤسٌس أقسام 

خاصة بالتراث الثقافً فً عناصرها ومكوناتها، وإنشاء موقع الكترونً على 
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مستوى إقلٌمً باالتفاق مع الدول االعضاء بالرابطة الموقعة على االتفاقٌات الدولٌة 

لتجمٌع المعلومات والخبرات الخاصة بالتراث الثقافً ، ومن ثم محاولة خلق هٌاكل 

إدارٌة جدٌدة وتعدٌل الموجودة أصال، وخاصة تلك المتداخلة مع مجاالت التراث 

الثقافً، وال نستثنً من هذه العملٌة أٌضاً إمكانٌة إجراء تعدٌالت على البرامج 

التعلٌمٌة فً المنظومة المعتمدة لبثِّ عناصر التراث الثقافً ؼٌر المادي فً مواد 

التارٌخ أو االجتماعٌات أو التربٌة الوطنٌة، فاستهداؾ فئة الشباب بؽرض ترسٌخ 

مفاهٌم التراث الثقافً فً أذهانهم وحٌاتهم العملٌة مهمة جلٌلة، فهم ُبناة مجتمع الؽد 

وَحَملَة راٌة ذلك التراث، كما أن ََبثَّ تلك المفاهٌم فً المناهج المدرسٌة، وربما فً 

بعض المساقات الجامعٌة، سٌكون له األثر الطٌب فً جعلهما أداة فاعلة فً حفظ 

َمه منظمات وجمعٌات . تراثهم وال بد هنا من التنوٌه إلى الدور الذي ٌمكن أن ُتَقدِّ

المجتمع المدنً فً سبٌل تحقٌق الهدؾ، وأال ننسى التؤسٌس لمجلة تجمع شذرات 

ه إلى الباحث المختص واإلنسان  البحث فً هذا الموضوع وتبث شجونه، فَتَتَوجَّ

. المهتم بقضاٌا التراث الثقافً ؼٌر المادي على حد سواء

وفً هذا المجال ال بد من حّث المشرعٌن وصانعً القرار فً بلدان الرابطة من 

خالل تكثٌؾ اللقاءات ٌٌنهم وكذلك الباحثٌن واإلعالمٌٌن والشرائح البشرٌة المختلفة 

حفظ هذا التراث الثقافً، أما الدور األكبر فً إشهار مفاهٌم الدعوة الى بضرورة 

ٌُلقى على عاتق المإسسات اإلعالمٌة، لحثها وتشجٌِعها للناس بكافة  التراث الثقافً ف

الوسائل على اتخاذ مواقؾ إٌجابٌة اتجاه تراثنا الثقافً، وبٌان أهمٌته فً تطوٌر 

كما سٌكون للمإسسات المعنٌة بالتنمٌة ُجلُّ . الحوار والتفاهم المتبادل بٌن الشعوب

األثر فً التؤكٌد على مسؤلة دور التراث الثقافً فً التنمٌة المستدامة والتقارب بٌن 

ولن ٌتحقق ذلك إال إذا اتخذ موضوع التراث الثقافً فً بلدان الرابطة . الشعوب

ومسالة الحفاظ علٌه بعدا مإسسٌا ٌضمن وضع سٌاسات ثقافٌة شاملة ترمً بالتالً 

إلى إحداث تنمٌة تكفل تنظٌم الجهود والطاقات وتنسٌقها، وذلك فً جو تسوده روح 

 . التعاون والتشارك
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التشرٌعات  

أن الحدٌث عن التراث ؟ ٌعنً تناول السٌاسات والتشرٌعات والخطط والبرامج التً 

ٌنبؽً ان تضطلع بها األجهزة المختصة والمإسسات العلمٌة والثقافٌة فً مجال 

وٌعنً لك الحدٌث عن الجهود ؼٌر الحكومٌة والتعاون اإلقلٌمً والدولً فً . التراث

تطوٌر الممارسات العلمٌة والعملٌة التً تخدم التراث حفاظاً وإحٌاء ذلك الن الحفاظ 

على التراث مسئولٌة عامة فالتراث ملك للناس كافة ، ولٌس لفرد او فئة او شرطة 

ولكنه أٌضاً ملك عام ، قد ٌتقاطع مع " قطاعاً خاصا"ولٌس " قطاع عام" هو 

ملك للجماعة ؼٌر أنه قد ٌقع فً  (أو المؤثرة)فاألثر . الممتلكات الثقافٌة االصة

أرض ٌمتلكها شخص ، فكٌؾ نوفق بٌن تراث األمة وملك الفرد ؟ هل ٌمكن ان 

تحل هذه المعضلة بقوة الدولة او القانون ؟ وهل ٌمكن ان تحل بالمسئولٌة المشتركة 

الجماعٌة والفردٌة ؟ وهل ٌمكن ان تحل بنقل الملكٌة من الخاص الى العام وما ثمن 

ذلك ؟ 

إن كل فرد او كل مإسسة او دولة تتحمل مسئولٌة حماٌة الماضً المجتمع البشري، 

وهذا ٌقتضً تعلٌم الناس كباراً وصؽاراً مسئولٌة الحفاظ على التراث، ومراعات 

تطبٌق قوانٌن حماٌة اآلثار والمعالم التارٌخٌة وأنظمتها وتعلٌماتها وسٌاساتها ، 

بحٌث تتحقق المسئولٌة العامة على مستوى القاعدة العرٌضة فً أداء الواجب نحو 

الحفاظ على التراث وقٌمه، كما هو متعارؾ علٌه، على مستوى العالم كله، 

العالم، وال رٌب أننا قبل غٌرنا ومجتمعاتنا العربٌة واالفرٌقٌة جزء ال ٌتجزأ من هذا 

ملتزمون بدعوة الحفاظ على التراث التً أضحت هاجس العصر، أو هكذا ٌنبغً ان 

. نصنع

ولقد أصبح اإلهتمام بالتراث الثقافً فً صمٌم رسالة المؤسسات الثقافٌة والبٌئٌة 

المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة على إعتبار ان التراث الحضاري هو سجل عالقة 

البشرٌة بالعالم وباإلنجازات واالكتشافات الماضٌة ، وقد تأكد لهذه المؤسسات 
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عدٌدة منها عملٌة التحدٌث والتنمٌة ، كما أن معدل فقدان هذا التراث أخذ فً 

. اإلزدٌاد

وإذا ما سمح بزوال المواقع والمعالم األثرٌة والتارٌخٌة فسٌعنً هذا فقدان معالم 

مهمة شاهدة على اإلبداع فً المجتمع، وخسارة لجذور المعرفة الالزمة لبناء 

ومع أن فقدان التراث أمر ال رجعة فٌه، فمن حسن الحظ ان باإلمكان . المستقبل

تجنبه فً كثٌر من األحٌان، لذلك فإن الحماٌة الفعالة والحفاظ السلٌم لهذا التراث 

ٌنبؽً ان ٌستند الى فهم مسائل التراث الحضاري والى تقوٌم سلٌم له والى إتخاذ 

. إجراءات مناسبة بؽٌة الحد من الضرر والخسارة إلى أقل حد ممكن

أن مفتاح الحفاظ على التراث الثقافً ٌكمن بادئ ذي بدء فً إصدار التشرٌعات التً 

تكفل حماٌة الممتلكات الثقافٌة المحلٌة والمعالم التارٌخٌة واألثرٌة فً أماكنها 

وٌنبؽً أن تشمل . األصلٌة وكذلك المنقولة ضمن مجموعات او فً متاحؾ مالئمة

التشرٌعات مسؤلة الملكٌة عموماً وملكٌة األرض التً تقع فٌها المواقع األثرٌة فملكٌة 

األرض او حٌازتها او استعمالها ال تسكب صاحبها حق التصرؾ فً اآلثار والمآثر 

الموجودة على سطحها او باطنها، وال تخوله حق الهدؾ او النبش او التنقٌب عن 

اآلثار فٌها، وقد ٌظن البعض أن ذلك من باب تحصٌل حاصل، ؼٌر ان كثٌراً من 

البلدان تولً موضوع الملكٌة الفردٌة أولوٌة عظمى، والترى أن ٌكون التراث 

بالضرورة كاآلثار والمخطوطات والمعالم التارٌخٌة ملكاً للدولة، وإنما تسعى الدولة 

ومثال ذلك ما . الى الحفاظ علٌها بالتعاون مع ذوي الشؤن من المواطنٌن بالتراضً

رؼم ان حق الفرد قد ٌحد بشدة من قبل : "قاله أحد المشرعٌن االمرٌكٌٌن السابقٌن

حق المجتمع فً أمر تنمٌة الملكٌة الخاصة أو استعمالها اال ان الفرد فً جمٌع 

االحوال مخوالً فً أن ٌنال فرصة االستفادة االقتصادٌة بل ان ٌنال تعوٌضاً لما 

". ٌفقده من قٌمة ما هو ملكه فً حالة كون التشرٌع قد عالى فٌما ٌتعلق بالحق العام
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من هنا كان البد من إصدار تشرٌعات واضحة وعملٌة، والمهم فً نهاٌة األمر هو 

 التشرٌعات، وأهم تلك التشرٌعات التً ٌنبغً ان تصدر للحفاظ على كتطبٌق تل

: ممتلكات الثقافٌة او التراث هًال

. قانون لحماٌة اآلثار -1

. قانون لحماٌة المخطوطات والوثائق التارٌخٌة -2

. قانون للحفاظ على الموروث الشعبً -3

. قانون للحفاظ على المدن التارٌخٌة -4

قانون لحماٌة التراث الطبٌعً وهو قانون قد تتنازع إصداره جهات  -5

. عدة

هذا باإلضافة إلى المشاركة فً توقٌع وتصدٌق اإلتفاقٌات الدولٌة الخاصة بحماٌة 

التراث مثل إتفاقٌة  والممتلكات الثقافٌة فً سبل تحرٌم ومنع ؼٌر الشرعً من 

 وما 1970 نوفمبر 14الٌونسكو، بارٌس "  تورٌد وتصدٌر ونقل ملكٌة الممتلكات

. توالى عنها من تشرٌعات واتفاقٌات الحقة

ومن أهم اإلجراءات التً ٌنبؽً أن تتخذ فً سبٌل تطبٌق القوانٌن المحلٌة والدولٌة 

فً حماٌة التراث الثقافً وحتى ٌمكن على ضوئها تطبٌق االتفاقٌات الدولٌة فً 

إستعادة الممتلكات الثقافٌة واالستفادة منها هو تسمٌة األثر وتسجٌله وتوثٌقه، فبدون 

أن ٌكون لألثر أسم او بطاقة هوٌة، فإنه ٌصعب متابعة المخالفات او السرقات او 

التهرٌب أو معرفة األثر والمادة التراثٌة المفقودة، وتسجٌل المادة التراثٌة فً السجل 

الوطنً للتراث الثقافً هو من أقوى االدلة لتثبٌت الحٌازة العامة، أو ألستعادة ما 

نقل بدون حق الى ملكٌة أخرى فً الداخل او فً الخارج أن اسم األثر فً سجل 

التراث الوطنً هو عنوانه وهو دلٌل هوٌته وهو أول خطوة حقٌقٌة فً طرٌق 

وكما ٌقال التارٌخ بدون وثائق فإنه من الجائز ان ٌقال ان ال وثائق . الحفاظ علٌه 

. وال شواهد
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أن وجود التشرٌعات والقوانٌن الخاصة بصون وحماٌة التراث الثقافً على الصعٌد 

 الدولً والمشاركة فً االتفاقٌات الدولٌة  االقلٌمً والمحلً لكل دولة وعلى الصعٌد

والتصدٌق علٌها ٌجب ان ٌتم استكمالها وتنشٌطها و تفعٌلها فوجودها ضروري جداً 

ألن أي منظومة ٌضعها اإلنسان فً إي مجال من مجاالت الحٌاة البد أن تخضع 

لنسق تنظٌمً وتشرٌعً معٌن وثابت ٌضمن نجاحها وإنتاجٌتها على نحو ٌعود 

بالنفع على الوطن فإن الحاجة قد تصبح ماسة لوضع قوانٌن وتشرٌعات تعترؾ بؤن 

التراث الثقافً ٌلعب دورا مهما فً التنمٌة ألوطنٌة والحفاظ على الهوٌة، وذلك 

َنة  بالعمل على تجمٌع وترجمة وحصر ما ٌتصل من قرٌب أو بعٌد من عناصر ُمَكوِّ

، إذ سٌتٌح هذا المنحى إطاراً قانونٌا واضحا (اسٌكا)للتراث الثقافً فً دول الرابطة 

ٌقوم على تحدٌد مسإولٌات الدولة والمواطنٌن والمنظمات والجهات المعنٌة األخرى 

فً حماٌة التراث الثقافً، وتكمن أهمٌة قانون التراث الثقافً فً وضعه آلٌات 

لترشٌح عناصر تراثٌة ثقافٌة توفٌر الحماٌة والدعم القانونً لتراثنا الثقافً، على 

الصعٌدٌن المحلً و الدولً و إحٌائه، بما ٌتناسب مع بٌئته الحقٌقة أألصلٌة وذلك لما 

له من دور فً تعمٌق تقارب الجماعات والمجموعات واألفراد فً المجتمع نفسه 

.  وبٌن الشعوب، عالوة على أنه ٌمثل موردا اقتصادٌا ؼنٌاً 

 والتقالٌد ؼٌر المكتوبة وهً كثٌرة ؾٌنبؽً أن ال تؽفل من التشرٌعات قوانٌن االعرا

ها إن محاولة تدوٌنها من االولوٌات إلٌجاد ؾومتنوعة ولكل قبٌلة تقالٌدها و أعرا

اؼتها فً إطار ٌمكن االستفادة منها فً حماٌة التراث الثقافً يالمشترك بٌنها وص

 .والتوعٌة به

ٌجب أن ترتكز رإٌتنا للثقافة على أساس أن جمٌع الثقافات تشكل جزءاً ال ٌتجزأ 

 وأن الذاتٌة الثقافٌة لكل شعب تتجدد وتثرى لإلنسانٌةمن التراث الثقافً المشترك 

من خالل االتصال بثقافة و تراث الشعوب أألخرى وأنها تذبل وتموت عندما تفرض 

- المكسٌك-توصٌات المإتمر الحكومً الدولً للسٌاسات الثقافٌة)علٌها العزلة 

كما البد و ان ترتكز أٌضاً على احترام كل الثقافات على قدم المساواة، . (م1982
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والتؤكٌد على الطابع األساسً والحٌوي للذاتٌة أو الهوٌة الثقافٌة للمجتمعات و 

 .وعالقة هذه الهوٌة الثقافٌة الخاصة بالثقافات األخرى، بالتعاون بٌنها، الشعوب

وانطالقاً من االٌمان الراسخ بؤهمٌة التواصل الثقافً وبناء الجسور المعرفٌة 

والفكرٌة بٌن الشعوب، فانه ٌجب دفع التواصل الثقافً بٌن مجتمعات العالم المختلفة 

لالرتقاء بتفهم وتقبل الفروق بٌن جمٌع الثقافات والتؤكٌد على وحدة اإلنسانٌة مهما 

. اختلفت األجناس والعرقٌات

ولعل من أهم مبادئ المساعدة على بلورة و صٌاغة التشرٌعات المشتركة الخاصة 

: بالتراث الثقافً ما ٌلً

التبادل المشروع للخصائص الثقافٌة والتارٌخٌة تثري الوجود الثقافً  -1

واالجتماعً لألمم و ٌعزز االحترام المتبادل وٌإدي إلى المحبة والصداقة 

 .بٌنهم

ٌعتبر التراث الثقافً المنقول من كل أمة من العناصر األساسٌة للثقافة  -2

وحضارة تلك أألمة وجزاًء ال ٌتجزأ من الثقافة اإلقلٌمٌة والبشرٌة و 

ألحضارة وبالتالً ٌتطلب التعاون اإلقلٌمً لمكافحة السرقة وتهرٌب 

الممتلكات الثقافٌة، 

حماٌة وصون الممتلكات الثقافٌة التارٌخٌة من مخاطر الحفرٌات ؼٌر  -3

القانونٌة والسرقة و التهرٌب، وهً أمور من واجب الحكومات، 

الحفرٌات السرٌة فً المواقع األثرٌة، السرقة، االستٌراد ؼٌر المشروع  -4

وتصدٌر الممتلكات الثقافٌة تشكل واحدة من األسباب الرئٌسٌة إلفقار ثقافٌة 

. بلدان المنشؤ لهذه الممتلكات

إنشاء وتعزٌز وجود نظام سلٌم إلدارة حماٌة التراث الثقافً ؼٌر المنقول  -5

وتعزٌز التنسٌق والتعاون بٌن المإسسات المعنٌة لمكافحة السرقة وتهرٌب 

الممتلكات الثقافٌة، 

التوثٌق و إعداد وإنجاز جرد للممتلكات الثقافٌة الوطنٌة،  -6
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اإلشراؾ المناسب على الحفرٌات أألثرٌة وتوحٌد الوسائل لحماٌة المواد  -7

 .الثقافٌة فً موقع االكتشاؾ

اتخاذ الخطوات التعلٌمٌة لتعزٌز الوعً العام بضرورة حماٌة الممتلكات  -8

. الثقافٌة

تشجٌع وتطوٌر المإسسات التربوٌة والعلمٌة والتقنٌة الالزمة لحماٌة المواد  -9

الثقافٌة وتوسٌع ألمتاحؾ ودعم التعاون وتبادل الممتلكات الثقافٌة بٌن 

 .المتاحؾ فً البلدان العربٌة واإلفرٌقٌة

إصدار تصرٌح خاص لتلك الممتلكات الثقافٌة المسموح بتصدٌرها؛ و  -10

مكافحة االستٌراد والتصدٌر ؼٌر المشروع للمواد الثقافٌة بدون تصرٌح 

. وإعادتها إلى بلد المنشؤ

تعزٌز التعاون الدولً لمكافحة تهرٌب المواد الثقافٌة مع بلدان المنشؤ والعمل  -11

على إعادة الممتلكات الثقافٌة وكذلك تسلٌم المتهمٌن بالسرقة وتهرٌب المواد 

 الثقافٌة،

تؤكٌد الحق ؼٌر القابل للتصرؾ فً كل بلد فٌما ٌتعلق بالتصنٌؾ واإلعالن  -12

عن أن بعض الممتلكات الثقافٌة ؼٌر قابلة للتحوٌل ومنع تلك المواد من 

 .الدخول للبلدان األخرى

التوعٌة بالتراث الثقافً 

إن ضعؾ الوعً التراثً لدى الناس وجهلهم به سبب رئٌسً من أسباب اندثاره 

وضٌاع الكثٌر من عناصره، ولهذا ٌجب ان نعمل على تعمٌق  الوعً بالتراث حتى 

نوجد الصلة بٌن المواطن وتراثه لٌقوم عن قناعة وإدراك بالحفاظ علٌه والدفاع 

وبدون تفسٌر التراث للناس وتوعٌتهم بؤهمٌته ال ٌمكن ان تحقق معادلة الحفاظ . عنه

وهً معادلة . وهً أن وعً المواطن بحماٌة التراث هً حماة لذاته وهوٌته: لدٌهم

تبدو علٌها سمة المثالٌة، ولكن هكذا ٌنبؽً ان نفهم التراث، ان ٌإمن الناس بؤن 

وانه على كل مواطن ان ٌسهم بما ٌقدر علٌه " الصالح العام"الحفاظ علٌه هو من 
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لخدمة الصالح العام، وأن حماٌة التراث وصٌانته من األمور التً ال تكفً ان ٌعهد 

: بها الى أجهزة ومإسسات حكومٌة متخصصة،

كما أن التشرٌعات مهما بلؽت من الحكمة والشدة الٌمكن ان تحل محل الوازع 

األخالقً ومحل الوالء للهوٌة الثقافٌة فً ردع المواطن عن إتالؾ المواد التراثٌة، 

وفً حثه على حماٌتها إن حماٌة التراث فً حقٌقة األمر مسئولٌة جماعٌة وتتجاوز 

الجهات الرسمٌة الى المواطن، وإذا كانت الدولة رسمٌاً هً المناط بها باسم الشعب 

مسئولٌة الحفاظ على التراث الوطنً، إال أن المسئولٌة األخالقٌة تقع بالدرجة األولى 

على المواطن، وحتى ٌعً المواطن المسإولٌة هذه ٌنبؽً ان تتوفر له برامج تعلٌمٌة 

طوٌلة المدى تفسر له هذا التراث وتربٌه على حبه واإلهتمام به، وتساعده على 

وإٌجاد هذا الوعً لدي . تحمل تلك المسئولٌة التً قد ال ٌكون واعٌاً بها اال قلٌالً 

ٌتطلب العمل على نشر الوعً التراثً بكثافة وعلم وصدق وصبر ومتابعة، بحٌث 

. ٌصل الى شتى فئات المجتمع بمختلؾ أعمار أفراده

 (إذ هو فً واقع األمر منهم وإلٌهم)  من الناس ٌبدو قرٌباً  الثقافًوإذا كان التراث

إال انه فً المرحلة الحرجة من نهضة األمم وتقدمها، حٌن تزداد مطالب السوق 

وتتسع مشروعات التنمٌة، وٌكثر الؽزو الثقافً، ٌنسى الناس أنفسهم وٌؽفلون عن 

ماضٌهم وٌنشؽلون بحاضرها، وهناك ٌخضع التراث للمضاربات العقارٌة وٌتخذ 

من التراث كاآلثار والمخطوطات وبعض منتجات الموروث الشعبً األصلٌة سلعة 

لجمع المال بل سواقاً للتجارة والتهرٌب، وٌصبح اإلعتداء على المواقع اآلثارٌة 

. والمعالم التارٌخٌة وإتالفها من سمات الحٌاة المعاصرة وٌمثل الوجه القبٌح لها

والنتٌجة إتالؾ وضٌاع عناصر هامة من تراث األمة فً وقت قصٌر، وفً ؼفلة 

. من ؼفالت التارٌخ المعاصر

ولذلك ال بد لنا أن نإكد على أهمٌة دور مإسسات المجتمع المدنً فً حماٌة التراث 

الحضاري والثقافً للدولة حفاظاً على الهوٌة الوطنٌة وتجذٌر كٌنونتها، اذ أن إنشاء 

قاعدة بٌانات لمنظمات المجتمع المدنً التً تعنى بالتراث على المستوى الوطنً 
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وتحدٌثها باستمرار لتعود بالفائدة المرجوة التً تإدي فً النهاٌة لتحقٌق األهداؾ 

وتشجٌعها من خالل تموٌلها إلعداد . على المستوى الوطنً واالقلٌمً والدولً

الدراسات والبحوث وإقامة المإتمرات والندوات والمعارض الهادفة لتعزٌز العمل 

 . محلٌاً واقلٌمٌاً ود ولٌاً على احٌاء التراث والحفاظ علٌه

ولهذا فؤن برنامجاً طوٌل المدى تربوٌاً وتعلٌمٌاً ٌجب ان ٌوضع لنشر الوعً 

اآلثاري بٌن الناس حكومة وشعباً  هو من أولوٌات العمل الثقافً ومهمة عاجلة 

ٌتطلبها انقاذ ما تبقى من التراث الثقافً الذي تتهاوى قٌمه تحت ضربات معاول 

: وٌشمل ذلك ."الحداثة المصطنعة"

.  التوسع فً إقامة المتاحؾ -

. نشر وتوزٌع المطبوعات التراثٌة -

التوكٌد على دور الجماهٌر فً الحفاظ على التراث وتسخٌر التراث وقٌمه فً  -

.  خدمة الجماهٌر

 تعمٌم التشرٌعات الخاصة بالتراث  -

 .تشجٌع كل قرٌة ومدٌنة  ومحافظة ودولة بإبراز كل ما لدٌها من معالم تارٌخٌة -

إن تطبٌق المواطن لقوانٌن التراث وتعاونه مع الجهات المختصة واإلبالغ عن موقع 

اثري او لقٌه تراثٌة او االمتناع عن بٌع او تهرٌب أي قطعة تراثٌة او مخطوطة 

لدٌه، من األمور التً تسهل على الجهات المختصة اتخاذ اإلجراء الصحٌح فً 

 .الوقت المناسب للحفاظ على ذلك الموقع او تلك المادة التراثٌة

 

 تحدٌد األولوٌات 

إذا ما أردنا الحدٌث عن الخطوات العملٌة، فال بد من اإلقرار بؤن أيَّ عملٌة لصون 

 ٌنبؽً أن تبدأ بمرحلة تعرٌؾ العنصر التراثً، ومن ثم عموماً التراث الثقافً 

َؾ إلٌه وتوثٌقه، وتحدٌد مٌادٌن ظهوره، ومعناه الثقافً، ووظائَفه واستعماالته  الّتَعرُّ
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االجتماعٌة، والفئات الحافظة لها، وحالته، ومن ثم استخدام المادة الموثقة ألؼراض 

البحث فٌه لفهم مكنوناته، وَتْتَبُعها إثر ذلك عملٌات الحفظ والحماٌة والدعم 

والتعزٌز، ثم النقل، والمرحلة األخٌرة ال تتؤتً إال بنسق تربوي تعلٌمً وعلمً، 

ٌجب السعً إلى تحقٌقه إما بالوسائل الرسمٌة أو ؼٌر الرسمٌة، فٌعمل على إعادة 

تنشٌط ذلك العنصر التراثً، فٌكون نتٌجة ذلك كله إنشاء أرشٌؾ وطنً ٌقوم على 

الجمع وتكوٌن قاعدة بٌانات، وتوفٌر دعم بشري له، لذا فإن اإلجراءات العملٌة فً 

تنطوي على أن التراث الثقافً ٌمثل جانبا فً ؼاٌة والحفاظ  والحفظ  الحماٌة

. األهمٌة من التراث القومً ألى أمة و ال بد من بث الوعً بقٌمته

ولعل من أهم األولوٌات تتمثل فً البدء فً توثٌق التراث الثقافً فً بلدان الرابطة 

والحث على تفعٌله والتفكٌر فً إقامة تشرٌعات تحمً التراث الثقافً،  (أسٌكا)

  الثقافًوالبدء باتخاذ خطى حثٌثة لرسم إستراتٌجٌة وطنٌة لصون هذا التراث

وحفظه، ومن ثم العمل على وضع برامج توعوٌة بؤهمٌة التراث الثقافً ؼٌر 

المادي، وقد ٌتضمن ذلك زٌادة إشراك وسائط اإلعالم فً وضع خطة لالتصال، 

 وإدماج التراث الثقافً فً جمٌع السٌاسات والخطط الحكومٌة المتعلقة بالتراث

، والسعً إلشراك الناس فً تحدٌد ومناقشة الظواهر التً لها الثقافً فً كل دولة

آثار إٌجابٌة أو سلبٌة على التنوع الثقافً واستمرار تنمٌته عامة، وعلى حٌوٌة 

 بصفة خاصة، كما ٌنبؽً أن تتفق أي عملٌة  و ونقله والحفاظ علٌهالتراث الثقافً

 وطنٌة ةللتوعٌة فً مع قوانٌن أو تشرٌعات للتراث الثقافً، عالوة على استراتٌجً

 وٌضاؾ إلى ذلك كله ضرورة البدء ،فً هذا المضمارو دولٌة محلٌة واقلٌمٌة 

بوضع قائمة حصر لعناصر التراث الثقافً فً دول الرابطة، وذلك بما ٌنسجم مع 

. معاٌٌر اتفاقٌة الٌونسكو بشان صون التراث الثقافً

وهنا ٌجب االعتراؾ بالدور الهام والمساهمة القٌمة الذي تلعبه وستلعبه رابطة 

 سٌإدي إلى  االمر الذي الحوار بٌن الثقافات سن التشرٌعات وتكرٌسفً (أسٌكا)

وهنا .تحسٌن إدراك وفهم القٌم المشتركة بٌن العالم العربً وافرٌقٌا والبشرٌة جمعاء 
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تكمن أهمٌة البرلمانات ومجالس الشورى فً بلدان الرابطة فً وضع التشرٌعات 

والقوانٌن والتصدٌق على االتفاقٌات الدولٌة وتفعٌلها لتعزٌز السٌاسات الثقافٌة 

 فً بلدان الرابطة الحترام التراث الثقافً الطرٌقالوطنٌة واالقلٌمٌة ومواءمة 

حماٌة التراث الثقافً االفرٌقً والعربً والبحث  المساهمة الفاعلة فً وتنوعه، و

عن أرضٌة مشتركة بٌن الثقافات من أجل مواجهة التحدٌات المشتركة التً تواجه 

العالم العربً واإلفرٌقً بشكل شامل، وال شك أن اإلنسانٌة المشتركة توحد جمٌع 

الثقافات والحضارات، مما ٌدعو لالحتفاء بؤعلى درجات التنوع الثقافً الذي ٌشكل 

. التراث الجماعً للمجتمعات العربٌة واإلفرٌقٌة

و خٌر ما ٌجمع تلك الجهود ألمتباعدة والمتآلفة هدفا ونوعا، برأًٌ المتواضع، هو 

، و (أسٌكا)تؤسٌس المعهد الثقافً العربً االفرٌقً بحٌث ٌنبثق عن دول الرابطة 

ٌنصب دوره األساسً فً التنسٌق والتنظٌم ورسم السٌاسات الخاصة بهذا 

الموضوع، عالوة على شحذ الهمم وتجمٌع الجهود المتناثرة وتنسٌقها فً خط 

منهجً واحد ٌقوم على تنسٌق المشارٌع والبرامج وتنفٌذها على نحو علمً دقٌق، 

وذلك بالتعاون مع األطراؾ المعنٌة األخرى كالمإسسات الجامعٌة ومعاهد البحوث 

وؼٌرها فً كل دولة، إضافة إلى تشجٌع إقامة شراكات وشبكات كفٌلة بخلق 

دٌنامٌكٌة إٌجابٌة بٌن الجماعات والمإسسات المتخصصة والهٌئات الدولٌة 

والسلطات المحلٌة والدولٌة، وقد ٌناط به أٌضاً تحدٌد المعاٌٌر األولٌة إلدراج 

عناصر التراث الثقافً وحصرها، بحٌث تستوعب تلك المعاٌٌر ذلك التنوع للتراث 

الثقافً فً دول الرابطة باتخاذ معاٌٌر الٌونسكو أساساً، لتطوٌر تلك المعاٌٌر بتزاٌد 

الخبرة ونمو المفاهٌم بمرور الزمن، وقد ٌكون لهذا المعهد دور فاعل فً تحدٌد دور 

الدول و المنظمات الحكومٌة و االهلٌة واعتمادها َقْبل طلب المساعدة االستشارٌة 

منها، ولعله سٌضطلع بالبحث عن مصادر التموٌل سواء من الجهات األجنبٌة أو 

 .الحكومٌة، واألفراد والمجتمعات أو أي جهات خارجٌة اقلٌمٌة او دولٌة
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