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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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 ورقة معلومات: تشجيع إشراك الجماعات في رسم السياسات العامة

 مجال السياسة العامة/مسألة السياسة العامة
 الرتاث الثقايف غري املادي/إشراك اجلماعاتعملية رسم سياسة 

 المسائل المتعين النظر فيها

قد تقرر الدول إدراج أحكام الرتاث الثقايف غري املادي يف سياسة أو تشريع ذي صلة يف قطاع الثقافة أو خارجه كما قد 
سن تشريع حمدد لتوجيه صون وترغب بعض الدول يف تفادي  تقرر وضع سياسة مستقلة بشأن الرتاث الثقايف غري املادي.

العديد و  1ع صون الرتاث الثقايف غري املادي.يالرتاث الثقايف غري املادي، وتفضل بدل ذلك صوغ سياسات عامة مرنة لتشج
مبادئ مع ًا تفق عموميمن سياسات الرتاث الثقايف غري املادي اليت رمست يف الدول األطراف يف االتفاقية حىت اآلن 

امتالك الدولة للرتاث الثقايف غري املادي. والعديد منها و  ن البعض منها يؤكد تدخل الدولة يف الصون، بلاالتفاقية، رغم أ
لتحديد الرتاث الثقايف غري املادي يف الدولة ووضع اً أساسياً لتعريف الرتاث الثقايف غري املادي، فينشئ إطار اً يدرج أحكام

اً املادي بالتنمية عن طريق السياحة أو محاية امللكية الفكرية، ورمبا يساعد أيضقوائم حصره، ويربط صون الرتاث الثقايف غري 
 ممارسي الرتاث الثقايف غري املادي أو يعزز عناصر حمددة منه.

لتشجيع إشراك اجلماعات، من املهم اإلشارة إىل أن اجلماعات ميكنها أن حتدد طائفة اً ومن حيث رسم السياسات حتديد
غري مادي، وتعرف نفسها بطرق خمتلفة. وعملية حتديد املمارسات الثقافية ًا ثقافيًا ات باعتبارها تراثواسعة من املمارس

يقرتن هبا من قيِّمني على هذه املمارسات، تنطوي على العديد من االختيارات املفتوحة املرتبطة بقرارات  ، ومنباعتبارها تراثاً 
جلماعات حمددة داخل الدولة، والعالقة بني احلكومات  العريضةهداف ، األاسرتاتيجية واسعة بشأن أمور منها مثالً 

ومواطنيها، ودور الثقافة يف تعزيز شىت أهداف الدولة أو اجلماعات نفسها )من قبيل التنمية(. ولذلك فإن من املهم أن 
الرتاث الثقايف غري املادي  هبا فرِّ تقوم السياسات املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي على دراسة متأنية للطرق اليت ع  

معينة من الرتاث الثقايف غري ًا واجلماعات املعنية يف تلك السياسات، مع احلرص على أال تستبعد تلك التعاريف أنواع
 املادي، ومجاعات معينة )ما مل خترت تلك اجلماعات نفسها استبعاد تراثها الثقايف غري املادي، بطبيعة احلال(.

اجلماعات ستضطلع مبعظم أنشطة الصون دون مساعدة من الوكاالت اخلارجية، وال ميكن، بل ال ينبغي  ومن املعلوم، أن
إجبارها على املشاركة إن مل تكن ترغب يف ذلك. وينبغي بالتايل أن تشجع البنية التحتية والسياسات اليت وضعتها الدولة 

إكراه اجلماعات على املشاركة واملوافقة، أو جتريد اجلماعات  التشاور والتعاون بني اجلماعات وغريها من ذوي املصلحة دون
ما يفضي إىل ًا من سلطة اختاذ قراراهتا. ويف الوقت ذاته، ينبغي أن تعرتف السياسات بأن اختالف أفراد اجلماعات كثري 

كون ألولئك الذين ياختالف وجهات النظر بشأن تراثهم الثقايف غري املادي وكيفية صونه، كما ينبغي أن حترص على أن 
 2يفرتض فيهم متثيل اجلماعات تفويض مناسب.

                                                
1 , p.126Lixinski, Intangible Cultural Heritage in International Law. 
2 Kuutma, ‘Reflections on key issues of policy development for safeguarding intangible cultural heritage.’ 
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ومن السياسات اليت تشجع إشراك اجلماعات يف أنشطة الصون، وضمان التشاور واملوافقة عندما يتعلق األمر بأطراف 
(، وسن لوائح ثالثة، أو عند وضع قوائم احلصر والقيام بالتوثيق، وضع ترتيبات هيكلية )من قبيل إنشاء هيئات استشارية

 .األخالقيةلتشجيع التقيد باملعايري 

 ما الذي تقوله االتفاقية ونصوصها

 االتفاقية

، ت َشجَّع الدولة بقوة على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للجماعات، وغريها من ذوي 15و 12و 11إىل املواد ًا استناد
اً بالرتاث الثقايف غري املادي. وتورد االتفاقية أيضاملصلحة من قبيل املنظمات غري احلكومية، يف كل األنشطة املتعلقة 

ذلك عن طريق التعاون والتواصل والتشاور والتنسيق وبناء القدرات )عند االقتضاء(  تشجيعاقرتاحات شىت بشأن سبل 
 (.14و 13املادتني اً ألغراض الصون )انظر أيض

زمة لضمان صون الرتاث الثقايف غري املادي املوجود يف تقوم كل دولة طرف مبا يلي:)أ( اختاذ التدابري الال :11املادة 
، بتحديد وتعريف خمتلف عناصر الرتاث 2من املادة  3القيام، يف إطار تدابري الصون املذكورة يف الفقرة  )ب( أراضيها؛

 يف أراضيها، مبشاركة اجلماعات واجملموعات واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة. ةالثقايف غري املادي املوجود

تسعى كل دولة طرف، يف إطار أنشطتها الرامية إىل محاية الرتاث الثقايف غري املادي، إىل ضمان أوسع مشاركة  :15املادة 
وحيافظون عليه وينقلونه، وضمان إشراكهم لألفراد، الذين يبدعون هذا الرتاث ًا ممكنة للجماعات، واجملموعات، وأحيان

 بنشاط يف إدارته.

 التوجيهات التنفيذية

 :89-79تورد التوجيهات التنفيذية كذلك اقرتاحات من هذا القبيل يف الفقرات 

من  15)ب( من االتفاقية، وطبقًا لروح املادة  11إن اللجنة، إذ تذّكر باملادة  من التوجيهات التنفيذية: 79 الفقرة
االتفاقية، تشجع الدول األطراف على إقامة تعاون وظيفي وتكاملي بني اجلماعات واجملموعات، واألفراد حبسب احلالة، 

 خلرباء ومراكز اخلربة ومعاهد البحث.الذين يبدعون الرتاث الثقايف غري املادي وحيافظون عليه وينقلونه، وكذلك بني ا

محاية حقوق ورفاه اجلماعات املعنية مع صون الرتاث الثقايف غري املادي، وتعزيز التنمية املستدامة، ومساعدة اجلماعات 
عات )بناء على طلبها( لضمان عدم النيل من سياق تراثها الثقايف غري املادي أو اإلفراط يف املتاجرة به، وعدم تشويه اجلما

 من التوجيهات التنفيذية(؛ 104و 102املعنية أو إساءة معاملتها )الفقرتان 

اإلسهام يف تربير أي شكل من أشكال التمييز  )ج(احلرص على أال تؤدي أعمال التوعية إىل  )ج ود(: 102الفقرة 
تيسري اختالس أو إساءة  س؛ )د(السياسي أو االجتماعي أو العرقي أو الديين أو اللغوي أو التمييز القائم على نوع اجلن

 استعمال معارف ومهارات اجلماعات واجملموعات أو األفراد املعنيني؛
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تسعى الدول األطراف، وخاصة عن طريق إعمال حقوق امللكية الفكرية واحلق يف  من التوجيهات التنفيذية: 104 الفقرة
ضمان أن تكون حقوق اجلماعات واجملموعات واألفراد اخلصوصية وأي شكل مالئم آخر من أشكال احلماية القانونية، إىل 

 الذين ي بِدعون أو حيملون أو ينقلون تراثهم الثقايف غري املادي موضع محاية كاملة عند التوعية برتاثهم أو عند مزاولة أنشطة جتارية.

 المبادئ األخالقية

يف صون تراثهم الثقايف  الدور الرئيسيجيب أن تلعب اجلماعات واجملموعات واألفراد، حبسب احلالة،  :1املبدأ األخالقي 
 .املادي غري

يف مواصلة املمارسات  بحق الجماعات والمجموعات واألفراد، بحسب الحالة،عرتاف الجيب ا :2املبدأ األخالقي 
 .وأوجه التمثيل والتعبري واملعارف واملهارات الضرورية لضمان استمرارية الرتاث الثقايف غري املادي واحرتامه.

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

 موافقتهم الحرة والمسبقة والمستدامة والمستنيرة.على 

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

 الصكوك القانونية األخرى ذات الصلة

 3(.2001إعالن اليونسكو العاملي بشأن التنوع الثقايف )

 (2005اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، )

 الثقايف غري املادي:الصكوك الدولية حلماية حقوق اجلماعات على تراثها 

)ي( من اتفاقية التنوع البيولوجي حبقوق اجلماعات على معرفتهم التقليدية وحاجتهم إىل التمتع  8تعرتف املادة   
 4باملنافع املستمدة من استغالهلا التجاري.

املعرفة التقليدية  وحيدد بروتوكول ناغويا املبادئ التوجيهية للتقاسم العادل واملنصف للمنافع النامجة عن استخدام 
 5واملوارد الوراثية.

 

 

                                                
3 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687a.pdf#page=72. 
 aditionalhttp://www.cbd.int/tr/)ي( 8اتفاقية التنوع البيولوجي، املادة  4
 https://www.cbd.int/abs/text/default.shtmlبروتوكول ناغويا  5

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687a.pdf%23page=72
http://www.cbd.int/traditional/
http://www.cbd.int/abs/text/default.shtml
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 أمثلة

، تعد العشائر واجلماعات املشرفة الرئيسية على الرتاث الثقايف غري املادي يف معظمه وتعمل بنهج تقليدية يف اإلدارة؛ مالييف 
 وتتشاور السلطات احمللية وتعمل مع هذه اهلياكل التقليدية مباشرة يف أنشطتها املتعلقة بالصون.

قارعو األجراس( مع أديرة بينديكتني، واألبرشيات احمللية، واملؤسسات التعليمية،  ،)مثالً  كرواتياوتعمل مجعيات املمارسني يف 
( ومنظمات تشجيع السياحة يف Lepoglava Laceومشروعات القطاع اخلاص، وتعاونيات احلرفيني )من قبيل تعاونية 

 6صون الرتاث الثقايف غري املادي وتعزيزه.

 أنشطة الصون املستندة إىل اجلماعات.اً ، تدعم الدولة ماليإستونياويف 

 إعانات حكومية للجماعات ومنظمات اجملتمع املدين لألنشطة املتعلقة بالرتاث الثقايف غري املادي. قبرصوتقدم 

العامة يتوخى تعزيز وظيفة الرتاث ، تقدم اإلعانات احلكومية ملبادرات اجلماعات يف إطار هنج أوسع للسياسة سلوفاكياويف 
 الثقايف غري املادي يف اجملتمع.

جمموعة متثل شىت  687، وتضم هذه اجملالس نيالثقافيوالتنوع للجماعات لصون الرتاث اً جملس 287، أنشئ فنزويالويف 
 عناصر الرتاث الثقايف غري املادي.

 7اجلماعات عند احلاجة لصون تراثها الثقايف غري املادي. "مراكز املراجع"و "نقاط الثقافة"، تساعد البرازيلويف 

 منسقي الرتاث غري املادي على صعيد األقضية حيث يعدون صلة وصل بني اجلماعات احمللية واحلكومة. هنغاريادم خوتست

مانية للرتاث الثقايف، اهليئة الفال -منظمة فارو  ال سيما)بلجيكا(، ترتابط شىت املنظمات غري احلكومية )و  فالندرزويف منطقة 
 8( مع خاليا الرتاث، ومجاعة الرتاث الواسعة لتعزيز حصر قوائم الرتاث الثقايف غري املادي وصونه.Tapis pleinومنظمة 

 دراسات حاالت ذات صلة في مواد بناء القدرات

( يف كورسيكا، Cantu in Paghjella) مشاركة اجلماعات يف الرتويج لرتشيح "كانتو إن باغجيال" 10الة رقم احلدراسة 
 العربية|الروسية|اإلسبانية|الفرنسية|اإلنجليزية :v1.0-CS10 بفرنسا؛

( يف غابات Kayaمشاركة اجلماعات يف ترشيح عنصر تراثي: التقاليد واملمارسات املقرتنة بالكايا ) 11الة رقم احلاسة در 
 ( بكينيا Mijikendaامليجيِكندا )

.0CS11v1: العربية|الروسية|اإلسبانية|الفرنسية|اإلنجليزية 

  مشاركة اجلماعات يف إعداد ملف ترشيح يف املكسيك 12الة رقم احلدراسة 
v1.0-CS12 :العربية|الروسية|اإلسبانية|الفرنسية|اإلنجليزية 

                                                
 .91، الفقرة ITH/12/7.COM/6.a، 2012دراسة تقارير الدول األطراف  6
 .15-14، الفقرة ITH/14/9.COM/5.a، 2014دراسة تقارير الدول األطراف  7
 .15-14، الفقرة ITH/13/8.COM/6.a، 2013دراسة تقارير الدول األطراف  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-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/CS11-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS11-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS11-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS11-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS11-v1.0-ES.doc
https://ich.unesco.org/doc/src/CS11-v1.0-ES.doc
https://ich.unesco.org/doc/src/CS11-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS11-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS11-v1.0-AR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS11-v1.0-AR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS12-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS12-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS12-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS12-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS12-v1.0-ES.doc
https://ich.unesco.org/doc/src/CS12-v1.0-ES.doc
https://ich.unesco.org/doc/src/CS12-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS12-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS12-v1.0-AR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS12-v1.0-AR.docx
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 أعضاء اجلماعة يعيدون إحياء طقس خاص بالعام اجلديد يف اليابان 25الة رقم احلدراسة 
v1.0-CS25: العربية|الروسية|اإلسبانية|الفرنسية|اإلنجليزية 

  الوكاالت احلكومية حتمي حقوق مجاعات السكان األصليني يف الربازيل 31الة رقم احلدراسة 
v1.0-1CS3: العربية|الروسية|اإلسبانية|الفرنسية|اإلنجليزية 

 لومات أخرىمع
IRCI, ‘The First Intensive Researchers Meeting on Communities and the 2003 Convention: 
Documentation of ICH as a Tool for Community’s Safeguarding Activities’, Tokyo, 3-4 March 2012. 
http://www.irci.jp/Research_Projects/research/meeting_03032012.html 
Guidelines for Ethical Research in Australian Indigenous Studies (GERAIS) 
http://www.aiatsis.gov.au/research/ethics/gerais.html. 

يقوم الفريق العامل املعين بامللكية الفكرية وأخالقيات البحوث التابع ملشروع حبوث قضايا امللكية الفكرية يف الرتاث الثقايف 
بكندا بإحداث حمفوظات للمبادئ التوجيهية والربوتوكوالت املتعلقة بأخالقيات البحوث، وإجراءات  جبامعة سيمون فريزير

 جمالس االستعراض املؤسسي، ومذكرات االتفاق النموذجية املتعلقة بالعمل األثري مع اجلماعات.
group-working-ethics-research-and-groups/ip-components/working-http://www.sfu.ca/ipinch/project 

 9أعمال املنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأن محاية املعارف التقليدية وأعماهلا بشأن محاية أشكال التعبري الثقايف التقليدي؛

 للدراسةسئلة أ

  كيف ميكن لسياسات الرتاث الثقايف غري املادي أن تشجع صون الرتاث الثقايف غري املادي مبا يتماشى مع روح
 إىل ما يلي:اً االتفاقية، مع اإلشارة حتديد

 تعزيز التشاور مع اجلماعات، ومنفعتها وإشراكها وموافقتها يف مجيع جوانب الصون؛ 

  الثقايف غري املادي ونقله.إشراك الشباب يف ممارسة تراثهم 

  هل و كيف ميكن لسياسات الرتاث الثقايف غري املادي تعريف الرتاث الثقايف غري املادي، واجلماعات املعنية؟
ميكن مبقتضى تلك السياسات إيالء األولوية  هناك أي جوانب يف الرتاث الثقايف غري املادي )أو أي مجاعات(

 احملتملة لذلك؟ما هي األسباب و  استبعادها؟ هلا أو

  ما هي أنواع الوظائف اليت ميكن أن تقوم هبا املؤسسات واهليئات لدعم اجلماعات يف صون الرتاث الثقايف غري
 يف املؤسسات القائمة ووالياهتا؟ املادي واليت مل توضع هلا ترتيبات فعالً 

 الكلمات الرئيسية في مكنز اليونسكو
communities; community participation; capacity building; empowerment; policy making 

                                                
9 WIPO, Draft Articles for the Protection of Traditional Knowledge, and Traditional Cultural Expressions, 

http://www.wipo.int/tk/en/igc/draft_provisions.html 
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