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  وثيقة إعالمية: الشعوب األصلية أو األقليات

 مجال السياسة العامة/مسألة السياسة العامة
 الشعوب األصلية أو األقليات

 مسائل يتعين النظر فيها

على مجيع اجلماعات واجملموعات واألفراد الذين يَعتربون عنصراً حمدداً مع أن أحكام االتفاقية وتوجيهاهتا التنفيذية تنطبق 
من عناصر الرتاث الثقايف غري املادي جزءاً من هويتهم، وال يقتصر ذلك على اجلماعات األصلية وتراثها الثقايف غري املادي، 

طلب اهتماماً خاصاً. وغالباً ما تواجه فإن االتفاقية تشري يف ديباجتها إىل مجاعات السكان األصليني بوصفها مجاعات تت
مجاعات السكان األصليني واألقليات صعوبات يف صون تراثها الثقايف غري املادي؛ وقد تكون احلكومة أو اجملتمع مبعناه 

 الواسع حطّا من شأهنا على مر الزمن، وأن تكون ممارساهتا مقيدة أو حمظورة يف بعض احلاالت.

وق اإلنسان محاية الكرامة اإلنسانية باحرتام الثقافة، ومن مث فهي حتمي حرية التعبري، وحرية وتربط الصكوك الدولية حلق
وجتدر اإلشارة إىل أن تفسري هذه املفاهيم قد تغري على مر السنني. ففي  1الضمري والدين، وحرية املشاركة يف احلياة الثقافية.

حني أن حقوق األفراد يف اختيار اجملموعات الثقافية اليت يرغبون يف االنضمام إليها مل تتغري من حيث نطاقها، إال أن الرتكيز 
وق األقليات وغريها من اجملموعات دون الوطنية على محاية احلقوق قد حتوَّل من محاية احلقوق الثقافية لألمم إىل محاية حق

العهد يف املمارسات املرتبطة بثقافتها. أما احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية )احملمي يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و 
 املشاركة يف الثقافة ( فكان يحفهم يف بادئ األمر بوصفه احلق يفالدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتوقفت العديد من الدول يف  2الوطنية، وكان التفسري الشائع حلق "الشعوب" يف تقرير مصريها يتمثل يف السيادة الوطنية.
سبعينات القرن املاضي عن التشجيع على االندماج بوصفه اسرتاتيجية إلدارة التنوع الثقايف والعرقي واعتمدت عوضًا عن 

وبعد انتهاء احلرب الباردة  3ت التعددية الثقافية، اليت تساندها أحكام حقوق اإلنسان املتعلقة باألفراد.ذلك اسرتاتيجيا

                                                           
1 , F. 2008. ‘Culture, Heritage and Human Rights: An Introduction’ in Francioni and Scheinin (eds) Cultural Francioni

Human Rights. Martinus Nijhoff Publishers, pp.8-9. Cited in Deacon, ‘A comparative review of cultural rights provisions 
in the Kenyan constitution’.  

2 Determination and Cultural Rights’ in F. Francioni and M. Scheinin (eds) Cultural Human -Vrdoljak, A.F. 2008. ‘Self

Rights. Martinus Nijhoff Publishers, p.57. Cited in Deacon, ‘A comparative review of cultural rights provisions in the 
Kenyan constitution’. 

 .2013Harrison, R .( وبعدها اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا: 1973( وأسرتاليا )1971مثل كندا ) 3

Heritage: Critical approaches. Routledge, p.143. Cited in Deacon, ‘A comparative review of cultural rights provisions 
in the Kenyan constitution’. 
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وجتدد النزاعات يف تسعينات القرن املاضي يف أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية، بدأ يتنامى امليل إىل تفسري احلق يف املشاركة 
 4باحلقوق الثقافية لألقليات. يف احلياة الثقافية جمدداً بوصفه اعرتافاً 

إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية،  2007واعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب 
معارف الشعوب األصلية وثقافاهتا  الذي أيدته الدول على نطاق واسع يف شىت أحناء العامل. ويعرتف اإلعالن بـأن "احرتام

للشعوب األصلية "احلّق يف ممارسة تقاليدها  ويضيف أن لتقليدية يساهم يف حتقيق تنمية مستدامة ومنصفة".وممارساهتا ا
ويعرتف  .الشعيب طبذلك ال ويشملوعاداهتا الثقافية وإحيائها" ويف "جالل وتنوّع ثقافاهتا وتقاليدها وتارخيها وتطّلعاهتا"، 

والسيطرة على تراثها الثقايف ومعارفها التقليدية وتعبرياهتا الثقافية التقليدية احلّق يف "احلفاظ اإلعالن أن للشعوب األصلية 
 5يقّر بأن "للشعوب األصلية وأفرادها احلّق يف عدم التعّرض للدمج القسري أو لتدمري ثقافتهم".و  ومحايتها وتطويرها".

ألصليني واألقليات، أصبح وضع األحكام ومتاشياً مع وضع املزيد من الصكوك الدولية حلماية حقوق جمموعات السكان ا
الدستورية وغريها من األحكام الوطنية املتعلقة باألقليات وجمموعات السكان األصليني أكثر شيوعًا على الصعيد العاملي 

اخل وتعتمد الدول العديد من النهوج املختلفة إزاء مجاعات السكان األصليني الذين يعيشون د 6يف العقود القليلة املاضية.
 إقليمها، تبعاً لتاريخ العالقة بني هذه اجلماعات بالدولة وسياقها القانوين، وموقف احلكومة السائد منها.

 على ماذا تنص االتفاقية والنصوص المنبثقة عنها؟
 االتفاقية

بأن اجلماعات، وخاصة مجاعات السكان األصليني، واجملموعات، وأحياناً األفراد، يضطلعون بدور  عترفيوإذ الديباجة: 
هام يف إنتاج الرتاث الثقايف غري املادي واحملافظة عليه وصيانته وإبداعه من جديد، ومن مث يسهمون يف إثراء التنوع الثقايف 

 .واإلبداع البشري

 التوجيهات التنفيذية

: تسعى الدول األطراف إىل ضمان أن تشمل خططها وبراجمها املتعلقة بصون الرتاث الثقايف غري 174ذي التوجيه التنفي
واملهاجرين والالجئني واألشخاص من خمتلف والنازحني الشعوب األصلية  ومنهامجيع القطاعات وشرائح اجملتمع،  املادي

 من االتفاقية. 11فقاً للمادة فئات الضعيفة، و وذوي اإلعاقة وأفراد ال ومن اجلنسنياألعمار 

                                                           
4 ’Determination and Cultural Rights-Vrdoljak, A.F. ‘Self. 
 ationontheRightsofIndigenousPeoples.aspxhttp://undesadspd.org/IndigenousPeoples/Declarانظر الرابط التايل:  5
6 A comparative review of cultural rights provisions in the Kenyan ‘, Goderis and Versteeg 2014 cited in Deacon

constitution’. 

http://undesadspd.org/IndigenousPeoples/DeclarationontheRightsofIndigenousPeoples.aspx
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ينبغي أن تسعى الدول األطراف إىل االعرتاف مبسامهة صون الرتاث الثقايف غري املادي يف التماسك : 194التوجيه التنفيذي 
بطريقة شاملة وإىل  موعاتواجمل لجماعاتاالجتماعي والتغلب على مجيع أشكال التمييز وتعزيز النسيج االجتماعي ل

واملعارف اليت تساعد  أشكال التعبريلممارسات و لالغرض، تحشجَّع الدول األطراف على إيالء اهتمام خاص هلذا  دعمها.
أو اللون أو العرق أو األصل أو الطبقة أو اإلقامة ومعاجلتها  اجلنساجلماعات واجملموعات واألفراد على جتاوز االختالفات يف 

على نطاق واسع مجيع القطاعات وشرائح اجملتمع، مبا يف ذلك الشعوب  واملعارف اليت تشمل أشكال التعبريواملمارسات و 
  املهمشة. ئاتوذوي اإلعاقة وأفراد الف واجلنسنياألصلية واملهاجرين والالجئني واألشخاص من خمتلف األعمار 

ها صون الرتاث ينبغي أن تسعى الدول األطراف إىل االعرتاف باملسامهة اليت يقّدم :197)أ(:  197التوجيه التنفيذي 
وحتقيقاً لذلك، تحشجَّع الدول  وتعزيزها. هاالثقايف غري املادي للجماعات واجملموعات واألفراد لبناء السالم الدائم وتشجيع

لشعوب األصلية واملهاجرين والالجئني واألشخاص ضمان احرتام الرتاث الثقايف غري املادي ل (األطراف على القيام مبا يلي: )أ
الضعيفة واحرتام جهودها الرامية إىل صون الرتاث الثقايف غري  وذوي اإلعاقة وأفراد الفئات واجلنسنيمن خمتلف األعمار 

 املادي.

 المبادئ األخالقية

يف مواصلة املمارسات  الة،بحق الجماعات والمجموعات واألفراد، بحسب الح: جيب االعرتاف 2املبدأ األخالقي 
 .هذا احلق وأوجه التمثيل والتعبري واملعارف واملهارات الضرورية لضمان استمرارية الرتاث الثقايف غري املادي واحرتام

االحرتام والتقدير املتبادل للرتاث الثقايف غري املادي،  لى، عالوة عاالحترام المتبادل: جيب أن يسود 3املبدأ األخالقي 
 عالت بني الدول وبني اجلماعات واجملموعات واألفراد، حبسب احلالة.التفا

. وينبغي إيالء اهتمام احرتاماً تاماً وهويات اجلماعات واجملموعات واألفراد  التنوع الثقافياحرتام  نبغي: ي11املبدأ األخالقي 
وتنفيذ تدابري الصون يف كنف احرتام يف تصميم  واحترام الهويات العرقية الشبابوإشراك  للمساواة بين الجنسينخاص 

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

 صكوك قانونية أخرى في هذا الشأن
 (2007إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية )

 7(1989) 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

                                                           
 ، https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdfاألصلية، إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب  7

 ،169واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 _ar.pdf169normes/documents/normativeinstrument/wcms_c---ed_norm/---groups/public//5http://www.ilo.org/wcmsp 
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 أمثلة

  فنزويالوفقاً لدستور : 

ُيق للشعوب األصلية احملافظة على هويتها العرقية والثقافية، ونظرهتا إىل العامل، وقيمها، ومعتقداهتا الروحية، 
تقدير املظاهر الثقافية للشعوب على وأماكنها املقدسة، وأماكن العبادة اخلاصة هبا وتنميتها. وتشجع الدولة 

للشعوب األصلية احلصول على تعليمها اخلاص، وعلى نظام تعليمي ثنائي اللغة متعدد األصلية ونشرها، وُيق 
 (.121)املادة  الثقافات يأخذ يف االعتبار خصوصياهتا االجتماعية والثقافية وقيمها وتقاليدها

 حلكم الذايت: نقل املسؤوليات فيما يتعلق بصون الرتاث الثقايف غري املادي جلماعات السكان األصليني املتمتعة با
بعض املسؤوليات املتعلقة بالنهوض بالرتاث الثقايف غري املادي وصونه فيما  2009لعام  البوليفيُيدد الدستور 

خيص مجاعات السكان األصليني اليت متارس سلطتها من خالل مستويات احلكم على صعيد احملافظات 
 والبلديات:

]...[ النهوض بالثقافة واحلفاظ على الرتاث  ما يلي: املركزية تشمل جماالت الوالية القضائية احلصرية للحكومة
 وغري املادياملهم الثقايف والتارخيي والفين والتذكاري واملعماري واألثري واخلاص بعلم اإلحاثة والعلمي واملادي 

 (.298على املستوى املركزي للدولة )املادة 

]...[  :مات الواليات واألراضي الواقعة حتت سيطرهتاختضع املسائل اآلتية للوالية القضائية احلصرية حلكو 
والعلمي  النهوض بالثقافة والرتاث الثقايف والتارخيي والفين والتذكاري واملعماري واألثري واخلاص بعلم اإلحاثة

 (.300للمحافظات واحلفاظ على هذه الثقافة وهذا الرتاث )املادة  وغري املاديواملادي 

]...[  :لوالية القضائية احلصرية للحكومات البلدية ذات احلكم الذايت يف أراضيهاختضع املسائل اآلتية لو 
والعلمي  اإلحاثةالثقايف والتارخيي والفين والتذكاري واملعماري واألثري واخلاص بعلم النهوض بالثقافة والرتاث 

 8(.302للبلديات واحلفاظ على هذه الثقافة وهذا الرتاث )املادة  واملادي وغري املادي

 بناء القدراتل المعدة موادال مفيدة واردة فيدراسات حاالت 

 الوكاالت احلكومية حتمي حقوق مجاعات السكان األصليني يف الربازيل .31دراسة احلالة رقم 
1.0v-31CS:  العربية|الروسية|اإلسبانية|الفرنسية|اإلجنليزية 

                                                           
8 n/Bolivia_2009.pdf?lang=arhttps://www.constituteproject.org/constitutio 

https://ich.unesco.org/doc/src/CS31-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS31-v1.0-EN.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS31-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS31-v1.0-FR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS31-v1.0-ES.doc
https://ich.unesco.org/doc/src/CS31-v1.0-ES.doc
https://ich.unesco.org/doc/src/CS31-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS31-v1.0-RU.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS31-v1.0-AR.docx
https://ich.unesco.org/doc/src/CS31-v1.0-AR.docx


 5   وثيقة إعالمية

 

ICH Policy Advice-v2.0-AR 
 ©UNESCO  

ظر استنساخ هذه الوثيقة بال ترخيص  ُيح

 

 

 لالستزادة
Francioni, F. 2008. ‘Culture, Heritage and Human Rights: An Introduction’ in Francioni and 
Scheinin (eds) Cultural Human Rights. Martinus Nijhoff Publishers, pp.8-9. Cited in Deacon, ‘A 
comparative review of cultural rights provisions in the Kenyan constitution’. 

Vrdoljak, A.F. 2008. ‘Self-Determination and Cultural Rights’ in F. Francioni and M. Scheinin (eds) 
Cultural Human Rights. Martinus Nijhoff Publishers, p.57. Cited in Deacon, ‘A comparative review of 
cultural rights provisions in the Kenyan constitution’. 

 أسئلة يتعين النظر فيها

  يف دولة تضم سكانًا أصليني وأقليات معرتف هبا، ما هي األحكام املتعلقة هبؤالء السكان واألقليات، إن
 وجدت، وما الغرض منها وما هي اآلثار املرتتبة عليها؟

  ،هل هناك أية إشارة إىل مجاعات مهاجرة حديثاً )إن كان هناك مجاعات مهاجرة( أو سكان أصليني أو أقليات
 وكيف سيحدعم حتديد الرتاث الثقايف غري املادي هلذه اجلماعات وصونه، إن كان ذلك ممكناً أصاًل؟

 م اخلاصة إىل الثقافة أم الرتاث الثقايف غري املادي أم اهلويات العرقية اللغوية؟ وكيف ميكن هل تشري هذه األحكا
 استخدامها لتعزيز صون هذا الرتاث أو رسم السياسات هلذا الغرض؟

 الكلمات الرئيسية في مكنز اليونسكو

؛ األقليات األقليات؛ املعارف التقليدية؛ الشعوب األصلية؛ الرتاث الثقايف غري املادي؛ السياسات احلكومية؛ لسياساترسم ا
 الثقافية

http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept9490
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept5185
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept5185
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept278
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept278
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept10387
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept10387
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept6291
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept6291
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept7006
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept7006

