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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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 االجتماعي والسالمحكام السياسة العامة للتماسك أورقة معلومات: 

 مجال السياسة العامة/مسألة السياسة العامة
 القطاعات األخرى/التماسك االجتماعي والسالم

 المسائل المتعين النظر فيها

ميكن أن تقر سياسات صون الرتاث الثقايف غري املادي على الصعيد الوطين بالتنوع وحترتم منظورات اجلماعات لرتاثها الثقايف 
غري املادي، وبالتايل تزيد االحرتام املتبادل والتسامح يف اجملتمع. وميكن ملمارسات الرتاث الثقايف غري املادي نفسها أن تقوم 

املنازعات وحلها، وإحالل السالم واألمن. كما ميكن رسم  ودرءاالجتماعي واحلد من التمييز،  بدور يف حتسني التماسك
، وتشجيع سياسات لصون ممارسات الرتاث الثقايف غري املادي اليت تعزز السالم والتماسك االجتماعي، باالعرتاف هبا مثالا 

وما إىل ذلك. وعند القيام بذلك، من املهم احلرص على أن  البحوث بشأهنا، وإدماجها يف الربامج ألغراض العدالة التصاحلية
 عود بالفائدة دون مربر على بعض اجلماعات أو اجملموعات املهيمنة. تحلل املنازعات عادلة، وأال  تكون األساليب التقليدية

مبقتضاها ينبغي صون الرتاث والصلة بني الرتاث الثقايف غري املادي والتماسك االجتماعي والسالم سبب من األسباب اليت 
عزز اجلماعات واجملموعات املعنية. ولقد تللمجتمع كما  ةعزز املنفعة العامت يالثقايف غري املادي من الضياع أو االندثار: فه

 يف اتفاقية محاية امللكية الثقافية يف حالة نشوب على الرتاث املادي، كما يتبني ذلك مثالا اا انصب االهتمام الدويل أساس
 (، لكن النزاع واهلجرة قد يعرضان الرتاث الثقايف غري املادي خلطر أكرب.1954نزاع مسلح )

اا ثقافياا وقد تكون بعض عناصر الرتاث الثقايف غري املادي استبعادية أو متييزية: لكن هذه العناصر ال يعرتف بأهنا تشكل تراث
قية(. وهذا الرتاث الثقايف غري املادي ميكن أن يتغري مع مرور من االتفا 1-2غري مادي على الصعيد الدويل )انظر املادة 

للجميع من الناحية االجتماعية أو حيد من التمييز. وقد تقرتح  الوقت عن طريق احلوار مع اجلماعات، ويصبح أكثر مشوالا 
كنها أن حتظر املمارسات سياسات الرتاث الثقايف غري املادي على الصعيد الوطين اسرتاتيجية لتشجيع ذلك التغيري، أو مي

التمييزية أو ختتار عدم االعرتاف بكوهنا من الرتاث الثقايف غري املادي. وقد نوقشت هذه املسألة بتفصيل أكرب يف ورقة 
 املعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان.

 ما الذي تقوله االتفاقية ونصوصها

 االتفاقية

 "يضمن التنمية املستدامة ثقايف غري املادي بوصفه بوتقة للتنوع الثقايف وعامالا أمهية الرتاث ال"تعرتف االتفاقية يف ديباجتها بـ
 ."الدور القّيم للغاية الذي يؤديه الرتاث غري املادي يف التقارب والتبادل والتفاهم بني البشر"بـو 
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ال يؤخذ يف احلسبان ألغراض هذه االتفاقية سوى الرتاث الثقايف غري املادي "من االتفاقية على أنه  1-2وتنص املادة 
االحرتام املتبادل بني اجلماعات واجملموعات الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة املتعلقة حبقوق اإلنسان، ومع مقتضيات 

 ."واألفراد والتنمية املستدامة

 التوجيهات التنفيذية

وجيهات التنفيذية )بشأن التوعية بالصلة بني الرتاث الثقايف غري املادي والتنمية املستدامة(، والفقرة من الت 111انظر الفقرة 
من التوجيهات  117)هـ( من التوجيهات التنفيذية )بشأن أعمال التوعية بالرتاث الثقايف غري املادي( والفقرة  102

 قايف غري املادي(.التنفيذية )بشأن أمهية احلفاظ على معىن وقيمة الرتاث الث

 "صون الرتاث الثقايف غري املادي والتنمية املستدامة على الصعيد الوطين"بشأن  4-السادس الفصل 

ويغطي دور الرتاث الثقايف غري املادي يف تعزيز التماسك االجتماعي واحلد من التمييز، ومنع املنازعات وحلها، وإحالل 
 السالم واألمن.

تعرتف الدول األطراف بالطبيعة الديناميكية للرتاث الثقايف غري املادي يف كّل من "من التوجيهات التنفيذية:  170 الفقرة
السياقني احلضري والريفي وتوّجه جهود الصون اليت تبذهلا فقط للرتاث الثقايف غري املادي الذي يتوافق مع الصكوك الدولية 

مقتضيات االحرتام املتبادل فيما بني اجلماعات واجملموعات واألفراد والتنمية  القائمة املتعلقة حبقوق اإلنسان أو مع
 ."املستدامة

 الرتاث الثقايف غري املادي والسالم  4-الفصل الرابع 

تشجع الدول األطراف على االعرتاف مبسامهة صون الرتاث الثقايف غري املادي يف تعزيز ظهور جمتمعات سلمية  -192
قوم على احرتام حقوق اإلنسان )مبا يف ذلك احلق يف التنمية(، وتكون خالية من العنف وعادلة وشاملة وت

كما أن انعدام التنمية املستدامة يعرض للخطر   من؛أواخلوف. وال ميكن أن تتحقق التنمية املستدامة دون سالم و 
 استتباب السالم واألمن.

تصورات وأشكال التعبري عن الرتاث الثقايف غري املادي اليت الدول األطراف بتلك املمارسات وال أن تعرتفينبغي  -193
وتضمن التبادل واحلوار اا تضع صنع السالم وبناء السالم يف جوهرها وتوّحد اجلماعات واجملموعات واألفراد مع

 كما تسعى الدول األطراف إىل مواصلة التحقيق الكامل للمسامهة اليت  والتفاهم بينهم وإىل تشجيعها وتعزيزها.
 تقّدمها أنشطة الصون يف بناء السالم.
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 التماسك االجتماعي واملساواة 1-4-6الفصل السادس 

الدول األطراف إىل االعرتاف مبسامهة صون الرتاث الثقايف غري املادي يف التماسك االجتماعي  أن تسعىينبغي  -194
 والتغلب على مجيع أشكال التمييز وتعزيز النسيج االجتماعي للمجتمعات واجلماعات بطريقة شاملة وإىل دعمها.

تعبريات واملعارف اليت تساعد اهتمام خاص باملمارسات وال إيالءهلذا الغرض، ُتشجَّع الدول األطراف على 
اجلماعات واجملموعات واألفراد على جتاوز االختالفات يف اجلنس أو اللون أو العرق أو األصل أو الطبقة أو 
اإلقامة ومعاجلتها واملمارسات والتعبريات واملعارف اليت تشمل على نطاق واسع مجيع القطاعات وشرائح اجملتمع، 

واملهاجرين والالجئني واألشخاص من خمتلف األعمار واألجناس وذوي اإلعاقة مبا يف ذلك الشعوب األصلية 
 وأفراد الفئات املهمشة.

 منع النزاعات وحلها 6-4-2

الدول األطراف إىل االعرتاف باملسامهة اليت ميكن أن يقّدمها الرتاث الثقايف غري املادي يف منع  أن تسعىينبغي  -195
 ... وإىل تشجيعها وتعزيزها.اا سلمي حدوث النزاعات وتسوية النزاعات

 إعادة السالم واألمن 6-4-3

لدول األطراف إىل االستفادة الكاملة من الدور احملتمل للرتاث الثقايف غري املادي يف إعادة أن تسعى اينبغي  -196
 د. ...السالم واملصاحلة بني األطراف وإعادة بسط األمن واألمان وتعايف اجلماعات واجملموعات واألفرا

 حتقيق السالم الدائم  6-4-4

الدول األطراف إىل االعرتاف باملسامهة اليت يقّدمها صون الرتاث الثقايف غري املادي للجماعات أن تسعى ينبغي  -197
 ... واجملموعات واألفراد لبناء السالم الدائم وتشجيع وتعزيزها.

 المبادئ األخالقية

حرتام املتبادل، عالوة على االحرتام والتقدير املتبادل للرتاث الثقايف غري املادي، الجيب أن يسود ا": 3املبدأ األخالقي 
 ."التفاعالت بني الدول وبني اجلماعات واجملموعات واألفراد، حبسب احلالة

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

 ."على موافقتهم احلرة واملسبقة واملستدامة واملستنرية
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غري املادي حبماية املصاحل فراد الذين يبدعون الرتاث الثقايف ألجيب أن تتمّتع اجلماعات واجملموعات وا": 7املبدأ األخالقي 
ن استعماله وعن إجراء البحوث عليه وتوثيقه ماملعنوية واملادية النامجة عن هذا الرتاث، وعلى وجه اخلصوص تلك النابعة 

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

واجملموعات واألفراد بشكل كامل. وينبغي إيالء جيب احرتام التنوع الثقايف وهويات اجلماعات ": 11املبدأ األخالقي 
اهتمام خاص للمساواة بني اجلنسني وإشراك الشباب واحرتام اهلويات العرقية يف تصميم وتنفيذ تدابري الصون يف كنف 

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

 ة األخرى ذات الصلةالصكوك القانوني

 1العهدان الدوليان اخلاصان باحلقوق املدنية والسياسية، وباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

 2تشري إىل الرتاث املادي.هي ( وبروتوكوالها. و 1954)اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح 

 أمثلة

، استخدمت نظم احملاكم التقليدية كطريقة لتوفري آليات مالئمة رواندايف بعض جمتمعات ما بعد انتهاء النزاعات، من قبيل 
وميكن استخدام ممارسات الرتاث الثقايف غري املادي كأداة للحد من التباعد االجتماعي  للعدالة االنتقالية وبناء السالم.اا ثقافي

 3البعض.وتعلم بعضها اا ت املهمة ثقافيايف الرقص والغذاء وغريمها من املهار  امع غريه كتشرت بني اجملموعات عندما 

 دراسات حاالت ذات صلة في مواد بناء القدرات.

 يف مايل ميثاق ماندن الرتاث الثقايف غري املادي، منوذج للسالم واألمن: :34دراسة احلالة رقم 
v1.0-CS34 :اإلسبانية|الفرنسية|اإلنجليزية 

 مثاالن من الرتاث الثقايف غري املادي عن درء النزاعات أو حلها :41دراسة احلالة رقم 
EN-v1.0-CS41 :العربية|اإلسبانية|الفرنسية|اإلنجليزية 
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 سئلة للدراسةأ

  ما هو السياق الراهن يف الدولة فيما يتعلق بالسالم والتماسك االجتماعي والتمييز ضد مجاعات أو جمموعات
 معينة أو هتميشها؟

  هل مثة عناصر من الرتاث الثقايف غري املادي يف إقليم الدولة اليت من شأهنا أن ختفف أي حتد من التحديات
كيف ميكن الرتويج هلذه العناصر وتشجيعها على و اليت مت حتديدها يف جمال التماسك االجتماعي والسالم؟ 

 أحسن وجه بإشراك اجلماعات واجملموعات واألفراد املعنيني؟

  عناصر من الرتاث الثقايف غري املادي يف إقليم الدولة اليت من شأهنا أن تؤجج أي حتد من التحديات  هل مثة
ما هي و كيف ميكن ختفيف أثر هذه العناصر؟ و اليت مت حتديدها يف جمال التماسك االجتماعي والسالم؟ 

 ات اليت أجريت مع اجلماعات بشأن هذه املسألة وكيف كان رد اجلماعات؟ر املشاو 


