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ެ މީގ.ެއިހުގެ ކެއުންތައް ތައްޔާރު ކުރުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އަންހެނުން އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ ދާއިރާއެކެވ
ަ އެއީ މި މަސައްކަތުގައި މަންމ.ެމައިގަނޑު ސަބަބަކަށް ވެފައި ވަނީ މަންމައާއި އަންހެން ދަރިއާ ދެމެދު އޮންނަ އިޖުތިމާޢީ ގުޅުމެވ
ި ކަންކަން ހޯދައި ބަލައި ދިރާސާ ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރ،ެހަރަކާތްތެރިވަމުން ދާ އިރު މި ކަންކަމުގައި އަންހެން ދަރިން ބައިވެރިވ
ެ އަދި މިއީ އ.ެ އެކި ފަހަރުމަތިން މިކަންކަން ތަކުރާރު ވާއިރު އަންހެން ދަރިން މަޑުމަޑުން މި ދައުރު އަދާ ކުރަން ފަށައެވ.ެވާތީއެވ
.ެމީހުންނަކީ އަންހެނުންނަށް ވީތީ ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެނެގަނެވެން ފަށައެވ

މަޢުނަވީ ޘަޤާފީތަރިކައާއި މިންތި | 5

އޮމާންގެ ބެޑޮއިންގެ ރަށްވެހިންގެ ކުރީގެ އާދަތަކާއި ކުޅިވަރުތަކުގައި ޖަމަލަކީ އެންމެ ކުރިއްސުރެ ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދާ މުހިއްމު
ޖަނަވާރެކެވެ .ޖަމަލު ވިއްސުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އުފެއްދުމުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އަދާކުރާ ޚާއްޞަ ދައުރުތަކެއް ވެއެވެ.
ވިޔެގެން ހަދާ ސާމާނުތައް އަންހެނުން ތައްޔާރު ކުރާ އިރު ،ލަކުޑި މަށައިގެން އަދި ރިހި ވިރުވައިގެން ތައްޔާރު ކުރާ ސާމާނު ތައްޔާރު
ކުރަނީ ފިރިހެނުންނެވެ .ދެންވެސް މި ފަދަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައި ވާ ތަން ފެންނަނީ ކްރޮއޭޝިޔާގެ ހަރުވަޓްސްކާ
ޒަގޯރެއާ އަވަށުގައި ލަކުޑިން ތައްޔާރު ކުރާ ކުޑަކުދިންގެ އިހުގެ ކުޅޭ އެއްޗެއް އުފެއްދުމުގައެވެ .މި ކަންކުރުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަކީ އާއިލާތަކުގެ
ތެރެއިން އެއް ޖީލުން އަނެއް ޖީލަށް ފޯރައިފައި ވާ ކަންތައްތަކެކެވެ .އެކި ކަހަލަ ގަސްގަހުގެ ލަކުޑި އެއްކޮށް ،އެ ހިއްކާ ،އެކި
ގޮތްގޮތަށް ކޮށާ މަށައި ކުޅޭ އެއްޗެއްގެ ސިފަ ޖެއްސުމަކީ ފިރިހެނުންގެ މަސައްކަތެވެ .އެއަށްފަހު މި ތައްޔާރުކުރެވުނު ކުޅޭ އެތީގައި
ތަފާތު ފަރުމާތައް ކޮށް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަކީ އަންހެނުންގެ މަސައްކަތެވެ.

ބަދަލުވަމުންދާ މިންތީގެ ގުޅުންތަކާއި އޭގެ ދައުރު
އިންސާނުން މިންތީގެ ދައުރު ދެނެގަނެ ދަސް ކުރަނީ ޅަފަތުގައެވެ.

ހޯދައި ދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކީ އޭގެ މިސާލެކެވެ .މަޢުނަވީ

ނަމަވެސް ،މިންތީގެ ދައުރަކީ އަބަދު އެއްގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗެއް

ޘަޤާފީ ތަރިކަތައް ފެތުރެމުންދާ ގޮތްތަކަށް ،މިންތީގެ އާދަތަކުގެ

ނޫނެވެ .މަޢުނަވީ ޘަޤާފީ ތަރިކަ ފަދައިން މިންތީގެ ދައުރަކީ ވެސް

ނުފޫޒު ދަނީ ފޯރަމުންނެވެ .ހަމަ އެ ފަދައިން މިންތީގެ އާދަތައް

އަބަދުމެ ބަދަލުވަމުން ދާ ،ޙާލަތްތަކަށް ހޭނެމުން ދާ އެއްޗެކެވެ.

ފެތުރެމުން ދާ ގޮތަށް މަޢުނަވީ ޘަޤާފީ ތަރިކައިގެ ނުފޫޒު ވެސް

މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މިންތީގެ ދައުރާއި އާދަތައް ދަނީ ވަގުތާ އެކީ

ދަނީ ފޯރަމުންނެވެ .އެހެން ކަމުން ،މިންތީގެ އާދަތަކާއި މަޢުންވީ

ބަދަލު ވަމުންނެވެ .އިހު ޒަމާނުގައި ހަމައެކަނި ވަކި މިންތިއަކަށް

ޘަޤާފީތަރިކައާ ދެމެދުގައި ވަކި ނުކުރެވޭނެ ގުޅުމެއް ވެއެވެ.

ޚާއްޞަ ކުރެވިގެން ކުރަމުން އައި ކަންކަން މިހާރު ވަނީ ވަރަށް

މިންތިއާ ގުޅުން ހުރި ބައެއް ބަދަލުތަކުގެ އަނެއް އަސްލަކީ ބަދަލު

ގިނަ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ހުރިހައި މިންތިއެއްގެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް

ކުރެވޭ މުއާމަލާތުތަކުގައި ފައިދާ ކުރުވަނިވި ބައިވެރިވުމާއި އެ

ބައިވެރި ވެވޭ ގޮތަށް ހުޅުވައިލެވިފައެވެ.

ކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ބާރު ލިބިގެން ވާ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން
ދާ މަސައްކަތްތަކެވެ .މަޢުނަވީ ޘަޤާފީ ތަރިކައާ ގުޅުން ހުރި

މިންތިއާ

ގުޅުން

ހުރި

އާދަތަކާއި

ހަމަތަކާއި

އުސޫލުތައް

ކަންކަން

ނިންމުމަކީ އެހެން އެއްވެސް ކަމަކާ ނުލައި ވަކިން

އެކުލަވައިލުމާއި މި ކަންކަން ފެތުރުމާއި އެ ކަންކަމަށް އަންނަ

ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ .މިއީ މިންތީގެ ގުޅުންތަކާއި ބާރުގެ

ބަދަލުތަކުގައި މަޢުނަވީ ޘަޤާފީ ތަރިކަ އަދާކުރާ ދައުރު ވަރަށް

ގުޅުންތައް އޮންނަ ބޮޑެތި ޖަމާޢަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހޭ

މުހިންމެވެ .އާދަކޮށް ކުރަމުން އަންނަ ގޮތް ނޫން އެހެން

ނިންމުންތަކެކެވެ .މި އާދަތަކާއި ގުޅުންތަކަކީ އަމަލާއި ،ބަދަލު

ގޮތަކަށް ކަމެއް ބަދަލު ކުރުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭނީ ބުއްދި ޤަބޫލު

ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަށް ކަނޑަ އެޅުމަށް އެހީތެރި ވެދޭ އެއްޗެކެވެ.

ކުރާ އުޞޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާ ކޮށްގެނެވެ .މިސާލަކަށް

އަދިހަމަ އެހެންމެ މި ކަންކަމަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު

ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތަކުން މިންޖު ވުމަށް ކުރެވޭ

ކުރުމަށާއި ނުފޫޒު ގަދަ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ ބާރުތައް ހަމަހަމަ

ކަންކަމެވެ .ނުވަތަ މި ބަދަލު އަންނާނީ ވަކި އުޞޫލެއްގެ މައްޗަށް

ކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެ މުޖުތަމަޢެގައި ޢާއްމުކޮށް

ބިނާ ކޮށެވެ .މި ގޮތުން އެންމެނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް

ސުވާލު އުފައްދާ ކަންކަމެވެ.
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ވިއެޓްނާމްގެ 'ޗައު ވަން ޝަމަންސް' ނަމަކަށް ކިޔާ ލަވައެއް
ހުށަހަޅައިދޭ އިރު މިންތީގެ ދައުރު އޮންނާނީ ބަދަލު ކޮށްލައިފައެވެ.
މި ހުށައެޅުމުގައި އަންހެނުން ފިރިހެނުންގެ ހެދުން ލައިގެން،
ފިރިހެނުންގެ ހަރަކާތްތައް ހުންނަ ގޮތަށް ހަރަކާތްކޮށް ކުރީގެ
ފިރިހެނުންގެ ދައުރު ދައްކުވައި ދެއެވެ .އަދި ހަމަ އެ ފައިން
ފިރިހެނުން އަންހެނުންގެ ދައުރު ވެސް ދައްކުވައި ދެއެވެ .ހަމަ
މިއާ އެއް ފަދަ ގޮތަކަށް 'ކަބުކީ'އޭ ކިޔާ ޖަޕާނުގެ ކުރީގެ ސްޓޭޖް
ހުށަހެޅުމެއްގައި ފިރިހެނުން ދައްކުވައިދޭނީ ''އޮންނަގާޓޯ'' ކިޔާ
އަންހެނެއްގެ ދައުރެވެ .މި ހުށަހެޅުމުގެ މައިގަނޑު އަނެއް ދެ
ސަޚްސިއްޔަތަކީ ''އަރަގާޓޯ'' އޭ ކިޔުނު ރުޅިގަދަ މީހަކާއި ''ވަގޯޓޯ''
އޭ ކިޔުނު މަޑުމައިތިރި މީހެއްގެ ދައުރެވެ .މިންތީގެ ދައުރު
ބަދަލުކޮށްލުމާއި ހުށަހަޅައި ދޭ ޝަޚްޞިއްޔަތުގެ ހަގީގީ މިންތި
އޮޅުވާލުމަކީ މިންތި ބައިކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އަންހެން/ފިރިހެން
އުސޫލާމެދު ސުވާލު އުފައްދާ ކަމެކެވެ .ކަބުކީގެ ހުށަހެޅުންތައް
ބިނާކުރެވިފައި ހުންނަނީ މާޒީގެ ހާދިސާތަކާއި ހިތުގައި ދެބަސްވުން
އުފެދޭ ފަދަ ގުޅުންތަކުގެ މައްޗަށެވެ .ކަބުކީ އަކީ ޖަޕާނުގެ ކުރީގެ
ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަޝްހޫރު ޑްރާމާގެ ވައްތަރެވެ.
© Umemura Yutaka
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މިންތީގެ ތަފާތު ގިނަ ޚިޔާލުތަކެއް

INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE AND GENDER • 6

INTANGIBLEޢެއްގައި ވެސް މިންތީގެ
CULTURALމެ މުޖުތަމަ
HERITAGEތެވެ .ކޮން
ANDސް ތަފާ
 GENDERވެ
އެއް މުޖުތަމަޢުއާއި އަނެއް މުޖުތަމަޢުގައި މަޢުނަވީ ޘަޤާފީ  • 6ވަރަށް
ތަރިކައިގެ ތަފާތުތައް ހުންނަ ފަދައިން މިންތީގެ ޚިޔާލުތަކަކީ ވެސް

ދައުރުތަކާއި އުޞޫލުތަށް ބަދަލުވަމުންދާ ދިއުމުގެ ސަބަބުން

އެހައިމެ ތަފާތު ވެފައިވާ ޚިޔާލުތަކެކެވެ .އަދިހަމަ އެހެންމެ މިންތީގެ

މަޢުނަވީ ޘަޤާފީ ތަރިކަތަކުގެ އާއްމު އުސޫލުތަކާއި ކުލަވަރުތަކަށް

ދައުރުތަކާއި ،އުސޫލުތައް ހޯދައި ބަލައި ދިރާސާ ކުރަން ޖެހެނީ

ވެސް ބަދަލު އައިސް ދާނެއެވެ.

އެ މުޖުތަމަޢުއެއްގެ ނަޒަރިއްޔާއިންނެވެ .މިސާލަކަށް ،އެމެރިކާގެ
އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްވެހިންގެ ނަޒަރުގައި ތަފާތު ހަތް މިންތިއެއްގެ
މީހުން އުޅެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އެ މީހުންނަކީ އެ މީހުން އުފަންވި
© 2003 Larnaca Municipality
© 2003 Larnaca
– Photograph:
MunicipalityAndreas
– Photograph:
Larkos Andreas Larkos

މިންތި ނޫން އެހެން މިންތިއެއްގެ ބައެއް ކަން ޤަބޫލު ކުރާ
މީހުންނާއި އެ މީހުންނަކީ ހުރިހައި މިންތި އަކަށް ވެސް ފެތޭ
ބައެއް ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރާ މީހުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޔޫރަޕު އަދި އޭޝިއާގެ ގިނަ މުޖުތަމަޢުތައް ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި
ތިނެއް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނަ މިންތީގެ މީހުން އުޅެއެވެ.
އުމުރާއި މިންތިއަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިލާމެހިފައި ވާ ދެ އެއްޗެވެ.
މި ގޮތުން ،ކުޑަ ކުދިންނާއި ޒުވާން ފުރައިގެ ކުދިންނާއި ބޮޑެތި
މީހުންގެ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިފައިވާ މިންތީގެ އުއްމީދުތަކާއި އާދަތައް
''Tsiattista

އަކީ

ސައިޕަރަސްގެ

''ޅެންވެރިންގެ
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ކުރިމަތިލުމަކަށް'' ކިޔާ ނަމެކެވެ .މި ކުރިމަތިލުމުގައި
ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު އައު ޅެން ހަދައި އެއްބައިވެރިޔަކު
އަނެއް ބައިވެރިޔަކަށް ވުރެ މޮޅު ޅެމެއް ހެދުމަށް ވާދަ
ކައިވެނީގެ ޙަފްލާތަކާއި ކާނިވާތައް އަދި މި ނޫން ވެސް
އާއްމު ޙަފްލާތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޢާއްމުންގެ ތަރުހީބު
ލިބޭ މަޝްހޫރު ޙަރަކާތެކެވެ .އިހުޒަމާނުގައި މި ޙަރަކާތުގައި
ބައިވެރިވެ ޅެން ހަދައި އުޅުނީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުން
ކަމުގައި ވިޔަސް މިހާރު މި ޙަރަކާތުގައި އަންހެނުން ވެސް
މަދުމަދުން ބައިވެރިވެ ޅެންތައް ހުށައަޅައި ދެއެވެ.

003 Larnaca Municipality
© 2003 Larnaca
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Larkos Andreas Larkos
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ާމީހުންގެ ތެރޭގައި މިންތީގެ ގުޅުންތައް އަބަދުމެ ބަދަލުވަމުންދ
ެ މިންތީގ،ް މަޢުނަވީ ޘަޤާފީ ތަރިކަ މެދުވެރިކޮށ،ްދިއުމުގެ ސަބަބުނ
ިހަމަހަމަކަމަށް ވާޞިލު ވުމަށާއި މިންތީގެ ތަފާތު ކުރުންތައް ނައްތައ
ް ހަމަހަމަ ކަމާއި ތަފާތު ކުރުންތައ.ެލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެން ދެއެވ
ެ މިންތީގ.ެނައްތައި ލުމަކީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ މައި އަސާސެވ
،ްހަމަހަމަ ކަމާއި މަޢުނަވީ ޘަޤާފީ ތަރިކައާ މެދު ވިސްނައި ލުމުނ
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ްމިންތީގެ ހަމަހަމަކަނ

© 2005 Department of Traditional Arts at the Research Center of
ICHHTO Photograph: Sa›id Azadi

ްއިންސާނީ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކޮށް ދޭ ފަރާތްތަކުން އިސް ކަމެއ

© 2005 Department of Traditional Arts at the Research Center of
ICHHTO Photograph: Nabiollah Giyahchi

.ެއެ މީހުންނަށް އުފަލާއި ހިތްހަމަ ޖެހުން ހޯދައި ދިނުމަށެވ
ް''ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ އެލިމިނޭޝަން އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަނ
ިޑަބްލިޔު) މި އެއްބަސްވުމުގައ.ޭއ.ީޑ.ީއ.ީއަގެއިންސްޓް ވިމަން'' (ސ
ިކުރީގެ ޘަޤާފީ ގޮތްތަކާއި އާދަތަކުގެ އިތުރުން އަންހެނުންނާއ
ްފިރިހެނުންނަށް ކަނޑައަޅައިފައި ވާ ދައުރުގެ ތަފާތުތަކަކީ ގޮންޖެހުމެއ
ް މި އެއްބަސްވުމުގައި ގޮންޖެހުމެއ،ް ނަމަވެސ.ެކަމަކަށް ނުދެކެއެވ
ެކަމުގައި ދެކިފައި ވަނީ މި ތަފާތުކުރުން ތަކުގެ ސަބަބުން ނުކުމެދާނ
ި މިސާލަކަށް އަންހެނުންގެ މައްޗަށް އެ މީހުން ނިކަމެތ.ެނަތީޖާތަކެވ
ް ނުވަތަ އަންހެނުންގެ އުފަލާއި ހިތްހަމަ ޖެހުމަށް ހުރަސ،ަކުރުވާ ފަދ
.ެއަޅާ ފަދަ ދައުރެއް އެ މީހުން ލައްވާ އަދާ ކުރުވަފާނެ ކަމާ މެދުއެވ
ާ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް ކުރުމުގެ ނަޒަރަކުން ބަލ،ްއެހެން ކަމުނ
ް ތަފާތު ކުރުމާއި ވަކިބަޔަކު ދަށް ކޮށްލުމާއި މި ފަދަކަންކަނ،ަނަމ
ްޢާއްމުންގެ މެދުގައި ފެތުރުމަށް އެހީތެރި ވެދޭ ކުރީގެ އާދަކާދަތައ
ް''ފަހަށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ'' ނަމުގައި މި ކަންކަން ދަމަހައްޓަނ
ެކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ އެ ކަންކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަން އެންމ
ީ މިގޮތަށް ބުނާބުނުންތައް އަޅައި ކިޔަން ޖެހޭނ.ެއެކަށީގެންވާ ކަންކަމެވ
ިމި ފަދަ އާދަތަކުގެ ސަބަބުން ހައްޤުތައް ނިގުޅައި ގަނެވި އެކަހެރ
ީ ބައެއް ކަހަލަ އާދަކާދަތަކަކ.ެކުރެވިފައި ތިބޭ މީހުންގެ ހައްޤުތަކާއެވ
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ބައެއް އެހެން އާދަތަކަކީ އެހައި ފަސޭހައިން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން

ޘަޤާފީ އާދަތަކަކީ ހަމައެކަނި ވަކި ބަޔަކަށް ޚާއްޞަ (އެއީ ،އުމުރާއި

އޭގެ ސަބަބުން ވަކި ފަރުދަކަށް ލިބޭ

މިންތިއަށް ޚާއްޞަ ނުވަތަ އެހެންވެސް އެފަދަ ކަމެއްގެ މައްޗަށް

އަނިޔާގެ ބާވަތާއި މިންވަރު ކަނޑައެޅިގެން ދެނެގަންނަން އުނދަގޫ

ބިނާކޮށް

އުފެދިފައިވާ) އާދަތަކެކެވެ .މީވާ ،ވަކިބަޔަކުމީހުން އެކަނި

އާދަތަކަކަށް ވާތީއެވެ.

ކުރާކަމަކަށްވުމުން އެއީ ތަފާތުކުރުންތައް އުފައްދާ އާދަތަކެއްކަމުގައި

ދަތި އާދަތަކެކެވެ .އެއީ
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ކަނޑައަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ .މިންތިއަށް ބިނާކޮށް ކުރާ ތަހުލީލަކަށް
ދެން އުފެދޭ މުހިންމު ސުވާލަކީ މިފަދަ ކަންކަމަކީ ބަލައި ގަނެވޭނެ

thornyޖުމިމާ
questionތަރިކަ (އި
asނަވީ ޘަޤާފީ
ފަހު މެނުވީ އެއްވެސް މުޖުތަމަޢަކުންtoމަޢު
theޢީhis also raises
who should make
suchގެންދާ
determinationsކުރިޔަށް
އާދައެއް ،ރަސްމިއްޔާތެއް ،ތަޖުރިބާއެއް،އަނގަބަހުން
nd when. Adhering to the principle of
އާދަކާދައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއް ނުވަތަ މިނޫން ވެސް ކަމެއް) އެއީ
on-discrimination and in the interests
actorsންallނުވާނެއެވެ .މީ
ތަފާތުކުރުން ފަތުރާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިގެ
well-beingގެf community
oncerned must
involved,ވިގެbe
including
ންވޭތޯ
އްގައި އެކުލެ
އިތުރުން ،ތަފާތުކުރުމުގެ އަސަރުތައް އެއާދައެ
marginalized and/or gender-discriminated
ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮންމެހެން ވަކި މިންތިއެއްގެ މީހުން ބާކީ ކޮށްލުމުގެ
roups. On the other hand, these social
andނެވެ.
ސިފަ އެ އާދައެއްގައި ހުރުން މަޖުބޫރެއްނޫ
roups may themselves support
ven encourage discriminatory traditional
ractices.The reason for this is often
އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށްދޭ އަހައްމިއްޔަތުކަން «ކޮންވެންޝަން ފޯ
elated to the social function of the
( theމީގެ ފަހުން
importanceގައި
ދަ ސޭފްގާޑިން އޮފް ދަ ކަލްޗަރަލް ހެރިޓޭޖް»
ractice and underlines
f understanding
genderށްtheބަޔާން
dynamicsށް ސާފުކޮ
'ކޮންވެންޝަން'ގެ ގޮތުގައި މާނަatކުރެވޭ) ވަރަ
lay. Even when an aspect of a practice
ކޮށްފައި ވެއެވެ .މި ކޮންވެންޝަންގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުން،
self is violating human rights, it may serve
 function.ހައްޤުގެ
މި ކޮންވެންޝަނުން ބަލައިގަންނާނީ ހަމައެކަނި އިންސާނީ
n important social

މެދުވެރިވާ ސަބަބަކީ މިފަދަ އާދަތައް ކުރިއަރުވުމަށް މަގުފަހިވާ ފަދަ

ހަމަތަކާއި ފުށުނާރާ މަޢުނަވީ ޘަޤާފީތަރިކަތަކެވެ( .އާޓިކަލް )2.1

ކަމެއް ކަން ނުވަތަ ނޫން ކަން ކަނޑަ އަޅާނީ ކާކު ކޮން އިރަކުތޯ
އުފެދޭ ސުވާލެވެ .މި ކަންތައްތަކަށް ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބޭނުމަކީ
ތަފާތު ކުރުންތައް ނައްތައިލުމާއި އެ ބައެއްގެ ތެރޭގައި އުފަލާއި
ހިތަހަމަ ޖެހުން ޤާއިމްކޮށް ،ދެމެހެއްޓުން ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރާ
ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ މި ކަމުގައި ޝާމިލުވާ އެންމެން މި ފަދަ
މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރި ކުރުން ލާ ޒިމެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އެއްފަރާތް
ކުރެވިފައި ވާ މީހުންނާއި މިންތީގެ ތަފާތު ކުރުންތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް
ވެފައި ތިބޭ މީހުން ވެސް ބައިވެރި ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން
ޖެހޭ ކަމެކެވެ .ނަމަވެސް ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމަކީ މިފަދަ ބައެއް
މީހުންނަކީ ،މުޖުތަމަޢެއްގައި ހުންނަ ތަފާތު ކުރުންތައް ދައްކުވައިދޭ
އިހުގެ އާދަތަކަށް ތަރުހީބުދީ އެކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ
ބަޔަކަށްވެސް ވެދާނެކަމެވެ .ގިނަފަހަރަށް މިކަން މިގޮތަށް ދިމާވާން
ރަސްމިއްޔާތުތަކާއި މިފަދަ އާދަތަކުގެ އަޑީގައި ފޮރުވިފައިވާ މިންތިއާއި
ގުޅުންހުރި ކަންކަން ދެނެގަތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެވުމެވެ.
އެއާދައަކީ އިންސާނީ ހައްޤުތައް ނިގުޅައިގަންނަ ކަންކަން ކަމުގައި
ވިޔަސް ،އެއީ މުޖުތަމަޢުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އާދައަކަށް
ވެފައި އޮވެދާނެއެވެ.
މަޢުނަވީ ޘަޤާފީތަރިކައިގެ ވާހަކަދައްކާއިރު ވަރަށްބޮޑަށް ސަމާލުކަން
ވީ ކަމުގައި ވިޔަސް އެއީ މާ އާދައިގެ ކަމެއްކަމަށްދެކި އެކަމުގެ
އަގުވަޒަން ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމެވެ .ދުނިޔޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ނުވަތަ
ވަރަށްގިނަ ހިސާބުތަކުގައި ވަރަށްގިނަ އަދަދެއްގެ އިޖުތިމާޢީ އަދި
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އޮންނަ

އާދައެއްގެ ސަބަބުން އަންހެނުންގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވާ އެ މީހުންގެ މި އާދައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިޖުތިމާއީ
ޘަޤާފީ ރަނގަޅުކަންކަން ދެމެހެއްޓުމާ އެކު މި ކަން ކުރާނެ އިތުރު މަގެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާއެކެވެ .މި އާދަ ބަދަލު
ކުރުމުގެ ކުރިން މި ޖަމިއްޔާގެ މެންބަރުން އެބައި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި ކަމާ ގުޅުން ހުރި އެންމެންގެ މަޝްވަރާ ހޯދިއެވެ .އެ
ގޮތުން މަންމައިން ،އަންހެންދަރިން ،ބައްޕައިން އަދި އެ މުޖުތަމަޢުގެ އިސްވެރިންގެ މަޝްވަރާ ހޯދިއެވެ .މި އާދައިގެ ބަދަލުގައި ކުރާނެ
އިތުރު ކަމެއް މި ޖަމިއްޔާގެ މީހުން ހުށައެޅިއެވެ .މި އައު އާދަ އަލަށް ފަރުމާ ކުރި އިރު އަންހެން ކުދިން ފުރާވަރަށް އެރުމުން ކުރިން
ވެސް ކުރާ ކަންކަން ހިމަނައިފައި (އެ ގޮތުގައި އަންހެން ކުދިން ފުރާވަރަށް އެރުމުން ފިރިހެން ކުދިންނާ ވަކިކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކަން
އިތުރުކުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި އުފާފާޅު ކުރުން) ވެއެވެ .އަދި މީގައި ޖިންސީ ގުނަވަނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހިމަނައިފައެއް ނުވެއެވެ.
އަލަށް ފަރުމާ ކުރެވުނު މި އާދައަށް ދީފައި ވާ ނަމަކީ ލަފު ޒުން ޚިތާނު ކުރުމެވެ .ބަދަލު ކުރެވުނު މި އާދަ ފުރަތަމަ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި
ވަނީ ކެންޔާގެ މެރޫ އޭ ކިޔުނު އަވަށެއްގައެވެ .އެންމެ ފުރަތަމަ މިކަން ކުރިއިރު  12އާއިލާއަކުން  30މެމްބަރުން ބައިވެރިވި ކަމުގައި
ވީ ނަމަވެސް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މެރޫގެ  11ހިސާބެއްގައި  200އާއިލާއިން މި ކަމުގައި ބައިވެރިވިއެވެ .މި އާދަ ބަދަލުކުރުމުން ގިނަ
ބަޔަކަށް ގަބޫލު ކުރެވުނީ މި ކަން މި ގޮތަށް މާގިނަ ދުވަހެއް ވަންދެން ނޯވެ އަލުން ކުރީގެ ގޮތަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށެވެ .އޭގެ ބަދަލުގައި
މި ޖަމިއްޔާއަކީ އާއްމުން އިތުބާރު ކުރާ ޖަމިއްޔާއަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ.

ދެނެގަތުމުގައި މިންތީގެ ދައުރު

ރައްކާތެރިކުރުމުގައި މިންތީގެ ދައުރު

މި ކޮންވެންޝަން ތަންފީޒުކުރުމުގައި އެންމެ ބޮޑު އެއްމައްސަލައެއް

ފައިދާކުރުވަނިވި ގޮތެއްގައި ޘަޤާފީތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި

ކަމުގައި ވެފައިވަނީ މަޢުނަވީ ޘަޤާފީތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމުގައި
އަންހެނުން

އަދާކުރަމުންގެންދާ

ދައުރު

ފެންނަން

ނެތުމެވެ.

މިފަދަ އަނެއް މައްސަލައަކީ މުޖުތަމަޢުން އެއްފަރާތްކުރެވިފައި
ތިބޭ މީހުންގެ ދައުރު ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި
ދެނެގަނެވިފައިވާ މިންވަރު ކުޑަވުމެވެ( .)2ބައެއްފަހަރު ،މިންތީގެ
ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރިކުރެވިފައިތިބޭ މީހުންނަށް މަޢުނަވީ
ޘަޤާފީތަރިކަތައް ދައްކާލުމަށް ލިބިގެންދާ ހަމައެކަނި ފުރުޞަތަކީ
އެ މުޖުތަމަޢުއަކުން އެކަމަށް ހުއްދަދޭ ޢިޖުތިމާއީ ފުރުޞަތުތަކެވެ.
ވީމާ ،މަޢުނަވީ ޘަޤާފީތަރިކަތައް ދެނެގަތުމަށް މިންތީގެ ވަކިބަޔަކަށް
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި އިސްކަންދެވުމަކީ ބައެއް މިންތީގެ
މީހުންގެ ތަރިކަ ދެނެގަތުމުން އެއްކިބާ ވެދާނެކަމުގެ ބިރުއޮތް
ކަ މެ ކެ ވެ.

މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ،މިންތިއާއި މަޢުނަވީ ޘަޤާފީ ތަރިކަ އާއި
އޮންނަ ގާތްގުޅުން ދެނެގަތުން މުހިންމެވެ .މިގޮތުން ޘަޤާފީ ތަރިކަ
ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި މުޖުތަމަޢުގެ ދައުރުގެ މުހިއްމުކަމަކީ ވަރަށް
ބޭނުންތެރި ފުރުޞަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ .މުޖުތަމަޢުތަކާއި
ޖަމާޢަތްތަކަކީ ތަފާތު ކަންތައްތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ދެބައެއްކަމުން،
ވަކިވަކި މަޢުނަވީ ޘަޤާފީ ތަރިކައާއި ގުޅުންހުރި ތަފާތު މީހުންނާއި
އެމީހުންގެ ދައުރު ދެނެގަތުމާއެކު ،މިންތިއަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން
ދިނުންވެސް

މުހިންމެވެ.

އެހެންނޫންނަމަ

ފައިދާ

ކުރުވަނިވި

ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދުވަހަކުވެސް ނުލިބި،
ތަޖުރިބާ ނުކުރެވުމުގެ ނުރައްކަލާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެއެވެ.
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މިންތިއާއި މަޢުނަވީ ޘަޤާފީތަރިކައިގެ ގުޅުން ބަދަހި ވާނީ ވަރަށް

ބެލެހެއްޓިފައި ނުވުން ނުވަތަ އެ މީހުން އަދާ ކޮށްފައި ވާ ދައުރުގެ

ތަފާތު އަދި ވަކި ވަރަކަށް އެއް ކަހަލަ ގޮތްގޮތުންނެވެ .އެއީ

މަޢުލޫމާތުތައް ފުށު އަރާ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައްކާ ކުރެވުމުގެ ބިރު

ހުށަހެޅުންތަކާއި އާދަތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މި ނޫން ވެސް މި

އެބަ އޮތެވެ .މި ކޮންވެންޝަންގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ވާ ގޮތުން،

ފަދަ ކަންކަން މެދުވެރި ކޮށެވެ .އެހެން ކަމުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް

މަޢުނަވީ ޘާޤާފީ ތަރިކައިގެ މަޢުލޫމާތުތައް ރައްކާ ކޮށް ބަލަހައްޓަން

ގެންގުޅޭ އުކުޅުތަކަކީ މިންތީގެ ގުޅުންތަކަށާއި މުޖުތަމަޢުއާއި

ވާނީ އެ ކަމުގައި ޝާމިލްވާ ހުރިހައި ފަރަތްތަކެއްގެ ބައިވެރިވުމާ

އެ މުޖުތަމަޢެއްގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ނުވަތަ ވަކި

އެކުއެވެ .އެހެން ކަމުން މި ކަމުގައި ތަމްރީނާއި އެހީތެރިކަން

ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބާރާއި މުހިއްމު ކަން ހަރުދަނާ ކުރުވާ އަދި ނިކަމެތި

މޖުމަޢަކުން ހުރިހައި މިންތިއެއްގެ
ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި އެ ު

ކުރުމަށް ވެސް އަސަރު ފޯރުވުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

މީހުންގެ ބައިވެރިވެ ތަމްސީލު ކުރޭތޯ އަދި ބައިވެރި ކުރެވިފައި ވާ
މިންވަރު ދެނެގަތުން މުހިންމެވެ .މި ފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން

ޘަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ޓަކައި ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޢުނަވީ ޘަޤާފީ ތަރިކަތައް ދެނެގަތުމާ އެކު

ފެންވަރުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަން މި ކޮންވެންޝަންގައި ވަނީ

މިންތީގެ މައްޗަށް ބިނާ ކޮށް ކުރެވިފައިވާ ބައެއް ހީތައް ފެތުރިފައި

ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ .ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ

ވާ ގޮތާއި އެ ކަންތައް ރައްކާތެރި ކުރެވިފައި ވާ ގޮތްތައް ހާމަވެގެން

ތެރޭގައި ،މަޢުނަވީ ޘަޤާފީ ތަރިކަތައް ދެނެގަނެ އެ ކަންކަމުގެ

ދާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތުތައް ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ބެލެހެއްޓުމާއި ،ރަސްމީ އަދި
ޤާނޫނީ ގިއުގަނޑުތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ،އުޞޫލުތައް އެކުލަވައި
ލުމާއި ،ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމާއި ޢިލްމީ
ދިރާސާތައް ކުރި އެރުވުމާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ
މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ އިސްނެގުން މި ކަމުގައި

'ދަ ވާންޏީ ވިމެންސް ހިސްޓޮރީ ޕްރޮޖެކްޓް' އަކީ މާޒީގެ ވާހަކަތައް

އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ހިމެނެއެވެ .ބައިނަލްއަޤްވާމީ

އަގަބަހުން އިއްވުމަށް ޓަކައި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އެބޯރިޖިނަލް

ފެންވަރުގައި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ

އަންހެނުން އުފައްދައި ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢެކެވެ .މި

ޕާޓީތަކުން ޘަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ

މަޝްރޫޢުގައި ސަމާލުކަން ދެނީ އެ މީހުނާއި ގުޅުން ހުރި

ފެންވަރުގައި އެހީ ހޯދުމާއި ކޮންވެންޝަންގެ ލިސްޓުތަކަށް ނުވަތަ

ތަރިކަތައް ފާހަގަ ކުރުމަށާއި ،މިންތީގެ ތަފާތު ކުރުންތަކާއި،

'ބެސްޓް ސޭފްގާޑިންގް ޕްރެކްޓިސަސް' ގެ ރެޖިސްޓަރަށް ޚިޔާލު

ތަރިކަތައް ދެނެގަނެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ވަކި ބަޔަކަށް ދޭ ޚާއްޞަ

ހުށައެޅުން ހިމެނެއެވެ.

ބެލެހެއްޓުމުގައި މިންތީގެ ދައުރު

ސަމާލުކަން ކުޑަ

ކުރުމަށެވެ .މި މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި އެ

މީހުންގެ ތަރިކަތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ސަމާލު ކަމެއް ވެސް
އަދި ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގައި އެ ތަރިކަތަކަށް ދޭން
ޖެހޭ މުހިއްމު ކަމެއް ވެސް ދީފައި ނުވެއެވެ .އެ މީހުން ވަނީ

މަޢުނަވީ ޘަޤާފީ ތަރިކައާއި އެ ކަންކަމާ ގުޅުން ހުރި ހޯދުންތަކާއި

އެ މީހުންގެ ތަރިކަތަކުގެ ކުރިމަގާ މެދު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގައި

ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ރައްކާ ކޮށް ބަލަހައްޓާ އިރު ވެސް

އެ މީހުންގެ އަޑު އިއްވުމަށް ގޮތްތަކެއް ރާވައި ތަރައްޤީކޮށް،

މި ކަންކަމުގައި އަންހެނުން އަދި އެއްފަރާތް ކުރެވިފައި ތިބޭ

އެ މީހުންގެ ބޭނުންތައް ކާމިޔާބު ކަމާ އެދު އެހެން މީހުން

މީހުން އަދާކޮށްފައި ވާ ދައުރުގެ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ގޮތުގައި

ބަލައިގަންނަ އެއްޗަކަށް ހަދައިފައެވެ.
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ުސިޔާސަތުތައް ކަ ނޑައެޅުމުގައި މިންތީގެ ދައުރ

ުރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި މިންތީގެ ދައުރ

ިގައGender
ުޑަ އެޅުމin
ކަނinventorying
ްނަވީ ޘަޤާފީ ތަރިކައާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތައunderlying
ުމަޢ
ާ ވtransmission
ި ގޮތުން ހެދިފައand
ެރުމުގsafeguarding
ުމަޢުނަވީ ޘަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރި ކ
ެމުގSimilarly,
ު ގާތް ގުޅinventorying
ައާ ދެމެދު އޮންނintangible
ަތިއާއި މައުނަވީ ޘަޤާފީ ތަރިކcan
ް މިނbe made
ަޚާއްޞvisible.
ްސިޔާސަތުތައް އިތުރަށް ތަފްސީލު ކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށ

heritage
ެމުގcultural
ުތެރި ކުރ
ާމަ ރައްކand
ަ ނrelated
ީއި ވަނresearch
ަމައްޗަށް ބިނާކުރާ ކަމުގ
ީ އެއީ މީގެ ސަބަބުން ކުރިޔަށް ރޭވިފައި ހުރި މަޢުނަވ.ެމަސައްކަތެކެވ
and documentation risk silencing or
Gender
in
ިޞޫލުތައް އެކުލަވައި ލެވޭނީ މި ކަމާ ގުޅުން ހުރި ހުރިހައ
ުއ
ި މsafeguarding
.ެ ބާރު ފޯރާނެތީއެވplans
ްޘަޤާފީ ތަރިކަތަކުން އަސަރު ކުރާ މިންވަރަށ
misrepresenting the contribution of

plans
ުފާތwomen
ަމިލްވާ ތand
ާ ޝmarginalized
ި ކަންކަމުގައgroups
ިނާއި މin
ްތިއެއްގެ މީހުނThe
ް މިނelaboration
ުކައި ތަފާތofަޓsafeguarding
ްކަމަކަށް ހެދުމަށ
ެރާނfor
ުކަމަކީ އެންމެނަށް ފައިދާ ކ

intangible cultural heritage is a decisive
ީ ތަފާތު މިންތީގެ މީހުންގެ ޚިޔާލުތައް ހިމެނުމަކ،ެއުމުރު ފުރައިގ
moment that influences the future
to the Convention, inventorying
ީ ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ޤައުމ،ާތަމަޢުގެ މަދު ބަޔަކexpression
ުމުޖ
ިއާއof
ިންތspecific
ިއަކުން މintangible
ުށް މުޖުތަމަޢcultural
ަ ފުރަތަމަ ކަމަކ.ެމުހިއްމު ކަމެކެވ
intangible cultural heritage should be
ީމަކundertaken
ުއްކަތް ދޫކޮށްލwith
ަ މަސthe
ިށް މfull
ައްޗinvolvement
ަ ބައެއްގެ އަތް މofޭފޯރު ކޮށްދheritage.
ީއެހ
ެގCommunities
ްން އެބައި މީހުނreflect
ަމި ކަންކonިއthe
ާމިންތީގެ ދައުރުތަކާ މެދު ދެކޭ ގޮތ
significance and meaning of a particular
ްތައthe
ުސަތcommunities
ާވައި ލެވޭ ސިޔconcerned.
ަ އެކުލ.ެމެކެވTherefore,
ަވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކ
ެ ސަރުކާރުގ.ެތަރިކަތަކާ ގުޅިފައިވާ ގޮތް ހާމަ ކޮށްދޭން ޖެހެއެވ
practice, the risks and threats it is exposed
training
ީސާނ
ް އިނ،ިand
ރުމާއsupport
ުޤާއިމް ކforްނcommunityަވާނީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކto,
ްވާނthe strategies
ްފަރާތްތަކުނand
ީލްމactions
ިތުރުން އtoި އaddress
ެ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގ،ިއިދާރާތަކާއ
based inventorying need to take account
human
)2.1 ް ކޮންވެންޝަނާއި (އާޓިކަލ،ިޤުތައް ދެމެހެއްޓު މަށާއthem,
ް ހައand
ެތީގthe
ްމިނassociated
ްން ކޮށްގެނ
ުއް ބޭނand
ަހޯދައިފައި ވާ އެކިއެކި ހޯދުންތ
of whether and to what extent the
financial resources. For this process to be
ިތެރinvolvement
ާ ތަރިކަ ރައްކisީފfully
ާ ޘަޤrepresentative
ީގެމަތިން މަޢުނަވofުގޮތ
ްއެއ
ްޚިޔާލުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަރިކަ ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އެހީތެރިކަނ
the ާގޮތް ވbeneficial
to all members of a community,
ްމަށcommunity
ުރު ކުރިއެރުވin
ަޤަދterms
ިއާއof
ީއްޤgender.
ަނިވި ތަރThrough
ެމުގައި ދެމެހެއްޓthe
ުކުރvoices
ުޔާބofިކާމdifferent
ްޔާސަތެއage
ި ސand
ެރުމުގ
ު ރައްކާތެރިކ.ެފޯރުކޮށް ދެވިދާނެއެވ
gender
ofާޔintangible
ުއެކthis
ާމިއprocess,
ައަދި ހަމa wider
.ެކަކަށެވrange
ަސަތު ތ
ިތެރި ވެދޭ ފަދަ ސgroups
ީ އެހhave
ިންނާއto
ުގޮތbe taken
ާ ސީދinto
ިޢުގައaccount.
ަ މުޖުތަމIn
ްކަމާ އެކު އެކުލަވައިލުމަށ
cultural heritage may be identified and
the first place, the communities themselves
ީހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކޮށްދޭ އެއްވެސް ޢަމަލަކީ «ސިޔާސ
ުނުސީދާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް އަދާ ކުރަމުން ގެންދާ ދައުރ
certain gender-based assumptions
must articulate their own understanding

.ެވintangible
ެކުރަން ވާނެއcultural
ުކަށަވަރheritage.
ްން ކަނAccording
ެފަރާތްތައް ބައިވެރި ކޮށްގ

ު ބަހުރުވަ ނުވަތަ މިންތީގެ ތަފާތ،ީ ނަސްލ،ީ ދީނ،ީއިޖުތިމާޢ

.ެބަލައިގަތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވ
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effective,
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ިބަހުސްތަކާއ

ޭކުރެވ

ިކޮމިޓީތަކުގައ

ަ ކަނޑ.ެމިންތިއާ ގުޅިގެން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވ
ިއެޅޭ ބައެއް ލިޔުންތަކުގައި މިންތީގެ ދައުރު ސިފަ ކޮށްދީފައ
ި މި ލިޔުންތަކުގައި މިންތީގެ ވާހަކަ ބަޔާން ކޮށްފައ،ްވިޔަސ
ީހުންނަ މިންވަރު މަދު ކަމުން ލަފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން ވަނ
ީ މީގެ އިތުރުން ވެސް މި ބޭފުޅުން ވަނ.ެކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވ
ީ މަޢުނަވީ ޘަޤާފ،ުމިންތިއަށް ދޭން ޖެހޭ ސަމާލުކަން ދިނުމާ އެކ
ިޚާއްޞަ ތަރިކަތަކުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކާއ
ު ޤައުމ،ްއެ މީހުން އަދާކުރާ ދައުރު ސިފަކޮށް ބަޔާން ކުރުމަށ
)5( .ެތަމްސީލު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ދެއްވައިފައި ވެއެވ
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advice on gender-responsive approaches
Gender in international inscriptions
to safeguarding.
Increasingly, over the past decade,
references to gender have been conveyed
Understanding the relationship between
in the debates and decisions of the
gender and intangible cultural heritage
Intergovernmental Committee for the
ް ކުރުމަށof
ުފީޒIntangible
ްންޝަން ތަނCultural
ެ މި ކޮންވHeritage
ްއިތުރުން ވެސis significant
ަމިންތީގެ ވާހަކforާދeffective
ީޔުމުން ސsafeguarding
ިވެންޝަންގައި ލin
ްކޮނ
Safeguarding
two
ways:
it
can
open
new
avenues
to
ީޤްވާމinscriptions.
ަ ވާ ބައިނަލްއWhile
ި ކޮށްފައdescriptions
ު މި ކަމުގައި ޔުނެސްކޯ އިންތައްޔާރ،ްބަޔާން ކޮށްފައި ނުވި ކަމުގައި ވިޔަސ
regarding
safeguarding and can strengthen steps
of gender
roles
have
been
included
ިއެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ވަނީ ރައްކާތެރtowards
ެ މިންތީގgender
ީން ވަނequality.
ުރިވި ބޭފުޅMainstreaming
ެއިސްކޮށް ޙަރަކާތްތ
in some nomination files, the advisory
ްކުރުމުގައި މިންތިއާއި ރަހުމަތްތެރި ގޮތްތައް ބޭނުނgender
ިޔުމުގައin
ި ލsafeguarding
،ްލުކަން އިތުރުކޮށis
ާސަމ
ޭމައްސަލަތަކަށް ދ
therefore
bodies have expressed concern regarding
butާވanިފައethical
.ެމަނައިފައެވ
ި ތަމްރީނު ހof
ިމާއgender
ަކުރުމުގެ އެހީތެރި ކnotޭ ދonly
ިހަޅައan
ަހުށopportunity,
ުކަންކަމުގެ ހާލަތ
ްބަޔާން ކޮށ
the insufficient
mentioning
imperative.
in nominations. In addition, they have
ްއިރު މިންތީގެ ދައުރަށް ޚާއްޞަ ސަމާލު ކަމެއ
encouraged States Parties to describe the
ްދިނުމަށް ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ ކިބައިން ވަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރިކަ ރައްކާތެރި ކުރުމަށ
diversity of actors and their roles in relation
ުދެމެދintangible
ާފީ ތަރިކައcultural
ާނަވީ ޘަޤheritage,
ު ޤައުމުތައް ޓަކައި މިންތިއާއި މަޢ،ް) މި އެދުމުގެ މަތިނ6(.ެއެދިފައެވ
to specific
The National Council for
ެސަބަބ
ެމު ވާ ދto
ްހިނgender.
ުގަތުން މ5ެގުޅިގެން ކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތަކުގެ އޮންނަ ގުޅުން ދެނ
paying ްއdue
attention

ްމިންތި އެންމެނަށް ޢާއްމު ކުރުނ

Women commissioned the
ިހުރިހައި އިރުޝާދެއް އަދ
Egyptian Society for Folk
ެހިމަނައިފައި ވާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކުރުމަށް އައު މަގުތައް ހުޅުވުމާއި މިންތީގ
Mainstreaming
gender
Traditions (ESFT), an NGO,
ްޤައުމުތަކުން ހުށައަޅާ އިސްލާޙުތަކުގައި މިހާރު ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައ
for help in documenting
While the text of the Convention is not
ި އެހެން ކަމުން ތަރިކަ ރައްކާތެރ.ެ ހަރުދަނާ ވުމެވ.ެއަންނަނީ މިންތީގެ ވާހަކަތައް ވެސް ހިމަނަމުންނެވ
explicit about gender, the governing
the Art of Tally and to
ަންމެނgiven
ެކޮށް އincreased
ާދައުރު ފުޅattention
ެ މިންތީގto
ިއަދި މި އެދުމުގެ މަތިން މި ކޮންވެންޝަންގެ ކުރުމުގައ
bodies ްށhave
train women in Upper
genderޭބissues,
that
ިތުރުން ލand
ިގެ އhave
ްޞަތެއrequested
ުމަކީ ލިބޭ ފުރ
ު'އޮޕަރޭޝަނަލް ޑައިރެކްޓިވްސް' ތަކަށް ގެންނަން ފޯރުކޮށް ދެވ
Egypt to safeguard it. Over
States ‘pay special
attention
.ެއެވ
ެއް ވެސް މtoެރthe
ާމު ބrole
ްމުހިއofީގެ ނަސްލ300
ީ މ.ެވwomen
ެގެނެސްފައattended
ީ ވެސް ވަނthe
ްޖެހޭ އިސްލާޙްތައ
gender’ when reporting on the status of
first training programme,
inscribed elements.6 Upon their request,
all forms and instructions regarding the
later followed by a second
international
cooperation
mechanisms
ްގައިވާ 'އިޖިޕްޝަން ސޮސައިޓީ ފޯ ފޯކް ޓްރެޑިޝަންސone.
ުއެއް ކަމ
ާމިއްޔstrong
ަތް ކުރާ ޖinterest
ަހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކ
The
and periodic reporting of States Parties
ofުއwomen
in the
ި މ.ެޔާއެކެވthe
ްޖަމިއConvention
ިއިން އުފެއްދnow
'ްންސިލް ފޯ ވިމެނ
ަނެޝަނަލް ކ
ަކީ 'ދexercise
ަޓީ)' އ.ްއެފ.ްއެސ.ީ(އ
on implementing
led
ިއް ރައްކާތެރto
ަންތgender,
ު ލިޔެކިޔand
ިށާއި މthe
ަޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމ
ިޔެކthem
ިލީ' ގެ ލtoެ ޓrevitalize
ްދީ 'އާޓް އޮފthis
ްޖަމިއްޔާ އުފެއ
contain references
Convention’s
ެ މީގOperational
.ެރީނު ކުރުމަށެވDirectives
ްންހެނުން ތަމhave
ަޓް' ގައި ހިމެނޭ އspecific
ްޕަރ އިޖީޕintangible
ަމަށް ޓަކައި 'އcultural
ުކަމާ އެކު ބެލެހެއްޓ
been amended accordingly. Furthermore,
that
ަ ފަހުން މީގެ ދެވަނ.ެ ގިނަ އަންހެނުން ހާޒިރުވިއެވheritage
ެ އަށްވުރ300
ްމަށwas
ާޕުރޮގުރimportant
ްފުރަތަމަ ތަމްރީނ
UNESCO’s global capacity-building
severely
ެންގfor
ުހެނthe
ް އަނimplementation
ް މި ހަރަކާތަށ.ެފައެވof
ިވައthe
ްކަމާ އެކު ބާއforުބthem,
ާނީ ކާމިޔbut
ަސް ވ
ެތަމްރީނު ޕުރޮގުރާމެއް ވ
programme
threatened.
Convention
،ާއިވincludes
ަބިރު ހީވެފtraining
ެނެ ކަމުގand
ާގައިދpolicy
ި ނެތިގެން ހ،ުފަރާތުން ދިން ފުރިހަމަ ޝައުގުވެރިކަން ފެނުމާ އެކ
ި އެއީ މި ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ތަރިކަ ރައްކާތެރ.ެކޮންވެންޝަންގައި ވެއެވ

.ެއަންހެނުންނަށް މުހިއްމު މި ޚާއްޞަ މަޢުނަވީ ޘަޤާފީ ތަރިކަ ވަނީ އަލުން ދިރުވައި އާލާ ކުރެވިފައެވ
5. Document ITH/13/8COM/7.
6. Decision 9.COM 13.a in Document ITH/14/9COM/Decisions.
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The designations employed and the presentation of material
throughout this publication do not imply the expression of any
opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning the legal
status of any country, territory, city or area or of its authorities, or
the delimitation of its frontiers or boundaries.
The authors are responsible for the choice and the presentation
of the facts contained in this book and for the opinions expressed
therein, which are not necessarily those of UNESCO and do not
commit the Organization.
The present translation has been prepared under the responsibility
of the International Information and Networking Centre for
Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region under the
auspices of UNESCO (ICHCAP) and the Ministry of Arts, Culture and
Heritage of the Republic of Maldives.
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