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حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیتها در پرتو تفسیر عام شماره 12
کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
مصطفی فضائلی - 1موسی کرمی
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(تاریخدریافت-6936/9/66:تاریخپذیرش )6936/8/61:

چکیده

حقوقفرهنگیتوسعهنایافتهترینحقهایبشریازنظرمحتوایهنجاری،دامنهاجراو
قابلیت اجرای قانونی هستند .در این زمینه ،حق اقلیتها و اشخاص متعلق به آنها بر
مشارکت در زندگی فرهنگی خویش با شدت بیشتری نادیده گرفته شده است .کمیته
حقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیدر  16دسامبر،1003تفسیرعامشماره  16خوددر
رابطهبامشارکتدرزندگیفرهنگیراصادرکردکهمیتواندنقطهعطفیدرحمایتاز
فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیتها به شمار آید .کمیته در این تفسیر ،از رهگذر ارائه
تعریفیواضحازمحتواودامنه،ذینفعانوماهیتحقوگسترهتعهداتیکهاجرایحق
مذکوربردولتهایعضوبارمیکند،توانستنقاطمبهمبند(الف) 6ماده  66میثاقرا
روشنسازدوبهآنمعناییشفافترازپیشدهدوبهحقِبهرهمندیاقلیتهاواعضای
آنها از گسترهایاز حقوق فرهنگی که در پیوند یا ناشی از حقمشارکت در زندگی
فرهنگی هستند ،مفهومی نوین بخشد؛ به نحوی که میتوان آن را مبنای بالقوهای برای
حمایت،حراستوارتقایفرهنگودرنتیجهحقوقفرهنگیاقلیتهادانست.دراین
نوشتار سعی شده است تا دستاوردهای تفسیر عام شماره  16کمیته مزبور در خصوص
حمایتازفرهنگوحقوقفرهنگیاقلیتهابررسیشود.


واژگان کلیدی :زندگیفرهنگی،اقلیتها،کمیتهحقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی،
تفسیرعامشماره 16
.دانشیارحقوقبینالمللدانشگاهقم(نویسندهمسئول)m-fazaeli@qom.ac.ir

6
ینالمللدانشگاهقمmosakarami136767@gmail.com
.1کارشناسیارشدحقوقب 
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 .2مقدمه
حقوقفرهنگیوازجملهحقمشارکتدرزندگیفرهنگیمقرردرماده()6(66الف)میثاق
بینالمللیحقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی،6توسعهنایافتهترینحقوقبشریدرمیانحقهای
بشریازنظرمحتوایهنجاری،دامنهاجراوقابلیتاجرایقانونیاست()Simonides, 2000: 175
(.)Shaheed, 2010: para. 3یکی ازدالیل نادیده گرفتهشدنحقوقفرهنگی درادبیات حقوق
بینالملل و حقوق بشر همانا پیوند آشکار تعریف این حقها با مفهوم سیال و متغیرفرهنگ1
یباشد؛ تا جاییکه دشواریهای تعریف حقوق فرهنگی تا اندازهای از ارتقای این حقها،
م 
جلوگیری کرده است

(2007: 5

 .)Stamatopoulou,این کمتوجهی بنا به برخی دالیل و

دشواریهایعملیدرپرداختنبهموضوعهمچونمحتوایمفهومیِمبهمِعبارتِ«مشارکتدر
زندگیفرهنگی»،)Chapman, 2007, 132(9ابهامدرمحتواودامنهتعهداتدولتهابرایاجرای
اینحقودیدگاههایمتعارضدررابطهباماهیتفردییاجمعیبودنونیزهویتهمبسته و
غیرصریحذینفعانوصاحبانحق،میباشد( .)Horvath, 2008: 169
دراینزمینه،حقاقلیتهاواشخاصمتعلقبهاینگروههابرمشارکتدرزندگیفرهنگی

خویش 4با شدت بیشتری متأثر گردیده و نادیده گرفته شده است که به باور کمیته حقوق
اقتصادی،اجتماعیوفرهنگی6ناشیازعدماشارهایصریحبهاقلیتهادرمتنبند(الف) 6ماده

66میباشد(.)CESCRs, 1992: paras. 9, 11, 43دراسنادبینالمللیتنهاازحقوقاشخاصمتعلق
بهاقلیتهاونهخوداقلیتهانامبردهوحمایتشدهاست.نبودمقررهایویژهدررابطهبااقلیتها
درمفاداینمادهموجبشدهاستکهاهمیتآنبرایاینگروههاتنهادرچارچوبنظامعام
حقوقبشروبدوندرنظرگرفتنلطایفوپیچیدگیهایخاصمسائلمربوطبهحقوقاقلیتها
نگریستهشودواشخاصمتعلقبهاقلیتهاتنهاحقمشارکتدرزندگیفرهنگیجامعه میزبان
آنهاونهزندگیفرهنگیمختصبهخویشراداراباشند.ازاینرو،درچارچوبنظامبینالملل
حقوق بشرکهنظامحمایتازاقلیتهانیزبخشیازآناست،تمرکزتنهابررویماده 11میثاق
بینالمللیحقوقمدنیوسیاسی5کهبهنحویسلبی1بهلزومعدمانکارحقوقاشخاصمتعلقبه
1. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCRs), 993
UNTC3 (16 December, 1966).
2. Culture.
3. Participation in Cultural Life.
4. Their Own.
5. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCRs).
6. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (1966).
7. Negatively.

حمایتازفرهنگوحقوقفرهنگیاقلیتها11  ...

هابربهرهمندیازفرهنگ،زبانومذهبخویشدراجتماعبادیگراعضایگروهاشاره

اقلیت
،قرارگرفتهاست.بههمیندلیلاستکهازاینمادهبه عنوانیکتامقرره تنهاسندالزامآورِ

دارد
بینالمللیِموجوددرخصوصحقوقاشخاصمتعلقبهاقلیتهایادمیشود .
کمیته حقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیدر 16دسامبر 1003تفسیرعامشماره  16خود
دررابطهبامشارکتدرزندگیفرهنگی 6راصادرکردکهمیتواندنقطه عطفیدرحمایتاز
فرهنگوحقوقفرهنگیاقلیتهابهشمارآید.کمیتهدراینتفسیر،ازخاللاتخاذرویکردی
چندفرهنگیودمیدنروحینودرمعنایفرهنگ،تعیینذینفعانوماهیتحقمشارکتدر
زندگی فرهنگی ،تبیین تعهدات دولتهای عضو در قبال اجرای حق مربوطه و شناسایی
گوناگونیهایفرهنگیجوامع،نقاطمبهمبند(الف) 6ماده  66میثاقراروشنساختهوبهاین
حق،معناییدستکمشفافترازپیشدادهوبهطورخاصحقبهرهمندیاقلیتهاواعضای
آنهاازگسترهایازحقوقفرهنگی کهدرپیوندیاناشیازحقمشارکتدرزندگیفرهنگی
هستندرامفهومینوینبخشیدهاست؛به نحویکهمیتوانآنرامبنایبالقوهایبرایحمایت،
حراستوارتقایفرهنگاقلیتهاودرنتیجهحقوقفرهنگیاینگروههادانست.درایننوشتار
سعی شد دستاوردهای تفسیر عام شماره  16کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در
خصوصحمایتازفرهنگاقلیتهابهکنکاشوبررسیشود .


 .1پرسشهای اصلی و فرعی پژوهش
پرسشاصلی :
آوردههاوابعادمثبتتفسیرعامشماره16کمیتهحقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیبرای
حمایتازفرهنگوحقوقفرهنگیاقلیتهاکدامند؟ 
پرسشهایفرعی :.6تعاریفمفاهیمیچونفرهنگوحقفرهنگیکدامند؟ 
.1چهپیوندیمیانحقوقفرهنگیبشرباحقوقاقلیتهاوجوددارد؟ 
.9نظریهتفسیریکمیتهدرارتقایاحترام،رعایتوتأمینحقوقفرهنگیاقلیتهاچهنقشی
داشتهاست؟ 
1. Right of Everyone to Take Part in Cultural Life.
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 .3روش پژوهش
گونه پژوهش در این نوشتار مقتضی کاربست روش توصیفی -تحلیلی است که بر این
اساس،بابهرهگیریازشیوهکتابخانهای،بهگردآوریدادهها،تجزیهوتحلیلآنهاواستنتاج
مبادرتشدهاست .


 .4مفاد مفاهیم فرهنگ و حقوق فرهنگی
 .4-2فرهنگ 

دورازذهنمینماید؛چراکه

ائه تعریفیازمفهومفرهنگ 
درکحقوقفرهنگی بدونار 
درحقوقفرهنگی باحقهایبشریمرتبطبافرهنگ 6،بهمثابهمفهومیرایجودرعینحال
معین،ازواژهفرهنگ(Far-

پیچیدهوگنگدرعلوماجتماعیروبروهستیم.درفرهنگفارسیِ

معنایادب،تربیت،دانش،علم،معرفت،مجموعه آدابورسوم،علومومعارفو

)hangبه
هنرهاییکقوموکتابیکهشامللغاتیکیاچندزبانوشرحآنهاست،یادشدهاست.
هاییکهیکگروهمعینازآنپیرویمیکنندو

گاهفرهنگراچنیننیزبازشناختهاند:ارزش
دمی نمایندوتماماَشکالزندگییکقومازجملهپایههایفکریونیز
کاالهایمادیکهتولی 
تمامزمینه هایفنیموجودیتآنقوم(همچونپوشاک،کاشانهوابزارآالتزندگی)(وحید،
 )606 :6981را شکل میدهند .در سادهترین برداشت ،فرهنگ به سیمانی شبیه است که
کندوپیونددهنده نسلهایپیشین،اکنونو

پیوستگیِاجزایترکیبییک جامعهراحفظمی
آینده است؛ بنابراین ،در بطن آن عناصرِ پایا و پویا همراه با هم وجود دارد .اگر جامعه را
مجموعهای به هم پیوسته از مناسبات اجتماعی در نظر بگیریم ،فرهنگ به مثابه پدیدهای

میباشد(معینی .)6-1:6914،
مایهاینمناسبات 
اجتماعی،محتواوجان 

شکلگیری اصطالح کنونی ""Culture
در زبانهای اروپایی واژه التین " ،"Culturریشه  
می باشدکهبهمعنایپرورشگیاهیاحیواناتوهمچنینبهمعنایکشتوکارمورداستفاده

بوده وحتیگاهی نیز بهمفهومپرورشخانوادگی بهکار میرفتهاست (سلیمی.)8 :6913،
انسانشناسان با در نظرگرفتن مؤلفههای تاریخی ،رفتاری ،هنجاری و عملی و نیز مالحظات
ساختاریوعُقالییونمادین،تعاریفمتفاوتیراازفرهنگارائهکردهاند.آنچهکهدرکلیت
خوردآناستکهفرهنگدربرگیرنده نظاممفاهیم،توافقاتحاصله


اینتعاریفبهچشممی
1. Culture-related Human Rights.

حمایتازفرهنگوحقوقفرهنگیاقلیتها11  ...

هاوفنونمتمایزگروهدارنده


دهیجامعهوویژگی
درخصوصهنجارهاوپیمانها،طرقسامان
خویشاست(.)Malloy & Gazzola, 2006: 29سازمانآموزشی،علمیوفرهنگی مللمتحد
(یونسکو)نیزدرتعریفخودازفرهنگ،ازتعاریفانسانشناسانپیروینمودهوفرهنگرا
اینگونهتعریفکردهاست :
مجموعهای از ویژگیهای متمایزِ معنوی ،مادی ،فکری و احساسیِ یک اجتماع یا یک

«
گروه اجتماعی؛ فرهنگ افزون بر هنر و ادبیات ،در برگیرنده سبک زندگی ،طرق زیست
جمعی،نظامارزشها،6سُنَنوباورهانیزمیباشد»( .)Stamatopoulou, 2007: 5
اعالمیهی

جدیدترینتعریفیکهدرگفتمانحقوقفرهنگی ازفرهنگ ارائهشده،تعریف«
است؛دربندنخستمادهدومایناعالمیهدرتعریف

فرایبورگ»درخصوصحقوقفرهنگی1
فرهنگآمدهاست :
آن[دستهاز]ارزشها،باورها،معتقدات،زبان،دانشوهنرها،

دربرگیرنده

«اصطالحفرهنگ
سنن،نهادهاوسبکهایزندگیاستکهیکفردیاگروهازطریقآنهاانسانیتخویشو
دهدرا،ابرازمیدارد»() .)FDCRs, 2007: art. 2(a


خودمی
معناییکهبههستیوتوسعه

فرایبورگوازآن روتنهاتعریفیاست

هش،بهدلیلنوبودنتعریفاعالمیه 

دراینپژو
کهدربافتحقوقفرهنگیازفرهنگارائهشدهاست،برایپیشبردبحث،ازاینتعریفبرای
مفهوم«فرهنگ»استفادهمیشود .


 .1-4حقِ فرهنگی
ناپذیرخانوادهبزرگ

امروزهتردیدیوجودنداردکهحقوقِفرهنگیبهعنوانبخشجدایی
المللیقرارگرفتهاستچراکهدستهایازحقوقمندرج

هایبشریموردپذیرشجامعه 
بین


حق
اعالمیه جهانی حقوق بشر» 9و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی،

در اسناد بینالمللی بویژه «
اجتماعیوفرهنگیرابهخوداختصاصدادهاست.بااینهمهدرمقایسهبادیگرحقوقبشری،
کمتربهآنهاپرداختهشدهاست.چنانکهازعنوانپیداست،یکحقِفرهنگیحقی4استکه
صاحب حق 6بر فرهنگ یا عرصههای مرتبط با فرهنگ خویش دارا است و همانند دیگر
1. Value Systems.
2. Fribourg Declaration on Cultural Rights (FDCRs) (May 7, 2007).
3. Universal Declaration of Human Rights (9 December, 1948).
4. A Right.
5. Right-holder.
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حقهایبشری،صاحبتکلیف 6دربرابراینحقوق،دولتهاهستند.فضای غالبدرگفتمان

حقوقبشر،فضای تضمین حقهای افراددربرابردولتاست؛بههمین دلیل استکهگفتمان
هاتعهدمدارونسبتبهافرادحقمحور


حقوقبشردررابطهبادولت
ینالمللی 
حاکمبراسنادب 
است (قاری سیدفاطمی .)69:6988 ،دراینپژوهشدرتقسیمبندیمفاهیمحق– درمعنای
«حقداشتن»،1ازتقسیمبندیهوفلد(9قاریسیدفاطمی)46-69:6988،کهامروزهتوسطبیشتر
عنوانچارچوبتحلیلیاینمفهوماستفادهمیشود،پیرویشدهاستکهبر


فیلسوفانحقوقبه
پایهآن،حقوقفرهنگیبهعنوانحقهاییبشریبیشترینقرابتراباحق-ادعاها،4دارند(قاری

سیدفاطمی .)45:6988،
دریکمفهومکلیمیتوانگفت :

اندکههدفازآنهاتضمینبهرهمندیصاحبانآنحقوق

«حقوقفرهنگیحقهاییبشری
کرامتبشریوعدمتبعیضمیباشد» .

ومؤلفههایآندرشرایطبرابر،باحفظ

ازفرهنگ


 .5پیوند حقوق فرهنگی و حقوق اقلیتها
مسألهاقلیتهایکیازمسائلمحوریاندیشهپسانوگرا(پستمدرن)استکهبرپذیرش
سنتها و فرهنگهای بومی و محلی تأکید میکند (بیات و دیگران )616-618 :6985 ،و
حقوق اقلیتها از موضوعات مهم جامعه بینالمللی و یکی از دغدغههای مهم در گفتمان
عدالتحقوقیاست(بهادریجهرمی،زمستان.)616:6936آنچهکهیکگروه اقلیترااز
گروههایدیگروبویژهاکثریتجامعهمتفاوت،متمایزوجدامیکندوبهآنجایگاهوهویتی
مستقلمیبخشد،همانافرهنگوعناصرومؤلفههایفرهنگیمختصبهاوست.هویتفرهنگی
یکیازسازههایپدیدآورنده هویتاجتماعیاستکهطیفراگرداجتماعیشدن 6بهدست
میآید.فرهنگوهویتفرهنگیتااندازه زیادیسرنوشتیبههمپیوستهوناگسستنیدارند؛با
این تفاوت که فرهنگ بیشتر در پیوند با فراگردهای ناخودآگاه است ولی هویت (و بویژه
هویتفرهنگی)باهنجاریازتعلقواقعی 5پیوندداردکهضرورتاًخودآگاهمیباشد(مرادی،
 .)56-51 :6930مهمترین منبع کسب هویت فرهنگی ،گروهها یا واحدهای اجتماعی مانند
1. Duty-holder.
2. To have Right.
3. Wesley Newcomb Hohfeld (1879-1918).
4. Claim-right.
5. Socialization.
6. Factual/Real Tie.

حمایتازفرهنگوحقوقفرهنگیاقلیتها11  ...

کشور ،دین و قوم هستند .میتوان گفت که هویت فرهنگیِ هر گروهی متشکل از عناصر
تشکیلدهنده فرهنگآنگروههمچونزبانمادری،گذشته تاریخی،حماسهآباءواجدادی،
سرزمین نیاکانی ،باورها ،سنتها و پوششهای محلی و قومی ،سبک زندگی ،هنر و ادبیات
موروثی،میراثفرهنگیوازایندستمیباشد(گودرزی.)91:6986،ازهمین روستکه
عنوانیکیازگروههایاجتماعیاهمیتپیدامیکند؛


هایاقلیتبه
حمایتازفرهنگِگروه
هابرابراستبانادیدهانگاشتنهویتوبهطورخاص

چراکهنادیدهگرفتنفرهنگاینگروه
هویتفرهنگیآنهاواعضایشان.ازآنجاکهاصوالًحقوقفرهنگیوعناصرفرهنگیجمعیت
اکثریت ،کمتردرمعرضبیتوجهی ،نقضونابودی قرارمیگیرند ،بحثحمایت ازحقوق
ییابد(کرمی،تابستان .)6:6939بهنظرمیرسدکه
فرهنگی بیشتر درمورداقلیتهامصداقم 
خشونتهای قومی ،ناشی وحاکیاز تالش گروههای اقلیت برای حفظ وتوسعه فرهنگ و
ینروست که کوفی عنان ،دبیر کل پیشین ملل متحد ،در
هویت قومی خود میباشد؛ از هم 
گزارشهزاره خودبهمجمععمومی ،تأمین حقوقفرهنگی اقلیتهارایکی ازابزارهای تعامل
وپیشگیریازمخاصمهدرجوامعچندقومی6عنوانکردهاست(عزیزی .)5:6986،
رغازوابستگیبهیکگروهیاطبقه اجتماعیخاص،ازحقوقفرهنگی

تمامیافرادبشرفا
بهرهمندند؛اماازآنجاکهفرهنگباخودمعنایگروهوجمعرابههمراهدارد،حقوقفرهنگی
نیز در اجتماعات و بافت گروهی است که نمود و بروز پیدا میکند .اقلیتها از گروههایی
هستندکهموجودیتوبقایآنهاوابستگیکاملبهحفظوحراستازفرهنگایشانوعناصر
شکل دهنده  آن دارد؛ ناگفته پیداست که حفظ و حمایت از فرهنگ این گروهها در گرو
شناسایی حقوق فرهنگی و بهرهمندی و اِعمال آن توسط اعضای گروه میباشد .در حقوق
بینالملل کنونی ،حمایت از حقوق اقلیتها در ذیل نظام بزرگ حمایت از حقوق بشر قرار

گیرد.مادهنخستکنوانسیونچارچوبحمایتازاقلیتهایملی1شورایاروپابهصراحت


می
بهاینواقعیتاذعاندارد :
«حمایت از اقلیتهای ملی و حقوق و آزادیهای اشخاص متعلق به این اقلیتها ،بخش
المللیازحقوقبشراستوبرایناساسدرچارچوبهمکاریهای


ناپذیرحمایتبین
جدایی
المللیقرارمیگیرد»( .)FCNM, 1995: art. 1


بین
1. Multiethnic Communities.
2. Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM) (1995).
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)،بهعنوانیکیازاسناد
میثاقبینالمللیحقوقمدنیوسیاسی( 6355

افزونبراین،ماده11

ترینمقررهالزامآوربینالمللیدرخصوصحمایتاز

بینالمللیحقوقبشرکهمهم
مهممنشور 
است،اینگونهبهاینامراشارهمیکند :

اقلیتها
حقوقفرهنگی 
«درکشورهاییکهاقلیتهایقومی،مذهبیوزبانیوجوددارند،حقاشخاصمتعلقبهچنین
اقلیتهاییدربهرهمندیازفرهنگ خود،اظهاروعملبهمذهبیابکارگیریزبانخویش،در
اجتماعبادیگراعضایگروه،نبایستیموردانکارقرارگیرد»( .)ICCPR, 1966: art. 27
نیست،لکندرحوزهآموزشاز

سندبینالمللیدیگریکههرچندمختصِّحمایتازاقلیتها

اقلیتها حمایت بیشتری را نسبت به میثاق به عمل آورده است ،کنوانسیون منع تبعیض در

میباشد .در این کنوانسیون ممنوعیت برخورد تبعیضآمیز به
آموزش 6یونسکو در سال   6350
).ماده6آننیزاشعار

حوزهیاددِهی(تعلیم)نیزتعمیمدادهمیشود()CDE, 1960: art. 4 (point d

میدارد :

هایملیمبنیبرانجامفعالیتهایآموزشیخویش


بهرسمیتشناختنحقاعضایاقلیت
«
ازجملهایجادمدارسو بستهبهسیاستآموزشیهرکشورعضو،بکارگیرییاآموزشِزبان
خویش[درآنمدارس]ضروریاست») .)CDE, 1960: art. 5
هاوزبانهایگوناگونجهانشده،

براساسبرخیبرآوردها،بحرانیکهگریبانگیرفرهنگ
بسیار خطرناکتر و جدیتر از بحرانی است که تنوع زیستی دنیا را تهدید میکند .پیشبینی
میشودنزدیکبه%30ازششهزارزبانیکههماکنوندردنیابهآنهاسخنگفتهمیشود(وبه

تبعآن فرهنگهاییابرازیاز طریقآنها)درصد سالآیندهمنقرض خواهند شدیابا خطر
انقراض روبرو میگردند (in: Stamatopoulou: 163

 )Quotedو این به معنی مرگ زبانها و

فرهنگهایناشیازآنهاست .گزارشی کهدر خصوصاقلیتهای درمعرضخطرازسوی

نیزمیپردازد،نشان

توسعهمللمتحد1منتشرشدهاستودربخشیازآنبهحذففرهنگی

برنامه

میدهدکهنزدیکبهنهصدمیلیوننفر(حدودیکنفربهازایهرهفتنفر)دردنیاوجوددارند

هایاجتماعیایکهبااَشکالیازحذفومحرومیتمواجهمیباشند،وابستههستند

کهبهگروه
کهدیگرگروههاباآندستوپنجهنرمنمیکنند( .)UNDP, 2004: 6

تمامی افراد بشری از حقوق فرهنگی بهرهمند هستند و برخورداری از این حقوق نیازی به
1. UNESCO Convention against Discrimination in Education (CDE) (1960).
2. United Nations Development Program (UNDP).

حمایتازفرهنگوحقوقفرهنگیاقلیتها11  ...

ایخاصندارد؛هرانسانیبهصرفانسانبودنازاینحقوقبشری


وابستگیبهگروهیاطبقه
امااینحقوقبرایاقشارآسیبپذیرترجامعههمچونگروههایخاصمثلزنان،

منتفعمیشود؛
کودکان و به طور خاص گروههای اقلیت و افراد متعلق به آنها اهمیت ویژهای پیدا میکند.
اقلیتهایمذهبی،قومی،زبانیوملیگروههاییتاریخ-بنیان6هستندوگفتمانحقوقفرهنگیو

موارد نقض این حقهای بشری ،بیشتر در مورد آنهاست که مصداق عینی پیدا میکند
( .)Stamatopoulou: 2007, 164هستی 1مفهومیاست کهبرای جمع 9معنایخاصی دارد.یک
گروهاقلیتحیاتی[مستقلازحیاتاعضایتشکیلدهندهاش]داردکهبههویتجمعی4مربوط

استودرقالبزبان،مذهب،حسمشترکتاریخیو...تجلیمییابد(عبداللهیوعبداللهی،
)1:6939؛یعنیمؤلفههایشکلدهندهیفرهنگوهویتیکگروهاجتماعی.ازهمیننقطه
عزیمتاستکهچراییلزومارتقاوحمایتازفرهنگاقلیتهامشخصمیگردد،حمایتیکه
جزازطریقاحترام،حمایتواجرایحقوقفرهنگیاینگروههامیسرنیست .
دیواندائمیبینالمللیدادگستریدرنظریهمشورتیخودکهدر 5آوریلسال 6396در
قضیه مدارس اقلیتها در آلبانی صادر کرد و مفاد اعالمیه  6331ملل متحد در خصوص
اشخاص متعلق به اقلیتهای قومی یا ملی ،مذهبی و زبانی را میتوان جلوهگاه آن دانست،
زیربنایِ فکری نظام حمایت از اقلیتها را به خوبی بیان کرد :تأمین امکان همزیستی
مسالمتآمیزاقلیتهابادیگرجمعیتهاضمنحفظخصیصههایمختصبهخود.براینیلبه

ایناهداف ،نخست اقلیتها بایدازتمامیحقوق سایراتباع دولت ،بهصورت برابر و بدون
تبعیض بهره مند شوند و سپس امکانات و ملزومات بایسته برای حفظ ویژگیها و سنتهای
مخصوص بهخویشرا دراختیار داشته باشند.بهباور دیوان،این دوضرورت باهممرتبط
هستند،زیرابرابریواقعیمیاناکثریتواقلیتبهوجودنمیآیدمگرآنکهاقلیتهاازنهادهای

مختصبهخویشبهره مندباشندودرنتیجهمجبورنشوندازآنچهکهحیاتآنهابهمثابهاقلیت
راتشکیلمیدهدصرفنظرنمایند(ذوالعین 6919،و.)449-444:6914بهعلتوضعیتویژه
وآسیبپذیرگروههایاقلیتووضعیتغیرحاکمآنان،تعهددولتبهرعایتبرابریهمگان

دربرابرقانون(منعتبعیضوبرابریشکلی)بهتنهاییبرایحمایتازاقلیتهاکافینیستو
1. History- based.
2. Being/ Existence.
3. Collectivity.
4. Collective Identity.
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نیلبهبرابریماهوی،مستلزماقداماتویژهومثبتبرایرفعکاستیهایاجتماعی،اقتصادی(و
فرهنگی)اقلیتها،از سویدولتاست (عزیزی.)669 :6986،سازمانمللمتحد نیز به این
نتیجهرسیدهاستکهتأمینحقوقفرهنگیوزبانیاقلیتهاابزاریدرجهتتعاملوپیشگیری
ازمخاصمهدرجوامعچندقومیاست(عزیزی .)5:6986،
حال،پسازآشنایینسبیبامفاهیمموردنیازبرایپیشبردبحث،دربخشبعدیبهبررسی
اصلیترین آوردهها و ابعاد مثبت تفسیر عام شماره  16کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگیپرداختهمیشود .


 .6آوردههای تفسیر عام شماره  12کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
برای فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیتها
کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در سال  6386به وسیله شورای اقتصادی و
اجتماعیپدیدآمدونخستیننشستآنبهسال6381تشکیلشد(مهرپور.)61:6931،وظیفه
اساسیکمیته،مراقبتنسبتبهاجرایمفادمیثاقحقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیتوسط
دولتهایعضواست.یکیازاهدافبنیادینکمیته،پیریزیمبناییاستکهدولتهایعضو
میثاقازطریقآنبتوانند،بهگونهایکارآمد،توسعهقطعیتعهداتمقرردراینسندراارتقا

بخشند(هاشمی،شماره.)60-66:98برایروشنشدنتأثیرواقعینظریههایتفسیریکمیته
حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و بهطور خاص نظریه عام شماره  16آن ،نیاز است به
بررسی،هرچندکوتاه،وضعیتحقوقیآندرنظامحقوقیِبینالمللپرداختهشود.اینتفاسیر،
ازچشماندازفنحقوقیبرایکشورهایعضوالزامآورنیستندولیازتأثیراخالقیوسیاسی

شگرفیبرخوردارند( .)Grant and Barker, 2009: 239
انجمنحقوقبینالملل 6در اینزمینهاظهارمیداردکههیچیکازمعاهداتحقوقبشری
صراحتاًاختیارصدورتفاسیرالزامآورازمفادخودرابهارکانمعاهداتیمربوطهاعطاننمودهاند
(.)ILA, 2004: para. 18البتهاینامردرنوشتههایحقوقیبینالمللی( Keller and Grover, 2012:

)129وبرخیمحاکمداخلیموردانتقادواقعشدهاست.براینمونهدیوانعالیافریقایجنوبی
دریکیازآرایخودبرشأنواعتبارتفاسیرحقوقیتأکیدمیورزد(.)HCSA, 2001: para. 17
ایندیدگاهبهوسیله برخیارکانقضاییوشبهقضاییمنطقهایهمچوندیواناروپاییحقوق
1. International Law Association (ILA).
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بشر 6کهاز تفاسیر عام بهعنوانبیانمعتبرقانون 1تعبیرکردهوبرایآنها ارزشیبرابربا رویه
قضایی خود قائل شده 9و کمیسیون افریقایی حقوق بشر و خلقها 4که در نظرات خویش از
نظریههای تفسیری بهره میبرد (2001: para. 24

 )ACHPR,نیز اتخاذ شده است .به هر حال

نظریههای تفسیری عام نهادهای ناظربر اسناد حقوقبشریو ازجمله کمیته حقوقاقتصادی،
اجتماعیوفرهنگیازنظرحقوقیفاقداهمیتنیستند.برخیازایننظریههارامیتوانتفسیرمفاد
میثاقدانست.چنینتفاسیریازارزشحقوقیواالییبرخوردارند()Craven, 1995: 91وکمیته
را نهاد نظارتیومشورتیمیثاقمعرفی میکنند؛ هر چندنظراتتفسیری کمیتهرانمیتوان با
تفاسیریکدادگاهبینالمللیهمسنگدانست.برخیتفاسیرعامازتفسیرصرففراترمیروندو
ماهیتی شبهتقنینی به خود میگیرند .نظریه تفسیری شماره  16کمیته را نیز میتوان در همین
چارچوبنگریست.امریکهمیتوانددرحمایتهرچهبیشترازهویتاقلیتهاومؤلفههای
فرهنگیاینگروههایِغیرحاکمِآسیبپذیر،نقشیبهواقعمترقیایفانمایدودولتهایعضو
میثاقرابرآنداردتاهویتجمعیاعضایاقلیتهاوموجودیتمستقلخوداینگروههارابه
رسمیتشناخته،محترمشمارندودرحراستوارتقایفرهنگایشانتماممساعیخویشرابه
کارگیرند.درذیلبهاصلیتریننکاتامیدبخشومثبتاینتفسیرعام کهپیوندیمستقیمبا
هادارند،پرداختهمیشود .

حمایتازفرهنگوموجودیتِمستقلفرهنگیاقلیت


 .6-2تفسیر موسع و فراگیر از مفهوم فرهنگ :فرهنگ به مثابه سبک زندگی
یکیازدالیلتوسعه-نایافتگیحقوقفرهنگیبشر،وابستگیآنبامفهومسیال،متغیروگاه
نامفهومفرهنگاست.بیگمانمرادهرکسازحقوقفرهنگی،پیوندیناگسستنیباتعریفوی
از فرهنگ دارد .هر چه دایره تعریف ارائه شده از فرهنگ گستردهتر باشد ،حمایتهای
گستردهتریازحقوقفرهنگیصورتمیپذیرد.یکیازمهمترینابعادمثبتتفسیرعامشماره
،16هماناارائهتعریفینوینوگستردهازمفهومفرهنگدرچارچوبزندگیفرهنگیاست.این
تغییررویکردنسبتبهفرهنگرامیتوانمنبعثازرویکردانسانشناسانهیونسکو،بهعنوانمتولی
اصلیامورفرهنگیواقداماتمرتبطبافرهنگودرنتیجهحقوقفرهنگیدرعرصهبینالمللی
دانست.آنچهکهدرماده11اعالمیهجهانیحقوقبشردررابطهبافرهنگومشارکتدرزندگی
1. European Court of Human Rights (ECtHR).
2. Authoritative Statements of Law.
3. ECtHR, 20 December 2004: paras. 29 and 58, ECtHR, 12 March 2003: para. 61.
4. African Commission on Human and People's Rights (ACHPR).
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فرهنگیآمده،بیشترمعناییحداقلیومضیقازفرهنگبهمثابهواالتریندستاوردهایفکریو
هنریوازایندسترامدنظرقراردادهاستکهبیگمانفرهنگنخبگانونهعامهمردمیک
گروهفرهنگیرامطمحنظردارد(.)IWRAW, 9 May, 2008: para. 3همینرویه دردیگراسناد
حقوقبشریمربوطبهفرهنگوزندگیفرهنگیدیدهمیشود.بدیهیاستکهچنیننگرشیبه
فرهنگ،سبکزندگی،سنتها،آدابورسومودرکلمظاهرهویتیگروههایآسیبپذیری
همچوناقلیتهارانادیدهانگاشتهوبهمحاقفراموشیمیسپارد .
یونسکودریکیازاسنا دخویش،براینخستینبارازتفسیرمضیقفرهنگفراترمیرودو
بهسبکزندگیمربوط بودنفرهنگوفراگیربودنآنتأکیدمیکند.6ازآنپسبودکه

یونسکو تفسیری موسع از فرهنگ را اتخاذ و ابراز داشت که فرهنگ؛ افزون بر هنرها و
محصوالت فرهنگی ،سبک زندگی جوامع و افراد تشکیلدهنده آن را نیز در بر میگیرد
(.) Donders, 2008: 326اینبرداشتیونسکوازفرهنگباسیاستاصلیآنکههرفرهنگرا
دارایارزشوحیثیتیمی داندکهبایدموردحراستواحترامقرارگیرند،درپیوندیتنگاتنگ
بودهوازآنجاییکهمتضمنتعهدکشورهامبنیبرایجادشرایطضروریبهمنظورحمایتو
هامیباشد،برایگروههایاقلیتوفرهنگایشان

حراستازفرهنگومظاهرفرهنگیاقلیت
از اهمیت شایانی برخوردار است (2009: 216

 .)Reuter,کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و

فرهنگیباتأسیازرویکردیونسکودرقبالفرهنگ،دربندسومتفسیرعام شماره 16خود،
موسعترینوفراگیرترینتعریفممکنراازفرهنگارائهمیدهد.کمیتهبیانمیداردکهبه
منظوراجرایماده()6(66الف)میثاق،فرهنگازجملهعبارتاستاز :
سبکهایزندگی،زبان،ادبیاتشفاهیومکتوب،موسیقیو ترانه،ارتباطاتغیرکالمی،
نظامارزشهاوباورها،مراسماتومناسک،بازیهاوورزشها،شیوههایتولیدوفناوری،محیط
زیستطبیعییاساختهدستانسان،خوراک،پوشاک،مسکنوهنرها،عرفهاوسنتهاییکه
افرادازطریقآنبههستیخویشمعنامیبخشندوجهانبینیخویشرادرمواجههبانیروهای

بیرونیکهزندگیآنانرامتأثرمیسازد،بنامیکنند( .)CESC, 2009: para. 3
اینتعریفبسیارموسعازفرهنگوباورکمیتهبهاینکهفرهنگمفهومیگستردهوفراگیر
استکهتمامیمظاهرموجودیتبشررادربرمیگیرد()CESC, 2009: para. 11واشارهآنبه
رهنگیازجملهشاملحقبردنبالکردنسبکیاززندگی

اینامرکهحقدسترسیبهزندگیف
1. RPPLCLTCI, 26 November 1976: para. 5 of Preamble.
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کهبااستفادهازمنابعوکاالهایفرهنگینظیرزمین،آب،تنوعزیستی،زبانونهادهایویژه
وابستگی کامل دارد ،میشود ()2009, para. 15(b

 ،)CESC,در حمایت از فرهنگ و حقوق

فرهنگیاقلیتهانقشبسیاربرجستهایایفامیکند؛چراکهباابتنایبرآن،حقمشارکتدر
زندگی فرهنگی مقرر در ماده ( )6(66الف) میثاق ،تنها به حق بر دسترسی و مشارکت در
زندگی فرهنگی گروه غالب و در اکثریت محدود نمیشود و حق هر گروهی [از جمله
اقلیت ها]برحفظوتوسعهفرهنگخاصوبهدیگرسخنهویتفرهنگیمختصبهخویشرا

).جایدادنسبکزندگیوعناصروابستهو

نیزشاملمیشود(Pinechi, 2012: note 13, 36
جداناشدنی آن همچون زبان ،سنتها ،مذهب ،عرفها و ...در مفهوم فرهنگ و ذیل چتر
حمایتینظامبینالمللحقوقبشر،نکته وگامامیدوارکنندهایدرحراستازتنوعگروههای
اقلیت است؛ زیرا این مؤلفهها و عناصر هستند که در برابر فرهنگ غالب و حاکم اکثریت،
آسیبپذیرونیازمندحمایتفوریهستند(.)Bogandy, 2008: 245اصوالًداعیهتنوعفرهنگی
و لزوم حفظ و حراست از آن ،دستکم در وهله نخست ،از سوی گروههای در اقلیت و
آسیب پذیریکهفرهنگخویشومظاهرآنرادرمعرضخطرفراموشیونابودیمیبینند،
مطرحمیشود.بههمینخاطراستکهدرحقوقبینالمللکنونی،حقافرادبربهرهمندیاز
فرهنگ خویش ،اساساً در متون و مقررات مربوط به حقوق اقلیتها و مردمان بومی) مورد
شناسایی واقع شده است (2010: 26

 .)Xanthaki,کمیته در تفسیر خویش ،با اتخاذ رهیافتی

چندفرهنگی ،تنو ع فرهنگی را در جوامع به رسمیت شناخته و بر لزوم حفظ و حراست و
حمایت از آن تأکید ورزیده است که میتواند گام بسیار مهمی در راستای حذف تبعیض
غیرمستقیم و نیل به برابری ماهوی باشد .در عرصه فرهنگی ،آزادی ،تنوع ،مقایسه و رقابت
پیششرط شکوفایی است.درمقابل ،انحصارفرهنگی نافی خالقیت ،تنوع وآزادی میباشد.
همانگونهکهانحصارسیاسیبهخودکامگی سیاسیمیانجامد،انحصارفرهنگینیزجامعهرابه
سمتخودکامگیورکودفرهنگیسوقمیدهد(کرمی .)665:6939،


 .1-6حمایت از خود اقلیتها و حق جمعی آنها بر مشارکت در زندگی فرهنگی خویش
ازدیگردشواریهاوگرفتاریهایحقوقفرهنگیاقلیتها،عدماشارهایصریحبهاقلیتهادر
متنماده()6(66الف)میثاقاست.اینامرموجبشدهاستکهتاکنوندرهیچسندبینالمللی
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الزامآوریبهصراحتازخوداقلیتهاوحقوقخود آنهاحمایتیبهعملنیامدهباشد.ازآنجایی
که در جوامع نوین ،اصوالً یک گروه غالب بر دیگر گروههای فرهنگی ،اِعمال سلطه فرهنگی
میکند و همین امر یکپارچگی فرهنگی تنوع گروههای اقلیت را به مخاطره میافکند و تهدید
میکند،لزومشناساییحقوقجمعیاقلیتهابرزندگیفرهنگیمختصبهخویشاحساسمیشود
وبلکهضرورتمییابد.ازاین منظر،تنوع فرهنگی عنصرتشکیلدهنده وشرطمهمآزادی انسان
است؛ چرا که پیشنیازهای حیاتی آزادی انسان را به صورت خودآگاهی ،خودانتقادی و
خودشفافسازی تأمین مینماید واین امرخودیک ارشذاتی استونیرویی سازندهدرمسیر
بالندگی بشریت و ارتقای تعامالت بینفرهنگی تلقی میشود .تنوع یا گوناگونی فرهنگی برای
جوامعانسانیهمانندتنوعزیستی برای طبیعتضروری است.هرفرهنگبیانگرگوشهای ازتاریخ
بشریت درکلاست؛ازهمین رو یونسکو ازتنوعفرهنگی بهعنوان«میراث مشترکبشریت»یاد
میکند.رعایت وتضمین اجرای حقوقفرهنگی گروههای مختلفاجتماعی الزمهاصلی حفظو
بقایتنوعفرهنگیدرسطحجهاناست(کرمی .)665-661:6939،
کمیتهدرتفسیرعامشماره16خود،باقاطعیت«حقاقلیتهاواشخاصمتعلقبهاقلیتهابر
مشارکت در زندگی فرهنگی جامعه و نیز حراست ،ارتقا و توسعه فرهنگ [خاص] خویش»
دفاعمیکند(.)CESCRs, 2009: para. 32کمیتهدراینراستااظهارمیدارد :
«اقلیتهادارایحقبرتنوعفرهنگی،سنتها،عرفها،مذهب،شیوههایآموزش،زبان،
رسانههای ارتباطی (مطبوعات ،رادیو ،تلویزیون ،اینترنت) و دیگر مظاهر هویت و عضویت
فرهنگیخویش،هستند»( .)CESCRs, 2009: para. 32
با این واژه پردازی ،آشکار است که کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،حقِ
گروههای اقلیت و اشخاص متعلق به آنها مبنی بر مشارکت در زندگی فرهنگیِ مختص به
خویش و نهتنهاجامعهملی را بهرسمیت شناخته و باتعیین خودِ اقلیتها به عنوان یکیاز
صاحبانحقدرماده()6( 66الف)میثاق واشاره به حقِ این گروهها بر بهرهمندیازعناصر

اصلیتشکیلدهندههویتمستقلفرهنگیخود(زبان،مذهب،سنتها،عرفهاو،)...برحق
جمعیاقلیتهابرمشارکت در زندگیفرهنگی خویشصحه گذارده است.بهنظرمیرسد
کمیتهبااتخاذاینرویکرد،اینامرراموردتأکیدقرارمیدهدکهحقوقجمعینهتنهاباعث

تضعیفحقوقفردینمیشوند،بلکهبهوارونآن،موجباتارتقاوغنایدوسویهاینحقوقرا
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نیزفراهممیآورند(.)Johns, 1995: 173باتوجهبهطریقهواژهپردازیکمیته،ناگفتهپیداست
که واژه «همگان» در سطر نخست ماده مورد بحث میثاق ،هم افراد و هم جوامع را در بر
میگیرد.کمیتهدراینزمینهبراینباوراستکه«حقهایفرهنگیمیتوانندبهوسیلهیکفرد

الف)بهمثابهیکشخص؛ب)دراجتماعبادیگران؛یاج)درونیکجامعهیاگروهوازاین
دست،اِعمالگردند( .)Shaheed, 2010: para. 10
اتخاذچنینرویکردیازسویکمیته،بهراستییکنوآوریدرزمینهحمایتازحقوق
اقلیتهااست،چراکهازرهیافتسنتیمتونبینالمللیومنطقهایمرتبطبااقلیتهاکهتنهااز
حقاشخاصمتعلقبهاقلیتهاونهخوداینگروههاحمایتبهعملآوردهاند؛فاصلهگرفته،
فراترمی رود.ازآنجاییکهفرهنگدرذاتخودمفهومجمعرادارااست،حقوقفرهنگینیز
تنهادرجمعوگروهقابلاجراواِعمالهستندوبههمینخاطراستکهشناساییبُعدجمعی
حقوق فرهنگی اقلیتها اهمیت شایانی در کیفیت بهرهمندی اشخاص متعلق به این گروهها
دارد.عضویتدریکگروه،درخودشناسی،خویشاحترامیواحساسهویتافرادازاهمیتی
بنیادینبرخوداراست(.)Wiessner, 2011: 124همانگونهکهآسیبپذیریافرادموجبایجاد
حقوق بشری فردی شد ،آسیبپذیری گروهها از جمله اقلیتها و بویژه فرهنگ و در نتیجه
حقوق فرهنگی آنان ،لزوم حمایت از گروهها را توجیه میکند (2011: 125

.)Wiessner,

عملکرد کمیته در این حوزه ،میتواند سنگ بنای مستحکمی در حمایت ماهوی از فرهنگ
اقلیتهاوبهتبعآنحقوقفرهنگیایشانباشد .

 .3-6تشریح گستره تعهدات دولتها در خصوص اجرای مقررات مندرج در ماده 25
(()2الف)
یکیازنقاطضعفحقوقفرهنگیوحقمشارکتدرزندگیفرهنگیاقلیتها،وجود
ابهامدرمحتواودامنهتعهداتدولتهادررابطهبااجرایماده()6(66الف)میثاقاست.کمیته
هایمندرجدرمیثاق،سه

تأکیدداردکهحقمشارکتدرزندگیفرهنگی،همچوندیگرحق
گونهیاسطحازتعهدرابرکشورهایعضوبارمیکنند:تعهدبهاحترام(خودداریازدخالت
مستقیم یا غیرمستقیم در بهرهمندی از حق مشارکت در زندگی فرهنگی) ،تعهد به حمایت
(اتخاذاقداماتیبهمنظورجلوگیریازدخالتثالثدربهرهمندیازحقمربوطه)وتعهدبه
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اجرا(اتخاذاقداماتقضایی،اداری،تقنینی،مالی،ترویجیودیگراقداماتمقتضیباهدف
شناساییکاملحقمندرجدرماده()6(66الف)میثاق)(.)CESCRs, 2009: para. 48کمیتهاز
کشورهایعضومیخواهدکهگسترهوسیعیازاقداماتایجابیرادرراستایاجرایکاملحق
مشارکتدرزندگیفرهنگیاتخاذکنند.ازمواردمربوطبهحقوقفرهنگیاقلیتهادراین
زمینهبراینمونهمیتواندتعهداتزیررابرشمرد :
 اتخاذ سیاستهایی بهمنظور حمایت وارتقای تنوعفرهنگی...؛ واقداماتیکههدفازآنها،تقویتتنوعازخاللپخشبرنامههایرادیوییعمومیبهزبانهایمنطقهایواقلیتاست؛ 

 ارتقای اِعمال حق اجتماعات برای اقلیتهای فرهنگی و زبانی به منظور توسعه حقوقفرهنگیوزبانیخویش؛ 
 اتخاذاقداماتیابرنامههایمقتضیبرایپشتیبانیازاقلیتهایادیگرجوامعدرتکاپویآنانبرایحراستازفرهنگخود() .)CESCRs, 2009: paras. 52(a), 52(c), 52 (f
از دیگر مطالبات کمیته از کشورهای عضو میثاق ،شناسایی حق برپایی اجتماعات برای
اقلیت ها است .در اهمیت این حق همین بس که دیوان اروپایی حقوق بشر ،از آن بهعنوان
ابزاریبرایاقلیتهادرحراستوتقویتحقوقخویشوراهکاریبرایبیانوارتقایهویت
منحصربهفردخودازسویاینگروههاناممیبرد( .)ECtHR, 2004: para. 93
آموزش6ازدیگرحوزههاییاستکهموردعنایتویژهکمیتهوتفسیرشماره 16آنقرار
گرفتهاست .آموزشبرای ارتقای حقوقبشرالزامی استونهتنهاخودفیالنفسه حقی بشری
استبلکهابزاری ضروری برای تحققدیگر حقهای بشری وپیششرط بهرهمندی ازبسیاری از
حقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگینیزمیباشد(.)Banning et al, 2004: 91آموزشمیتوانداز
بروزگسستهایفرهنگی،قومی،زبانیومذهبیپیشگیرینماید.درگفتمانحقوقبشریهدف
ازآموزش،ایجاد و حفظ جوامعچندفرهنگی (دربرابر جوامعتکفرهنگی) است (

Wilson,

.)2002: 7اقلیتهاافزونبرادعایبرخورداریازقواعدعامحقوقبشری،خواهانحفظفرهنگ
وهویتمتمایزخودنیزهستندکهجزازطریقبهرهمندیازحقوقیخاص(همچونآموزش
مبتنیبرفرهنگبومی)میسرنمیشود(عزیزی.)66-61:6986،کمیتهتأکیدداردکهآموزش
بایدبااقتضائاتفرهنگیتناسبداشتهباشد()CESCRs, 1999: para. 50تاکودکانراقادرسازد
کهشخصیتوهویتفرهنگیخویشراتوسعهدهندوارزشهاومناسکفرهنگیجامعهخود
1. Education.
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ودیگرجوامعرادرککنندوفراگیرند(.)CESCRs, 2009: para. 26افزونبرآن،کمیتهاز
کشورهایعضومیخواهدکهدربرنامههایآموزشیخود،اختصاصاتفرهنگیاقلیتهایملی،
قومی ،زبانی و مذهبی را محترم شمارند و تاریخ ،علوم ،فناوریها و نیز آمال و ارزشهای
اجتماعی،اقتصادیوفرهنگیآنانرابگنجانندوآموزشبهوآموزشِ 6زباناقلیتهاومردمان
بومیرا،ازخاللتوجهبهخواستههایاینگروههاومعیارهایبینالمللیحقوقبشردراینحوزه،
فراهم آورند .همچنین برنامههای آموزشی باید بهگونهای باشد که همگان را قادر سازد تا به
صورتکاملوبالسَویّهدرزندگیجامعهخودوجامعهملیمشارکتداشتهباشندوحضوریابند
( .)CESCRs, 2009: para. 27
تعهددیگریکهکمیتهدراجرایحقمشارکتدرزندگیفرهنگیبردوشکشورهای
عضوگذاشتهاست،هماناکسبرضایتآزادوپیشینیاقلیتهادرمسائلتأثیرگذاربرفرهنگ
ایشاناست.کمیتهدراینراستاازدولتهامیخواهد :
مشارکتاشخاصمتعلقبهگروههایاقلیت،مردمانبومیودیگرجوامعرادرطراحیو
اجرای قوانین و سیاستهایی که آنان را متأثر میسازد ،اجازه دهند و تشویق نمایند .بهطور
خاص،کشورهایعضوبایدهنگامیکهحراستمنابعفرهنگی[اینگروهها]،بویژهآنمنابعی
کهدرپیوندباسبکزندگیوبیانفرهنگیایشانمیباشد،درخطراست،رضایتواطالع

پیشینیآنانراتحصیلنمایند() .)CESCRs, 2009: para. 55(e
1

اهمیتاینامرزمانیروشنترمیشودکهبدانیم،اینحقتاکنونفقطبرایمردمانبومی 
شناختهشدهبود())UN, 2007: arts. 10, 19, 29(2), 32 (2واقلیتهاازآنبرخوردارنبودند.بر
ایناساس،میتوانگفتکهیکیازابعادمثبتتفسیرعامشماره 16کمیتهحقوقاقتصادیدر
حمایتازاقلیتها،نزدیک کردنمیزان حمایتازاقلیتها بهحمایتهایصورتگرفته در
حقوقبینالمللازحقوقمردمانبومیاست.میانمردمانبومیواقلیتهایکرابطهعمومو
خصوصمنوجهبرقراراست،بهایننحوکههرمردمبومیاصوالًیکاقلیتهمهست،ولیهر
اقلیتییکمردمبومی را شکلنمیدهد.اقلیتهاومردمانبومیاز نظرشمارکمترنسبتبه
اکثریت و در موقعیت غیرحاکم بودن ،همانند هماند ولی مردمان بومی از دو نظر از اقلیتها
متمایزهستند)6:سکونتپیشینیمردمانبومیدرسرزمینیمشخص()Daes, 1996: para. 60؛)1
پیوستگیخاصمادیومعنویاینگروههابهزمینهاینیاکانیومنابعطبیعیمربوطه(

Eide,

1. Education on/of.
2. Indigenous Peoples.
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)2000: para. 24؛کهحفظآنپیششرطیضروریبرایحفظتمامیتفیزیکیوفرهنگیایشان
است(.)Cook and Sarkin, 2009: 107همینتفاوتهاووجوهتمایزاستکهموجبشدهرژیم
حقوقی حمایتاز اقلیتها ومردمانبومی از هممجزاباشند وهر یک ،البتهبامشابهتهایی
فراوان،نظامیمستقلرابهخوداختصاصدهند.حقوقمردمانبومیاساساًبهشیوهایجمعی
انشاءشدهاندوایندرحالیاستکهحقوقاقلیتهابیشترمواقعبهصورتفردیودراجتماعبا
دیگرانوبهندرتبهصورتجمعینگاشتهشدهاند(.)AC, 2005: 97درکلمیتوانگفتکه

کمیته با وارد کردن تعهد یاد شده برای دولتها و حق مالزم آن برای اقلیتها در ماده
()6(66الف) میثاق ،گامی مثبت در راستای حمایت هر چه بیشتر از حقوق فرهنگی اقلیتها
برداشته است .تفسیر عام شماره  16کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،دستاوردهای
مثبتدیگرینیزداشتهاستکهدراینمجالکوتاهنمیگنجد.ایننوشتارتنهابهاصلیترینونه
همهآوردههایاینتفسیردرحمایتازفرهنگوحقوقفرهنگیاقلیتهاپرداختهاست .

 .7نتیجهگیری
حقوقفرهنگی وازجملهحقمشارکتدرزندگیفرهنگی،توسعهنایافتهترینحقبشری
درمیانحقهایبش ریازنظرمحتوایهنجاری،دامنهاجراوقابلیتاجرایقانونیاست.این
کمتوجهی بنا به برخیدالیل و دشواریهای عملیدرپرداختن به موضوعهمچونمحتوای
مفهومیِمبهمِعبارتِ«مشارکتدرزندگیفرهنگی»،ابهامدرمحتواودامنهتعهداتدولتها
هایمتعارضدررابطهباماهیتفردییاجمعیبودنونیزهویت

برایاجرایاینحقودیدگاه
همبستهذینفعانآن،میباشد.دراینزمینه،حقاقلیتهاواشخاصمتعلقبهاینگروههابر
مشارکتدر زندگیفرهنگی خویش باشدت بیشتریمتأثر ونادیده گرفتهشدهاست .نبود
مقررهایویژهدررابطهبااقلیته ادرمفاداینمادهموجبشدهاستکهاهمیتآنبرایاین
گروه هاتنهادرچارچوبنظامعامحقوقبشروبدوندرنظرگرفتنلطایفوپیچیدگیهای
خاص مسائل مربوط به حقوق اقلیتها نگریسته شود و اشخاص متعلق به اقلیتها تنها حق
مشارکتدرزندگیفرهنگیجامعهمیزبانآنهاو نهزندگیفرهنگیمختصبهخویشرادارا
باشند .
کمیته حقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیدر 16دسامبر 1003تفسیرعامشماره  16خود
دررابطهبامشارکتدرزندگیفرهنگیراصادرکردکهمیتواندنقطه عطفیدرحمایتاز

حمایتازفرهنگوحقوقفرهنگیاقلیتها21  ...

فرهنگوحقوقفرهنگیاقلیتهابهشمارآید.کمیتهدراینتفسیر،ازخاللاتخاذرویکردی
چندفرهنگیودمیدنروحیجدیددرمعنایفرهنگ،تعیینخودگروههایاقلیتبهمثابهیکی
نفعانوتأکیدبرجمعی بودنماهیتحقمشارکتدر زندگیفرهنگی،تبیینتعهدات

ازذی
دولتهایعضودرقبالاجرایحقمربوطهوشناساییگوناگونیهایفرهنگیجوامع،نقاط
مبهمبند(الف) 6مادهی 66میثاقراروشنساختهوبهاینحقمعناییدستکمشفافتراز
پیش داده و به طور خاص حق بهرهمندی اقلیتها و اعضای آنها از گسترهای از حقوق
فرهنگی  کهدرپیوندبایاناشیازحقمشارکتدرزندگیفرهنگیهستند رامفهومینوین
بخشیده است؛ به نحوی که میتوان آن را مبنای بالقوهای برای حمایت ،حراست و ارتقای
فرهنگاقلیتهاودرنتیجهحقوقفرهنگیاینگروههادانست .
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