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 12ها در پرتو تفسیر عام شماره و حقوق فرهنگی اقلیت حمایت از فرهنگ

 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی

 

 2موسی کرمی - 1مصطفی فضائلی


(61/8/6936تاریخپذیرش:-66/9/6936تاریخدریافت:)
 

 چکیده
اجراوهایبشریازنظرمحتوایهنجاری،دامنهترینحقنایافتهرهنگیتوسعهحقوقف

 هستند. قانونی اقابلیتاجرای اقلینه،زمیندر هایتحق به اشخاصمتعلق برآنو ها
زندگی شدتبیشخویفرهنگمشارکتدر استیدهنادیشتریبا شده کمیتهگرفته .

خوددر16،تفسیرعامشماره1003دسامبر16حقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیدر
عطفیدرحمایتازتواندنقطهکهمیرابطهبامشارکتدرزندگیفرهنگیراصادرکرد

اقلیت فرهنگی حقوق ارائهفرهنگو رهگذر از تفسیر، این در کمیته آید. شمار به ها
هتعهداتیکهاجرایحقنفعانوماهیتحقوگسترتعریفیواضحازمحتواودامنه،ذی

توانستنقاطمبهمبند)الف(هایعضوبارمیمذکوربردولت میثاقرا66ماده6کند،
بهرهروشنسازدوبهآنمعناییشفاف هاواعضایمندیاقلیتترازپیشدهدوبهحقِ

گسترهآن از زندگیها حقمشارکتدر ناشیاز یا پیوند در حقوقفرهنگیکه ایاز
می نحویکه به مفهومینوینبخشد؛ مبنایبالقوهفرهنگیهستند، را آن ایبرایتوان

حقوقفرهنگیاقلیت نتیجه در ارتقایفرهنگو حراستو اینحمایت، در دانست. ها
شماره عام دستاوردهایتفسیر استتا سعیشده خصوصکمیته16نوشتار در مزبور

 هابررسیشود.اقلیتحمایتازفرهنگوحقوقفرهنگی


اقلیتواژگان کلیدی: اجتماعیوفرهنگی،زندگیفرهنگی، کمیتهحقوقاقتصادی، ها،
16تفسیرعامشماره

                                                                                                                                                                                                        

 m-fazaeli@qom.ac.irالمللدانشگاهقم)نویسندهمسئول(.دانشیارحقوقبین6

 mosakarami136767@gmail.com دانشگاهقمالمللینارشدحقوقبیکارشناس.1
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 . مقدمه2
میثاق()الف(6)66وازجملهحقمشارکتدرزندگیفرهنگیمقرردرمادهحقوقفرهنگی

هایترینحقوقبشریدرمیانحقیافتهنا،توسعه6المللیحقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیبین

(Simonides, 2000: 175اجراوقابلیتاجرایقانونیاست)بشریازنظرمحتوایهنجاری،دامنه

(Shaheed, 2010: para. 3یکی حقوقیاتدرادبیگرفتهشدنحقوقفرهنگیدهنادیلازدال(.

پالمللینب همانا بشر حقوق تعریوندو متغیرحقینایفآشکار و سیال مفهوم با 1فرهنگها

جاباشد؛یم فیفتعرهاییدشوارییکهتا اندازهرهنگیحقوق ارتقاایتا ها،حقینایاز

 کرده کمStamatopoulou, 2007: 5)استجلوگیری این وت(. دالیل برخی به بنا وجهی

عدشواری مبهمِ هایعملیدرپرداختنبهموضوعهمچونمحتوایمفهومیِ مشارکتدر»بارتِ

هابرایاجرایتتعهداتدول(،ابهامدرمحتواودامنهChapman, 2007, 132)9«زندگیفرهنگی

ماهیتفردییاجمعیبودنونیزهویتهمبستهاینحقودیدگاه وهایمتعارضدررابطهبا

(.Horvath, 2008: 169باشد)نفعانوصاحبانحق،میغیرصریحذی

هابرمشارکتدرزندگیفرهنگیهاواشخاصمتعلقبهاینگروهزمینه،حقاقلیتدراین

4خویش باور به استکه شده گرفته نادیده و گردیده متأثر بیشتری شدت حقوقکمیتهبا
ماده6هادرمتنبند)الف(ایصریحبهاقلیتناشیازعدماشاره6اقتصادی،اجتماعیوفرهنگی

اشخاصمتعلقالمللیتنهاازحقوق(.دراسنادبینCESCRs, 1992: paras. 9, 11, 43باشد)می66
هاایویژهدررابطهبااقلیتنامبردهوحمایتشدهاست.نبودمقررههااقلیتونهخودهابهاقلیت

هاتنهادرچارچوبنظامعامدرمفاداینمادهموجبشدهاستکهاهمیتآنبرایاینگروه

هاهایخاصمسائلمربوطبهحقوقاقلیتقوقبشروبدوندرنظرگرفتنلطایفوپیچیدگیح

تنهاحقمشارکتدرزندگیفرهنگیجامعهنگریستهشودواشخاصمتعلقبهاقلیت میزبانها

المللرو،درچارچوبنظامبینهاونهزندگیفرهنگیمختصبهخویشراداراباشند.ازاینآن

میثاق11هانیزبخشیازآناست،تمرکزتنهابررویمادهبشرکهنظامحمایتازاقلیتحقوق

بهلزومعدمانکارحقوقاشخاصمتعلقبه1کهبهنحویسلبی5المللیحقوقمدنیوسیاسیبین
                                                                                                                                                                                                        
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. 
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مندیازفرهنگ،زبانومذهبخویشدراجتماعبادیگراعضایگروهاشارههابربهرهاقلیت

آورِتنهاسندالزامعنوانیکتامقرره،قرارگرفتهاست.بههمیندلیلاستکهازاینمادهبهدارد

شود.هایادمیالمللیِموجوددرخصوصحقوقاشخاصمتعلقبهاقلیتبین

خود16تفسیرعامشماره1003دسامبر16حقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیدرکمیته

عطفیدرحمایتازتواندنقطهراصادرکردکهمی6تدرزندگیفرهنگیدررابطهبامشارک

هابهشمارآید.کمیتهدراینتفسیر،ازخاللاتخاذرویکردیفرهنگوحقوقفرهنگیاقلیت

تعیینذی نفعانوماهیتحقمشارکتدرچندفرهنگیودمیدنروحینودرمعنایفرهنگ،

د تعهدات تبیین فرهنگی، شناساییولتزندگی و مربوطه حق اجرای قبال در عضو های

نقاطمبهمبند)الف(گوناگونی روشنساختهوبهاین66ماده6هایفرهنگیجوامع، میثاقرا

معناییدست وبهطورخاصحقبهرهکمشفافحق، واعضایمندیاقلیتترازپیشداده ها

دیاناشیازحقمشارکتدرزندگیفرهنگیکهدرپیونایازحقوقفرهنگیهاازگسترهآن

ایبرایحمایت،توانآنرامبنایبالقوهنحویکهمیهستندرامفهومینوینبخشیدهاست؛به

هادانست.درایننوشتارهاودرنتیجهحقوقفرهنگیاینگروهحراستوارتقایفرهنگاقلیت

شماره عام تفسیر دستاوردهای شد ح16سعی درکمیته فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، قوق

هابهکنکاشوبررسیشود.خصوصحمایتازفرهنگاقلیت



 های اصلی و فرعی پژوهش. پرسش1
پرسشاصلی:

کمیتهحقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیبرای16هاوابعادمثبتتفسیرعامشمارهآورده

هاکدامند؟حمایتازفرهنگوحقوقفرهنگیاقلیت

هایفرعی:پرسش-

.تعاریفمفاهیمیچونفرهنگوحقفرهنگیکدامند؟6

هاوجوددارد؟.چهپیوندیمیانحقوقفرهنگیبشرباحقوقاقلیت1

هاچهنقشی.نظریهتفسیریکمیتهدرارتقایاحترام،رعایتوتأمینحقوقفرهنگیاقلیت9

داشتهاست؟

                                                                                                                                                                                                        
1. Right of Everyone to Take Part in Cultural Life. 
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 . روش پژوهش3
نوشت این پژوهشدر کاربستروشتوصیفیگونه مقتضی این-ار بر استکه تحلیلی

هاواستنتاجها،تجزیهوتحلیلآنای،بهگردآوریدادهگیریازشیوهکتابخانهاساس،بابهره

مبادرتشدهاست.


 . مفاد مفاهیم فرهنگ و حقوق فرهنگی4
. فرهنگ2-4

کهدورازذهنمیتعریفیازمفهومفرهنگائهبدوناردرکحقوقفرهنگی نماید؛چرا

بهمثابهمفهومیرایجودرعینحال6هایبشریمرتبطبافرهنگ،باحقدرحقوقفرهنگی

-Farفرهنگ)معین،ازواژهپیچیدهوگنگدرعلوماجتماعیروبروهستیم.درفرهنگفارسیِ

hangآدابورسوم،علومومعارفومعنایادب،تربیت،دانش،علم،معرفت،مجموعه(به

هاست،یادشدهاست.هنرهاییکقوموکتابیکهشامللغاتیکیاچندزبانوشرحآن

کنندوهاییکهیکگروهمعینازآنپیرویمیاند:ارزشفرهنگراچنیننیزبازشناختهگاه

هایفکریونیزنمایندوتماماَشکالزندگییکقومازجملهپایهدمیکاالهایمادیکهتولی

هایفنیموجودیتآنقوم)همچونپوشاک،کاشانهوابزارآالتزندگی()وحید،تمامزمینه

6981 می606: شکل را ساده( در دهند. شبیه سیمانی به فرهنگ برداشت، کهترین است

اجزایترکیبییک هایپیشین،اکنونونسلکندوپیونددهندهاحفظمیجامعهرپیوستگیِ

را جامعه اگر دارد. وجود هم با همراه پویا و پایا عناصرِ آن بطن در بنابراین، است؛ آینده

هممجموعه به مثابای به فرهنگ بگیریم، نظر در اجتماعی مناسبات از پدیدهپیوسته ایه

(.6-6914:1باشد)معینی،میاینمناسباتمایهاجتماعی،محتواوجان

زبان ریشه""Culturالتینهایاروپاییواژهدر "Culture"گیریاصطالحکنونیشکل،

باشدکهبهمعنایپرورشگیاهیاحیواناتوهمچنینبهمعنایکشتوکارمورداستفادهمی

می کار پرورشخانوادگیبه مفهوم به وحتیگاهینیز است)بوده رفته 6913سلیمی، :8.)

مؤلفهانسان نظرگرفتن در با مالحظاتشناسان نیز و عملی هنجاریو رفتاری، تاریخی، های

اند.آنچهکهدرکلیتساختاریوعُقالییونمادین،تعاریفمتفاوتیراازفرهنگارائهکرده

افقاتحاصلهنظاممفاهیم،توخوردآناستکهفرهنگدربرگیرندهاینتعاریفبهچشممی
                                                                                                                                                                                                        
1. Culture-related Human Rights. 
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هاوفنونمتمایزگروهدارندهدهیجامعهوویژگیها،طرقساماندرخصوصهنجارهاوپیمان

مللمتحد(.سازمانآموزشی،علمیوفرهنگیMalloy & Gazzola, 2006: 29خویشاست)

ازتعاریفانسان نیزدرتعریفخودازفرهنگ، ودهوفرهنگراشناسانپیروینم)یونسکو(

اینگونهتعریفکردهاست:

ویژگیمجموعه» یکایاز یا یکاجتماع احساسیِ فکریو مادی، معنوی، هایمتمایزِ

فرهنگ اجتماعی؛ برگیرندهگروه در ادبیات، و هنر بر زیستافزون طرق سبکزندگی،

(.Stamatopoulou, 2007: 5«)باشد،سُنَنوباورهانیزمی6هاجمعی،نظامارزش

یاعالمیه»ارائهشده،تعریفازفرهنگجدیدترینتعریفیکهدرگفتمانحقوقفرهنگی

دومایناعالمیهدرتعریفاست؛دربندنخستماده1خصوصحقوقفرهنگیدر«فرایبورگ

فرهنگآمدهاست:

ها،باورها،معتقدات،زبان،دانشوهنرها،آن]دستهاز[ارزشدربرگیرندهاصطالحفرهنگ»

وسبک نهادها ازطریقآنسنن، انسانیتخویشوهایزندگیاستکهیکفردیاگروه ها

(.FDCRs, 2007: art. 2(a)«)دارددهدرا،ابرازمیخودمیمعناییکهبههستیوتوسعه

روتنهاتعریفیاستفرایبورگوازآنهش،بهدلیلنوبودنتعریفاعالمیهدراینپژو

ارائهشدهاست،برایپیشبردبحث،ازاینتعریفبرایازفرهنگکهدربافتحقوقفرهنگی

شود.استفادهمی«فرهنگ»مفهوم


 . حقِ فرهنگی4-1

بزرگناپذیرخانوادهعنوانبخشجدایییدیوجودنداردکهحقوقِفرهنگیبهامروزهترد

ایازحقوقمندرجالمللیقرارگرفتهاستچراکهدستهبینهایبشریموردپذیرشجامعهحق

بین اسناد در بویژه بشراعالمیه»المللی حقوق بین9«جهانی میثاق اقتصادی،و حقوق المللی

درمقایسهبادیگرحقوقبشری،همهرابهخوداختصاصدادهاست.بااینگیاجتماعیوفرهن

استکه4حقیهاپرداختهشدهاست.چنانکهازعنوانپیداست،یکحقِفرهنگیتربهآنکم

عرصه6صاحبحق فرهنگیا بابر مرتبط دیگر های همانند و است فرهنگخویشدارا
                                                                                                                                                                                                        
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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غالبدرگفتمانیفضاهاهستند.دربرابراینحقوق،دولت6تکلیفصاحبهایبشری،حق

تماناستکهگفیلدلینافراددربرابردولتاست؛بههمیهاحقینتضمیحقوقبشر،فضا

محورهاتعهدمدارونسبتبهافرادحقحقوقبشردررابطهبادولتیالمللینحاکمبراسنادب

6988یدفاطمی،سی)قاراست اینپژوهشدرتقسیم(.69: درمعنای–بندیمفاهیمحقدر

(کهامروزهتوسطبیشتر46-6988:69)قاریسیدفاطمی،9هوفلدبندیازتقسیم،1«حقداشتن»

شود،پیرویشدهاستکهبرعنوانچارچوبتحلیلیاینمفهوماستفادهمیفیلسوفانحقوقبه

یقار،دارند)4ادعاها-حقبشریبیشترینقرابتراباهاییعنوانحقآن،حقوقفرهنگیبهپایه

(.6988:45یدفاطمی،س

توانگفت:دریکمفهومکلیمی

مندیصاحبانآنحقوقهاتضمینبهرهاندکههدفازآنهاییبشریحقحقوقفرهنگی»

.«باشدکرامتبشریوعدمتبعیضمیهایآندرشرایطبرابر،باحفظومؤلفهازفرهنگ


 ها و حقوق اقلیت . پیوند حقوق فرهنگی5

)پستمدرن(استکهبرپذیرشمسألهاقلیت یکیازمسائلمحوریاندیشهپسانوگرا ها

فرهنگسنت و میها تأکید محلی و بومی های دیگران، )بیاتو 6985کند و618-616: )

اقلیت بینحقوق جامعه مهم موضوعات از دغدغهها از یکی و گفتمانالمللی در مهم های

از(.آنچهکهیکگروه6936:616عدالتحقوقیاست)بهادریجهرمی،زمستان اقلیترا

کندوبهآنجایگاهوهویتیویژهاکثریتجامعهمتفاوت،متمایزوجدامیهایدیگروبگروه

هایفرهنگیمختصبهاوست.هویتفرهنگیبخشد،همانافرهنگوعناصرومؤلفهلمیمستق

بهدست6اجتماعیشدنهویتاجتماعیاستکهطیفراگردهایپدیدآورندهیکیازسازه

پیوستهوناگسستنیدارند؛بازیادیسرنوشتیبههمآید.فرهنگوهویتفرهنگیتااندازهمی

فر تفاوتکه بویژهاین هویت)و استولی ناخودآگاه فراگردهای با پیوند در هنگبیشتر

خودآگاهمی5تعلقواقعیهویتفرهنگی(باهنجاریاز باشد)مرادی،پیوندداردکهضرورتاً

6930 گروه51-56: فرهنگی، هویت کسب منبع مهمترین اجتماعی(. واحدهای یا مانندها
                                                                                                                                                                                                        
1. Duty-holder. 
2. To have Right. 
3. Wesley Newcomb Hohfeld (1879-1918). 
4. Claim-right. 
5. Socialization. 
6. Factual/Real Tie. 
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قوم و دین میکشور، عناصرتواهستند. از متشکل گروهی هر هویتفرهنگیِ گفتکه ن

تاریخی،حماسهآباءواجدادی،فرهنگآنگروههمچونزبانمادری،گذشتهتشکیلدهنده

سنت باورها، پوششسرزمیننیاکانی، و ادبیاتها و هنر سبکزندگی، قومی، هایمحلیو

باشد)گودرزیموروثی،میراثفرهنگیوازایندستمی ازهمین6986:91، روستکه(.

گروه میعنوانیکیازگروههایاقلیتبهحمایتازفرهنگِ کند؛هایاجتماعیاهمیتپیدا

نادیدهانگاشتنهویتوبهچراکهنادیدهگرفتنفرهنگاینگروه برابراستبا طورخاصها

یتجمعیوعناصرفرهنگیحقوقفرهنگوالًازآنجاکهاصهاواعضایشان.هویتفرهنگیآن

ازحقوقیتبحثحمایرند،گیقرارمینقضونابودی،توجهیکمتردرمعرضبیت،اکثر

رسدکهیبهنظرم.(6939:6یابد)کرمی،تابستانیهامصداقمیتدرمورداقلیشتربیفرهنگ

تالشگروهیوحاکیناشی،قومیهاخشونت توسعهیبرایتاقلیهااز نگوفرهحفظو

میقومیتهو همیخود از ینباشد؛ دبعنانیکوفروستکه پیر، دریشینکل متحد، ملل

تعاملیازابزارهایکیهارایتاقلیحقوقفرهنگینمأتی،خودبهمجمععمومگزارشهزاره

(.6986:5)عزیزی،استکردهعنوان6یجوامعچندقومازمخاصمهدریشگیریوپ

اجتماعیخاص،ازحقوقفرهنگیرغازوابستگیبهیکگروهیاطبقهتمامیافرادبشرفا

باخودمعنایگروهوجمعرابههمراهدارد،حقوقفرهنگیاماازآنجاکهفرهنگ؛مندندبهره

می پیدا بروز و نمود بافتگروهیاستکه اجتماعاتو در نیز گروههااقلیتکند. هاییاز

هاوابستگیکاملبهحفظوحراستازفرهنگایشانوعناصرهستندکهموجودیتوبقایآن

فرهنگاینگروهشکلدهنده حمایتاز حفظو پیداستکه ناگفته دارد؛ گروآن در ها

بهره و فرهنگی حقوق میشناسایی توسطاعضایگروه آن اِعمال و حقوقبمندی در اشد.

اقلیتبین حقوق حمایتاز قرارهاالمللکنونی، حقوقبشر بزرگحمایتاز نظام ذیل در

بهصراحتشورایاروپا1یملیهاگیرد.مادهنخستکنوانسیونچارچوبحمایتازاقلیتمی

ندارد:بهاینواقعیتاذعا

اقلیت» آزادیهاحمایتاز حقوقو اقلیتیملیو این به بخشهایاشخاصمتعلق ها،

هایالمللیازحقوقبشراستوبرایناساسدرچارچوبهمکاریناپذیرحمایتبینجدایی

(.FCNM, 1995: art. 1«)گیردالمللیقرارمیبین
                                                                                                                                                                                                        
1. Multiethnic Communities. 
2. Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM) (1995). 
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عنوانیکیازاسناد(،به6355المللیحقوقمدنیوسیاسی)میثاقبین11افزونبراین،ماده

المللیدرخصوصحمایتازآوربینالزامترینمقررهکهمهمالمللیحقوقبشربینمهممنشور

د:کناست،اینگونهبهاینامراشارهمیهااقلیتحقوقفرهنگی

،مذهبیوزبانیوجوددارند،حقاشخاصمتعلقبهچنینهایقومیدرکشورهاییکهاقلیت»

خود،اظهاروعملبهمذهبیابکارگیریزبانخویش،درمندیازفرهنگهاییدربهرهاقلیت

(.ICCPR, 1966: art. 27«)گیرداجتماعبادیگراعضایگروه،نبایستیموردانکارقرار

آموزشازنیست،لکندرحوزههاالمللیدیگریکههرچندمختصِّحمایتازاقلیتسندبین

تبعیضدراقلیت منع کنوانسیون است، آورده عمل به میثاق به نسبت را بیشتری حمایت ها

6آموزش سال در درمی6350یونسکو تبعیضباشد. ممنوعیتبرخورد بهاینکنوانسیون آمیز

آننیزاشعار6(.مادهCDE, 1960: art. 4 (point d)شود)یاددِهی)تعلیم(نیزتعمیمدادهمیحوزه

دارد:می

هایآموزشیخویشهایملیمبنیبرانجامفعالیتبهرسمیتشناختنحقاعضایاقلیت»

زبانبستهبهوازجملهایجادمدارس سیاستآموزشیهرکشورعضو،بکارگیرییاآموزشِ

(.(CDE, 1960: art. 5«خویش]درآنمدارس[ضروریاست

هایگوناگونجهانشده،هاوزبانگیرفرهنگبراساسبرخیبرآوردها،بحرانیکهگریبان

خطرناک جدیبسیار و میتر تهدید را زیستیدنیا تنوع بحرانیاستکه از پیشکندتر بینی.

شود)وبههاسخنگفتهمیاکنوندردنیابهآن%ازششهزارزبانیکههم30شودنزدیکبهمی

طریقآنتبعآنفرهنگ خطرهاییابرازیاز با منقرضخواهندشدیا درصدسالآینده ها(

می )انقراضروبرو بهQuoted in: Stamatopoulou: 163گردند این و مرگزبان( ومعنی ها

آنفرهنگ درخصوصاقلیتهایناشیاز گزارشیکه ازسویهاست. معرضخطر هایدر

پردازد،نشاننیزمیمنتشرشدهاستودربخشیازآنبهحذففرهنگی1مللمتحدتوسعهبرنامه

هفتنفر(دردنیاوجوددارنددهدکهنزدیکبهنهصدمیلیوننفر)حدودیکنفربهازایهرمی

باشند،وابستههستندایکهبااَشکالیازحذفومحرومیتمواجهمیهایاجتماعیکهبهگروه

(.UNDP, 2004: 6کنند)هاباآندستوپنجهنرمنمیکهدیگرگروه

حقوقفرهنگی بشریاز برخورداریابهرهتمامیافراد اینحقوقنیازیبهمندهستندو ز
                                                                                                                                                                                                        

1. UNESCO Convention against Discrimination in Education (CDE) (1960). 
2. United Nations Development Program (UNDP). 



 11...هاوحقوقفرهنگیاقلیتحمایتازفرهنگ
 

طبقه یا انسانیبهصرفانسانوابستگیبهگروه هر اینحقوقبشریایخاصندارد؛ بودناز

هایخاصمثلزنان،پذیرترجامعههمچونگروهامااینحقوقبرایاقشارآسیب؛شودمنتفعمی

خاصگروه طور به و آنهایاقلیتکودکان متعلقبه افراد اهمیتویژهو میها کند.ایپیدا

وهستندوگفتمانحقوقفرهنگی6بنیان-تاریخهایی،زبانیوملیگروههایمذهبی،قومیاقلیت

حق این نقض آنموارد مورد در بیشتر بشری، میهای پیدا عینی مصداق که کندهاست

(Stamatopoulou: 2007, 164.)برایمفهو1هستی یک9جمعمیاستکه معنایخاصیدارد.

مربوط4هویتجمعیاش[داردکهبهدهندهگروهاقلیتحیاتی]مستقلازحیاتاعضایتشکیل

یابد)عبداللهیوعبداللهی،استودرقالبزبان،مذهب،حسمشترکتاریخیو...تجلیمی

6939 یعنیمؤلفه1: همیننقطهیفرهنگوهویتدهندههایشکل(؛ از اجتماعی. یکگروه

گردد،حمایتیکههامشخصمیعزیمتاستکهچراییلزومارتقاوحمایتازفرهنگاقلیت

هامیسرنیست.جزازطریقاحترام،حمایتواجرایحقوقفرهنگیاینگروه

در6396آوریلسال5المللیدادگستریدرنظریهمشورتیخودکهدردیواندائمیبین

اقلیت مدارس قضیه اعالمیه مفاد و کرد صادر آلبانی در خصوص6331ها در متحد ملل

اقلیت به میاشخاصمتعلق زبانیرا مذهبیو ملی، یا جلوههایقومی دانست،توان آن گاه

اقلیت از حمایت نظام فکری کردزیربنایِ بیان خوبی به را همزیستیها امکان تأمین :

هایمختصبهخود.براینیلبههاضمنحفظخصیصهابادیگرجمعیتهآمیزاقلیتمسالمت

نخستاقلیت بدونایناهداف، و بهصورتبرابر اتباعدولت، تمامیحقوقسایر بایداز ها

برایحفظویژگیتبعیضبهره ملزوماتبایسته سپسامکاناتو و سنتمندشوند و هایها

 داشته اختیار در هممرتبطمخصوصبهخویشرا ایندوضرورتبا دیوان، باور به باشند.

هاازنهادهایآیدمگرآنکهاقلیتهستند،زیرابرابریواقعیمیاناکثریتواقلیتبهوجودنمی

هابهمثابهاقلیتمندباشندودرنتیجهمجبورنشوندازآنچهکهحیاتآنمختصبهخویشبهره

بهعلتوضعیتویژه(.449-444:6914و6919)ذوالعین،نظرنماینددهدصرفراتشکیلمی

هایاقلیتووضعیتغیرحاکمآنان،تعهددولتبهرعایتبرابریهمگانپذیرگروهوآسیب

هاکافینیستودربرابرقانون)منعتبعیضوبرابریشکلی(بهتنهاییبرایحمایتازاقلیت
                                                                                                                                                                                                        
1. History- based. 
2. Being/ Existence. 
3. Collectivity. 

4. Collective Identity. 
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هایاجتماعی،اقتصادی)وهومثبتبرایرفعکاستینیلبهبرابریماهوی،مستلزماقداماتویژ

اقلیت فرهنگی( سویدولتاست)عزیزی، از 6986ها، این669: به سازمانمللمتحدنیز .)

هاابزاریدرجهتتعاملوپیشگیرینتیجهرسیدهاستکهتأمینحقوقفرهنگیوزبانیاقلیت

(.6986:5ازمخاصمهدرجوامعچندقومیاست)عزیزی،

حال،پسازآشنایینسبیبامفاهیمموردنیازبرایپیشبردبحث،دربخشبعدیبهبررسی

آوردهاصلی ترین شماره عام مثبتتفسیر ابعاد و و16ها اجتماعی اقتصادی، حقوق کمیته

شود.فرهنگیپرداختهمی


هنگی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فر 12های تفسیر عام شماره آورده .6
 هابرای فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت

 سال فرهنگیدر و اجتماعی اقتصادی، حقوق و6386کمیته اقتصادی شورای وسیله به

(.وظیفه6931:61تشکیلشد)مهرپور،6381اجتماعیپدیدآمدونخستیننشستآنبهسال

ماعیوفرهنگیتوسطاساسیکمیته،مراقبتنسبتبهاجرایمفادمیثاقحقوقاقتصادی،اجت

هایعضوریزیمبناییاستکهدولتهایعضواست.یکیازاهدافبنیادینکمیته،پیدولت

به ارتقاگونهمیثاقازطریقآنبتوانند، ایکارآمد،توسعهقطعیتعهداتمقرردراینسندرا

شماره 98بخشند)هاشمی، برایروشنشدنتأثیرواقعینظریه66-60: تفسیریکمیتههای(.

به فرهنگیو اجتماعیو حقوقاقتصادی، شماره عام خاصنظریه استبه16طور نیاز آن،

المللپرداختهشود.اینتفاسیر،بررسی،هرچندکوتاه،وضعیتحقوقیآندرنظامحقوقیِبین

سیاسیآورنیستندولیازتأثیراخالقیواندازفنحقوقیبرایکشورهایعضوالزامازچشم

(.Grant and Barker, 2009: 239شگرفیبرخوردارند)
داردکههیچیکازمعاهداتحقوقبشریاینزمینهاظهارمیدر6المللانجمنحقوقبین

اختیارصدورتفاسیرالزام بهارکانمعاهداتیمربوطهاعطاننمودهصراحتاً اندآورازمفادخودرا

(ILA, 2004: para. 18البته.)المللی)هایحقوقیبیناینامردرنوشتهKeller and Grover, 2012: 

(وبرخیمحاکمداخلیموردانتقادواقعشدهاست.براینمونهدیوانعالیافریقایجنوبی129

(.HCSA, 2001: para. 17ورزد)دریکیازآرایخودبرشأنواعتبارتفاسیرحقوقیتأکیدمی

بهوسیله شبهایندیدگاه ایهمچوندیواناروپاییحقوققضاییمنطقهبرخیارکانقضاییو
                                                                                                                                                                                                        
1. International Law Association (ILA). 
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به6بشر عام تفاسیر از قانونکه برایآن1عنوانبیانمعتبر و رویهتعبیرکرده با ارزشیبرابر ها

شده قائل خلق9قضاییخود و بشر افریقاییحقوق کمیسیون نظراتخویشاز4هاو در که

بهرهنظریه تفسیری )میهای ACHPR, 2001: para. 24برد هر به است. شده اتخاذ نیز حال(

حقوقاقتصادی،نظریه کمیته ازجمله حقوقبشریو اسناد بر نهادهایناظر هایتفسیریعام

مفادتوانتفسیرهارامیاجتماعیوفرهنگیازنظرحقوقیفاقداهمیتنیستند.برخیازایننظریه

(وکمیتهCraven, 1995: 91اسیریازارزشحقوقیواالییبرخوردارند)میثاقدانست.چنینتف

مشورتیمیثاقمعرفیمی نظارتیو نهاد نمیرا را چندنظراتتفسیریکمیته هر توانباکنند؛

روندوسنگدانست.برخیتفاسیرعامازتفسیرصرففراترمیالمللیهمتفاسیریکدادگاهبین

 میتقنینیشبهماهیتی خود به شماره تفسیری نظریه می16گیرند. نیز را همینکمیته در توان

امریکهمی ومؤلفهتوانددرحمایتهرچهبیشترازهویتاقلیتچارچوبنگریست. هایها

آسیبفرهنگیاینگروه غیرحاکمِ نمایدودولتهایِ نقشیبهواقعمترقیایفا هایعضوپذیر،

هارابههاوموجودیتمستقلخوداینگروهتاهویتجمعیاعضایاقلیتمیثاقرابرآندارد

رسمیتشناخته،محترمشمارندودرحراستوارتقایفرهنگایشانتماممساعیخویشرابه

درذیلبهاصلی کهپیوندیمستقیمباتریننکاتامیدبخشومثبتاینتفسیرعامکارگیرند.

شود.هادارند،پرداختهمیمستقلفرهنگیاقلیتحمایتازفرهنگوموجودیتِ


 . تفسیر موسع و فراگیر از مفهوم فرهنگ: فرهنگ به مثابه سبک زندگی2-6
نایافتگیحقوقفرهنگیبشر،وابستگیآنبامفهومسیال،متغیروگاه-یکیازدالیلتوسعه

ندیناگسستنیباتعریفویگمانمرادهرکسازحقوقفرهنگی،پیونامفهومفرهنگاست.بی

گسترده فرهنگ از شده ارائه تعریف دایره چه هر دارد. فرهنگ حمایتاز باشد، هایتر

ترینابعادمثبتتفسیرعامشمارهپذیرد.یکیازمهمتریازحقوقفرهنگیصورتمیگسترده

رهنگیاست.این،هماناارائهتعریفینوینوگستردهازمفهومفرهنگدرچارچوبزندگیف16

عنوانمتولیشناسانهیونسکو،بهتوانمنبعثازرویکردانسانتغییررویکردنسبتبهفرهنگرامی

المللیاصلیامورفرهنگیواقداماتمرتبطبافرهنگودرنتیجهحقوقفرهنگیدرعرصهبین

ومشارکتدرزندگیاعالمیهجهانیحقوقبشردررابطهبافرهنگ11دانست.آنچهکهدرماده
                                                                                                                                                                                                        
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

گمانفرهنگنخبگانونهعامهمردمیکهنریوازایندسترامدنظرقراردادهاستکهبی

دردیگراسناد(.همینرویهIWRAW, 9 May, 2008: para. 3گروهفرهنگیرامطمحنظردارد)

شود.بدیهیاستکهچنیننگرشیبهحقوقبشریمربوطبهفرهنگوزندگیفرهنگیدیدهمی

پذیریهایآسیبها،آدابورسومودرکلمظاهرهویتیگروهفرهنگ،سبکزندگی،سنت

سپارد.هارانادیدهانگاشتهوبهمحاقفراموشیمیهمچوناقلیت

رودودخویش،براینخستینبارازتفسیرمضیقفرهنگفراترمییونسکودریکیازاسنا

ازآنپسبودکه6کندبودنفرهنگوفراگیربودنآنتأکیدمیبهسبکزندگیمربوط .

و هنرها بر افزون فرهنگ؛ که داشت ابراز و اتخاذ فرهنگرا از موسع تفسیری یونسکو

ت افراد و جوامع سبکزندگی فرهنگی، میشکیلمحصوالت بر در نیز را آن گیرددهنده

(Donders, 2008: 326اینبرداشتیونسکوازفرهنگباسیاستاصلیآنکههرفرهنگرا.)

داندکهبایدموردحراستواحترامقرارگیرند،درپیوندیتنگاتنگدارایارزشوحیثیتیمی

ایطضروریبهمنظورحمایتوبودهوازآنجاییکهمتضمنتعهدکشورهامبنیبرایجادشر

هایاقلیتوفرهنگایشانباشد،برایگروههامیحراستازفرهنگومظاهرفرهنگیاقلیت

است) اهمیتشایانیبرخوردار اجتماعیوکم(.Reuter, 2009: 216از اقتصادی، حقوق یته

خود،16شمارهفرهنگیباتأسیازرویکردیونسکودرقبالفرهنگ،دربندسومتفسیرعام

ازفرهنگارائهمیموسع کمیتهبیانمیترینوفراگیرترینتعریفممکنرا داردکهبهدهد.

()الف(میثاق،فرهنگازجملهعبارتاستاز:6)66منظوراجرایماده

ارتباطاتغیرکالمی،سبک ترانه، موسیقیو مکتوب، ادبیاتشفاهیو زبان، هایزندگی،

هایتولیدوفناوری،محیطها،شیوههاوورزشوباورها،مراسماتومناسک،بازیهانظامارزش

هاییکههاوسنتزیستطبیعییاساختهدستانسان،خوراک،پوشاک،مسکنوهنرها،عرف

بینیخویشرادرمواجههبانیروهایبخشندوجهانافرادازطریقآنبههستیخویشمعنامی

(.CESC, 2009: para. 3کنند)سازد،بنامیآنانرامتأثرمیبیرونیکهزندگی

اینتعریفبسیارموسعازفرهنگوباورکمیتهبهاینکهفرهنگمفهومیگستردهوفراگیر

(واشارهآنبهCESC, 2009: para. 11گیرد)استکهتمامیمظاهرموجودیتبشررادربرمی

کردنسبکیاززندگیرهنگیازجملهشاملحقبردنبالاینامرکهحقدسترسیبهزندگیف
                                                                                                                                                                                                        
1. RPPLCLTCI, 26 November 1976: para. 5 of Preamble. 
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کهبااستفادهازمنابعوکاالهایفرهنگینظیرزمین،آب،تنوعزیستی،زبانونهادهایویژه

می )وابستگیکاملدارد، حقوقCESC, 2009, para. 15(b)شود فرهنگو حمایتاز در ،)

ابتنایبرآن،حقمشارکتدرمیایایفاهانقشبسیاربرجستهفرهنگیاقلیت کند؛چراکهبا

 ماده در مقرر فرهنگی مشارکتدر6)66زندگی و دسترسی بر حق به تنها میثاق، )الف( )

نمی محدود اکثریت در و غالب گروه فرهنگی جملهشزندگی ]از گروهی هر حق و ود

مختصبهخویشراها[برحفظوتوسعهفرهنگخاصوبهدیگرسخنهویتفرهنگیاقلیت

)نیزشاملمی جایPinechi, 2012: note 13, 36شود و(. دادنسبکزندگیوعناصروابسته

سنت زبان، همچون آن عرفجداناشدنی مذهب، چترها، ذیل فرهنگو مفهوم در و... ها

نکتهحمایتینظامبین هایایدرحراستازتنوعگروهوگامامیدوارکنندهالمللحقوقبشر،

اینمؤلفه زیرا فرهنگغاقلیتاست؛ برابر در که هستند عناصر و اکثریت،ها حاکم البو

داعیهتنوعفرهنگیBogandy, 2008: 245پذیرونیازمندحمایتفوریهستند)آسیب (.اصوالً

دست آن، حراستاز حفظو لزوم سویگروهو از نخست، وهله در اقلیتوکم در های

بینند،پذیریکهفرهنگخویشومظاهرآنرادرمعرضخطرفراموشیونابودیمیآسیب

بههمینخاطراستکهدرحقوقبینطرحمیم مندیازالمللکنونی،حقافرادبربهرهشود.

اقلیت حقوق مقرراتمربوطبه و متون در اساساً موردفرهنگخویش، بومی( مردمان و ها

است) شده واقع رهیافتیXanthaki, 2010: 26شناسایی اتخاذ با خویش، تفسیر در کمیته .)

تنو حراستوچندفرهنگی، و حفظ لزوم بر و شناخته رسمیت به جوامع در را فرهنگی ع

می استکه ورزیده تأکید آن راستایحذفتبعیضحمایتاز در مهمی بسیار گام تواند

 برابریماهویباشد. به نیل و عرصهغیرمستقیم مقای،آزادی،فرهنگدر رقابتیسهتنوع، و

درمقابلییشکوفاشرطیشپ فرهنگانحصا،است. .باشدیمیوآزادتنوعیت،خالقینافیر

جامعهرابهیزنیانحصارفرهنگانجامد،یمیاسیسیبهخودکامگیاسیهمانگونهکهانحصارس

(.6939:665دهد)کرمی،یسوقمیفرهنگیورکودسمتخودکامگ



 ویشخها بر مشارکت در زندگی فرهنگی آن جمعی ها و حقاقلیتخود . حمایت از 6-1
هادرایصریحبهاقلیتها،عدماشارههایحقوقفرهنگیاقلیتهاوگرفتاریازدیگردشواری

اینامرموجبشدهاستکهتاکنوندرهیچسندبین6)66متنماده المللی()الف(میثاقاست.
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زآنجاییهاحمایتیبهعملنیامدهباشد.اآنهاوحقوقخودآوریبهصراحتازخوداقلیتالزام

گروه دیگر غالببر یکگروه اصوالً نوین، جوامع در فرهنگیهاکه سلطه اِعمال یفرهنگی،

گروهمی تنوع یکپارچگیفرهنگی همینامر و میکند مخاطره به تهدیدهایاقلیترا و افکند

شودهابرزندگیفرهنگیمختصبهخویشاحساسمیکند،لزومشناساییحقوقجمعیاقلیتمی

انسانیوشرطمهمآزاددهندهیلعنصرتشکیفرهنگوعمنظر،تنینازایابد.وبلکهضرورتمی

پاست؛ که خودآگاهیآزادیاتیحنیازهاییشچرا صورت به را ویخودانتقادی،انسان

انمایدیمینتأمسازیخودشفاف ینو نیارشذاتیکامرخود درمسیروییاستو یرسازنده

ارتقایتبشریبالندگ شودیمیتلقفرهنگیینتعامالتبیو یا. یبرایفرهنگیگوناگونتنوع

یخازتارایگوشهیانگراست.هرفرهنگبیضروریعتطبیبرایستیهمانندتنوعزیجوامعانسان

یاد«یتمشترکبشریراثم»بهعنوانیازتنوعفرهنگیونسکورویندرکلاست؛ازهمیتبشر

حفظویالزمهاصلیمختلفاجتماعهایگروهیحقوقفرهنگیاجراینوتضمیت.رعاکندیم

(.665-6939:661)کرمی،درسطحجهاناستیتنوعفرهنگیبقا

هابرهاواشخاصمتعلقبهاقلیتحقاقلیت»خود،باقاطعیت16کمیتهدرتفسیرعامشماره

 ارتقا حراست، نیز و زندگیفرهنگیجامعه فرهنگمشارکتدر توسعه خویشو «]خاص[

دارد:(.کمیتهدراینراستااظهارمیCESCRs, 2009: para. 32کند)دفاعمی

دارایحقبرتنوعفرهنگی،سنتاقلیت» شیوهها،عرفها مذهب، زبان،ها، هایآموزش،

عضویترسانه هویتو مظاهر دیگر و اینترنت( تلویزیون، رادیو، )مطبوعات، ارتباطی های

(.CESCRs, 2009: para. 32«)هستندخویش،فرهنگی

واژه این حقِبا فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، حقوق کمیته استکه آشکار پردازی،

آنگروه به اشخاصمتعلق مختصبههایاقلیتو زندگیفرهنگیِ مشارکتدر مبنیبر ها

ملیخویش جامعه تنها نه تعیینخو با و بهرسمیتشناخته بهاقلیتودِرا عنوانیکیازها

 ماده اینگروه6)66صاحبانحقدر حقِ به اشاره میثاقو بهره()الف( بر عناصرها مندیاز

برحقها،عرفدهندههویتمستقلفرهنگیخود)زبان،مذهب،سنتاصلیتشکیل و...(، ها
جمعیاقلیت زندگیفرهنگیها مشارکتدر بر است. گذارده نظرمیخویشصحه رسدبه

دهدکهحقوقجمعینهتنهاباعثکمیتهبااتخاذاینرویکرد،اینامرراموردتأکیدقرارمی

شوند،بلکهبهوارونآن،موجباتارتقاوغنایدوسویهاینحقوقراتضعیفحقوقفردینمی
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باتوجهبهطریقهواژهJohns, 1995: 173آورند)نیزفراهممی ه،ناگفتهپیداستپردازیکمیت(.

 واژه همگان»که » بحثمیثاق، مورد نخستماده سطر بردر در را جوامع هم و افراد هم

توانندبهوسیلهیکفردهایفرهنگیمیحق»گیرد.کمیتهدراینزمینهبراینباوراستکهمی

وازاینالف(بهمثابهیکشخص؛ب(دراجتماعبادیگران؛یاج(درونیکجامعهیاگروه

(.Shaheed, 2010: para. 10دست،اِعمالگردند)

بهراستییکنوآوریدرزمینهحمایتازحقوق اتخاذچنینرویکردیازسویکمیته،

هاکهتنهاازایمرتبطبااقلیتالمللیومنطقههااست،چراکهازرهیافتسنتیمتونبیناقلیت

اند؛فاصلهگرفته،هاحمایتبهعملآوردهداینگروههاونهخوحقاشخاصمتعلقبهاقلیت

رود.ازآنجاییکهفرهنگدرذاتخودمفهومجمعرادارااست،حقوقفرهنگینیزفراترمی

واِعمالهستندوبههمینخاطراستکهشناساییبُعدجمعی تنهادرجمعوگروهقابلاجرا

اقلیت فرهنگی کحقوق در اهمیتشایانی گروهیفیتبهرهها این به اشخاصمتعلق هامندی

احترامیواحساسهویتافرادازاهمیتیدارد.عضویتدریکگروه،درخودشناسی،خویش

پذیریافرادموجبایجاد(.همانگونهکهآسیبWiessner, 2011: 124بنیادینبرخوداراست)

آسیب اقلیتپذیریگروهحقوقبشریفردیشد، جمله از نتیجهها در فرهنگو بویژه و ها

گروه از حمایت لزوم آنان، فرهنگی میحقوق توجیه را )ها (.Wiessner, 2011: 125کند

می اینحوزه، در کمیته فرهنگعملکرد حمایتماهویاز تواندسنگبنایمستحکمیدر

هاوبهتبعآنحقوقفرهنگیایشانباشد.اقلیت



 25ها در خصوص اجرای مقررات مندرج در ماده ت. تشریح گستره تعهدات دول6-3

 ()الف(2)
ها،وجودیکیازنقاطضعفحقوقفرهنگیوحقمشارکتدرزندگیفرهنگیاقلیت

()الف(میثاقاست.کمیته6)66هادررابطهبااجرایمادهابهامدرمحتواودامنهتعهداتدولت

هایمندرجدرمیثاق،سهچوندیگرحقتأکیدداردکهحقمشارکتدرزندگیفرهنگی،هم

کنند:تعهدبهاحترام)خودداریازدخالتگونهیاسطحازتعهدرابرکشورهایعضوبارمی

بهره در غیرمستقیم یا حمایتمستقیم به تعهد فرهنگی(، زندگی مشارکتدر حق از مندی

بهره اقداماتیبهمنظورجلوگیریازدخالتثالثدر وتعهدبهمند)اتخاذ یازحقمربوطه(
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ترویجیودیگراقداماتمقتضیباهدف مالی، تقنینی، اداری، )اتخاذاقداماتقضایی، اجرا

(.کمیتهازCESCRs, 2009: para. 48()الف(میثاق()6)66شناساییکاملحقمندرجدرماده

ایاجرایکاملحقخواهدکهگسترهوسیعیازاقداماتایجابیرادرراستکشورهایعضومی

ازمواردمربوطبهحقوقفرهنگیاقلیت دراینمشارکتدرزندگیفرهنگیاتخاذکنند. ها

تواندتعهداتزیررابرشمرد:زمینهبراینمونهمی

سیاست- ارتقایتنوعفرهاتخاذ حمایتو منظور اقداماتیکههدفازهاییبه و نگی...؛

ایواقلیتاست؛هایمنطقههایرادیوییعمومیبهزبانبرنامهها،تقویتتنوعازخاللپخشآن

اجتماعاتبرایاقلیت- حقوقارتقایاِعمالحق توسعه منظور زبانیبه هایفرهنگیو

فرهنگیوزبانیخویش؛

هایادیگرجوامعدرتکاپویهایمقتضیبرایپشتیبانیازاقلیتاتخاذاقداماتیابرنامه-

(.CESCRs, 2009: paras. 52(a), 52(c), 52 (f)راستازفرهنگخود)آنانبرایح

اجتماعاتبرای برپایی حق شناسایی میثاق، عضو کشورهای از مطالباتکمیته دیگر از

بهاقلیت آن از بشر، اروپاییحقوق دیوان همینبسکه حق اهمیتاین در است. عنوانها

حقوقخویشوراهکاریبرایبیانوارتقایهویتهادرحراستوتقویتابزاریبرایاقلیت

(.ECtHR, 2004: para. 93برد)هاناممیمنحصربهفردخودازسویاینگروه

آنقرار16هاییاستکهموردعنایتویژهکمیتهوتفسیرشمارهازدیگرحوزه6آموزش

یحقوقبشرالزامیارتقایآموزشبراگرفتهاست. تنها یبشریحقالنفسهیخودفاستونه

ازیاریازبسمندیبهرهشرطیشوپیبشرهایحقیگرتحققدیبرایضروریاستبلکهابزار

ازتواندی.آموزشم(Banning et al, 2004: 91باشد)یمیزنیوفرهنگیاجتماعی،حقوقاقتصاد

هدفیمانحقوقبشر.درگفتیدنمایشگیریپیمذهبیوزبانی،قومی،فرهنگهایبروزگسست

ا آموزش، حفظجوامعچندفرهنگیجاداز جوامعتکیو برابر استفرهنگی)در )(Wilson, 

هاافزونبرادعایبرخورداریازقواعدعامحقوقبشری،خواهانحفظفرهنگ(.اقلیت7 :2002

نیزهستندکهجزازطریقبهره زشمندیازحقوقیخاص)همچونآمووهویتمتمایزخود

مبتنیبرفرهنگبومی(میسرنمی کمیتهتأکیدداردکهآموزش66-6986:61شود)عزیزی، .)

(تاکودکانراقادرسازدCESCRs, 1999: para. 50بایدبااقتضائاتفرهنگیتناسبداشتهباشد)

هاومناسکفرهنگیجامعهخودکهشخصیتوهویتفرهنگیخویشراتوسعهدهندوارزش
                                                                                                                                                                                                        
1. Education. 
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گیرند)ودیگ درککنندوفرا افزونبرآن،کمیتهازCESCRs, 2009: para. 26رجوامعرا .)

هایملی،هایآموزشیخود،اختصاصاتفرهنگیاقلیتخواهدکهدربرنامههایعضومیکشور

فناوری علوم، تاریخ، و شمارند محترم را مذهبی و زبانی ارزشقومی، و آمال نیز و هایها

هاومردمانزباناقلیت6تصادیوفرهنگیآنانرابگنجانندوآموزشبهوآموزشِاجتماعی،اق

المللیحقوقبشردراینحوزه،هاومعیارهایبینهایاینگروهبومیرا،ازخاللتوجهبهخواسته

برنامه همچنین آورند. بهفراهم باید بهگونههایآموزشی تا سازد قادر را همگان که ایباشد

رتکاملوبالسَویّهدرزندگیجامعهخودوجامعهملیمشارکتداشتهباشندوحضوریابندصو

(CESCRs, 2009: para. 27.)

تعهددیگریکهکمیتهدراجرایحقمشارکتدرزندگیفرهنگیبردوشکشورهای
رهنگهادرمسائلتأثیرگذاربرفعضوگذاشتهاست،هماناکسبرضایتآزادوپیشینیاقلیت

خواهد:هامیایشاناست.کمیتهدراینراستاازدولت
،مردمانبومیودیگرجوامعرادرطراحیوهایاقلیتمشارکتاشخاصمتعلقبهگروه

سیاست میاجرایقوانینو متأثر را آنان بههاییکه نمایند. تشویق و دهند اجازه طورسازد،
ویژهآنمنابعیها[،بمنابعفرهنگی]اینگروهتخاص،کشورهایعضوبایدهنگامیکهحراس

باشد،درخطراست،رضایتواطالعکهدرپیوندباسبکزندگیوبیانفرهنگیایشانمی

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

هاازآنبرخوردارنبودند.بر(واقلیتUN, 2007: arts. 10, 19, 29(2), 32 (2)شناختهشدهبود)
کمیتهحقوقاقتصادیدر16توانگفتکهیکیازابعادمثبتتفسیرعامشمارهایناساس،می

اقلیت نزدیکحمایتاز اقلیتها، بهحمایتکردنمیزانحمایتاز درهایصورها تگرفته

میانمردمانبومیواقلیتحقوقبین هایکرابطهعموموالمللازحقوقمردمانبومیاست.
خصوصمنوجهبرقراراست،بهایننحوکههرمردمبومیاصوالًیکاقلیتهمهست،ولیهر

شکلنمی بومیرا اقلیتاقلیتییکمردم نسبدهد. نظرشمارکمتر مردمانبومیاز و تبهها
هم همانند بودن، موقعیتغیرحاکم در اقلیتاکثریتو از نظر دو بومیاز ولیمردمان هااند

(1(؛Daes, 1996: para. 60(سکونتپیشینیمردمانبومیدرسرزمینیمشخص)6متمایزهستند:

 ,Eide هاینیاکانیومنابعطبیعیمربوطه)هابهزمینپیوستگیخاصمادیومعنویاینگروه

                                                                                                                                                                                                        
1. Education on/of. 
2. Indigenous Peoples. 
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2000: para. 24)شرطیضروریبرایحفظتمامیتفیزیکیوفرهنگیایشانحفظآنپیش؛که
هاووجوهتمایزاستکهموجبشدهرژیم(.همینتفاوتCook and Sarkin, 2009: 107است)

اقلیت مشابهتحقوقیحمایتاز با البته هریک، باشندو هممجزا مردمانبومیاز و هاییها

شیوهفراو به حقوقمردمانبومیاساساً بهخوداختصاصدهند. نظامیمستقلرا ایجمعیان،
هابیشترمواقعبهصورتفردیودراجتماعبااندوایندرحالیاستکهحقوقاقلیتانشاءشده

توانگفتکه(.درکلمیAC, 2005: 97اند)دیگرانوبهندرتبهصورتجمعینگاشتهشده
 دولتکمیته برای شده یاد تعهد کردن وارد اقلیتبا برای آن مالزم حق و مادهها در ها

اقلیت6)66 فرهنگی حقوق از بیشتر چه حمایتهر راستای مثبتدر گامی میثاق، ها()الف(

 شماره عام تفسیر است. دستاوردهای16برداشته فرهنگی، اجتماعیو حقوقاقتصادی، کمیته
ترینونهگنجد.ایننوشتارتنهابهاصلیاستکهدراینمجالکوتاهنمیمثبتدیگرینیزداشته

هاپرداختهاست.هایاینتفسیردرحمایتازفرهنگوحقوقفرهنگیاقلیتهمهآورده

 

 گیری . نتیجه7
ترینحقبشرینایافتهوازجملهحقمشارکتدرزندگیفرهنگی،توسعهحقوقفرهنگی

اینهایبشدرمیانحق وقابلیتاجرایقانونیاست. ریازنظرمحتوایهنجاری،دامنهاجرا

برخیدالیلودشواریکم به موضوعهمچونمحتوایتوجهیبنا پرداختنبه هایعملیدر

 عبارتِ مبهمِ ودامنه«مشارکتدرزندگیفرهنگی»مفهومیِ هاتعهداتدولت،ابهامدرمحتوا

بودنونیزهویتهایمتعارضدررابطهباماهیتفردییاجمعیبرایاجرایاینحقودیدگاه

میهمبستهذی دراینزمینه،حقاقلیتنفعانآن، اینگروهباشد. واشخاصمتعلقبه برها ها

زندگیفرهنگی نبودخویشمشارکتدر است. گرفتهشده نادیده و شدتبیشتریمتأثر با

ادرمفاداینمادهموجبشدهاستکهاهمیتآنبرایاینهایویژهدررابطهبااقلیتمقرره

تنهادرچارچوبنظامعامحقوقبشروبدوندرنظرگرفتنلطایفوپیچیدگیگروه هایها

اقلیت حقوق به مربوط اقلیتخاصمسائل به اشخاصمتعلق و شود نگریسته حقها تنها ها

نهزندگیفرهنگیمختصبهخویشراداراهاومیزبانآنمشارکتدرزندگیفرهنگیجامعه

باشند.

خود16تفسیرعامشماره1003دسامبر16حقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیدرکمیته

عطفیدرحمایتازتواندنقطهدررابطهبامشارکتدرزندگیفرهنگیراصادرکردکهمی
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راینتفسیر،ازخاللاتخاذرویکردیهابهشمارآید.کمیتهدفرهنگوحقوقفرهنگیاقلیت

هایاقلیتبهمثابهیکیچندفرهنگیودمیدنروحیجدیددرمعنایفرهنگ،تعیینخودگروه

تبیینتعهداتنفعانوتأکیدبرجمعیازذی زندگیفرهنگی، بودنماهیتحقمشارکتدر

نقاطهایهایعضودرقبالاجرایحقمربوطهوشناساییگوناگونیدولت فرهنگیجوامع،

ترازمیثاقراروشنساختهوبهاینحقمعناییدستکمشفاف66یماده6مبهمبند)الف(

بهره خاصحق طور به و اقلیتپیشداده آنمندی اعضای و گسترهها از حقوقها از ای

ناشیازحقمشارکتدرزندگیفرهنگیهستندفرهنگی یا مفهومینکهدرپیوندبا وینرا

می نحویکه به است؛ بالقوهبخشیده مبنای را آن ارتقایتوان حراستو برایحمایت، ای

هادانست.هاودرنتیجهحقوقفرهنگیاینگروهفرهنگاقلیت
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