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چکیده
حقوق فرهنگی طیف وسیعی از حقوق انسانی را شامل میشود .بسیاری از حقها و آزادیهای
انسانی یا در مجموعه حقوق فرهنگی قرار دارند و یا برای تحقق صحیح آنها به حقوق فرهنگی
نیاز است .همچنین تحقق بسیاری از حقها به صورت غیرمستقیم با حقوق فرهنگی پیوند دارد.
به همین جهت ،بسییییاری از مییییادیق حقوق فرهنگی بهمنزله مبنا و بنیاد بهرهمندی از سیییایر
حقوقبشییر قدمداد میشییوند .با همه اهمیت حقوق فرهنگی ،نمام بینالمددی حقوقبشییر در این
حیطه عدیرغم پشییت سییر نهادن روندی پر افت و خیز برای کامل شییدن ،نه تنها هنوز امیدهای
ب سیاری را پا سخ نگفته ،بدکه نگرانیهای متنوعی را نیز دامن زده ا ست .در مطالعات روزافزون
حقوقب شر در سرا سر دنیا همچنان سهم برر سیهای مربوط به حقوق فرهنگی و شکلگیری
فکر و اندیشییه در این زمینه مطدون نیسییت و پرسیی های متعدد بیپاسییخ باقی مانده اسییت.
نوشییتار حا ییر با م حمه مهمترین اسییناد بینالمددی ذیربط و تحقیقات عدمی جهانی در حیطه
حقوق فرهنگی ،کوشییشییی اسییت با این هدو که روند شییناسییایی حقوق فرهنگی را در نمام
بینالمددی حقوقبشییر مشییاز سییازد ،نکات محوری مربوط به حقوق فرهنگی را در نمام بین
المددی حقوق بشیییر ب یان ک ند ،ع ناصیییر حقوق فرهنگی را از ی کدیگر تفک ید ن ما ید و مبتنی بر
بررسیهای یاد شده ،به طور فشرده روشن سازد که چه فرصتها ،چال ها و موانعی فراروی
تحقق حقوق فرهنگی در جهان معاصییراسییت .ارایه پیشیینهاد و توصیییههای نمری و کاربردی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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برای باروری هر چه بی تر م با حث حقوق فرهنگی در فرای ند ت ش های آتی ،ر هاورد م قا له
حا ر است.
واژگان کلیدی :فرهنگ ،حقوق فرهنگی ،حقوقبشر ،نمام بینالمددی ،اسناد بینالمددی.

 .1مقدمه
نمام بینالمددی حقوقب شر در جهان کنونی از جمده پی شرفتهترین مجموعههای مدون و
جاری حقوقی بینالمددی اسیییتر چرا که هم از پشیییتوانه بی

از  6دهه فعالیت مسیییتمر

نمری و کاربردی برخوردار اسیییت و هم در روندی تدریجی توانسیییته ابعاد ماتدف
زیسییت انسییانی را در برگیرد ،آنگونه که امروزه کمتر عرصییهای از حیات بشییری را
میتوان یافت که در مورد آن نمام بینالمددی حقوقبشی یر قواعد و موازین مشیییاز و
مدونی نداشییته باشیید .جنبه دیگر حایز اهمیت نمام بینالمددی حقوقبشییر این اسییت که
توانسته برای اجرای قواعد فراگیر خود سازکارهای متنوع جهانی و منطقهای در سطوح
ماتدف و با صیی حیتهای گوناگون شییکل دهد که همین امر روند هنجارسییازیهای
جدید و نمارت بر رعایت موازین را ت ضمین میکند .نمام بینالمددی حقوقب شر همواره
از سییاختار و تحوالت جامعه بینالمددی و بازیگران متنوع آن ،اعم از دولتها ،سییازمان
های بینالمددی ،نهادهای غیردولتی و افراد اثرپذیری مستمر دارد .همچنین متقاب ً بر هر
ید از کنشگران ذیربط اثر میگذارد و فرایندهای جهانی ،منطقهای و مدی را به سمت و
سییوی خار رهنمون میسییازد یا تحتالشییعاع الزامات انسییانی قرار میدهد .تعامل
مسیییتمر نمام بینالمددی حقوقبشیییر و جامعه بینالمددی و پیامدهای این تاثیرگذاری
متقابل ،در تحدیل منفرد هر ید از این دو مجموعه و شناخت کامیابیها وناکامیهای آن
ها بسیار حایز اهمیت است.
در میان شبکه حقها و آزادیهای ماتدف انسانی مطرح در نمام بینالمددی
حقوقبشر ،برخی از حقها توجه بی تری را برانگیاته و برخی به جهات ماتدف،
اولویت الزم را پیدا نکرده و به حاشیه رفتهاند .حقوق فرهنگی از جمده حقهای طیف
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اخیر است .بیجهت نیست که برخی صاحبنمران گفتهاند« :حقوق فرهنگی سیندرالی
حقوقبشر است .هویتی که تصویری دلنشین دارد ،اما زیاد نباید جدی گرفته شود»
[ .]1حجم تولیدات عدمی تاییی در این زمینه در مقایسه با برخی میادیق حقوق
مدنی و سیاسی بسیار کم فروغ است .برای جبران فاصده موجود میان واقعیات و
انتمارات ،نیازمند بررسیهای ماتدف به ویژه مطالعات بینرشتهای هستیم تا
راهکارهای بهبود و عیت بهدرستی شناسایی شوند .مطالعه حا ر در پی آن است
که چند پرس

محوری زیر را مورد واکاوی عدمی قرار دهد و پاسخ فشرده هر مورد

را ارایه کند:
 اسناد بینالمددی حقوقبشر چه نگاهی به حقوق فرهنگی داشتهاند و آیا نگرشنماممندی در این زمینه قابل شناسایی است؟
 چال ها و موانع فراروی حرکتِ رو به تکامل حقوق فرهنگی در عرصه جهانیچیست و کشورهای در حال توسعه برای رفع چال ها نیازمند شناخت چه واقعیات،
ابداعات و فعالیتهایی هستند؟
فر یههای مطرح در قبال پرس های اصدی فوق که در مقاله حا ر مورد ارزیابی
قرار خواهند گرفت ،عبارتند از:
 اسناد بینالمددی حقوقبشر به شکل استقرایی با شناسایی روزافزون میادیقحقوق فرهنگی ،منمومهای از حقوق و مسؤولیتها را با عنوان حقوق فرهنگی تکمیل
میکنند ،نه این که چارچون جامعی را ابتدا ارایه کرده ،سپس جزییات آن را بیان دارند.
از این رو ،نمام بینالمددی حقوقبشر تیویر کامدی از این حقوق نداشته بدکه ،این
تیویر را به تدریج کامل میکند و در این روند تاخیر زیادی به نسبت سایر حقها
مشهود است.
 طیف گستردهای از چال ها اعم از نمری یا کاربردی فراروی حرکت رو به تکاملحقوق فرهنگی در عرصه جهانی قرار دارد .کشورهای در حال توسعه ع وه بر
رورت تبیین مستمر مبانی نمری خود در حیطه حقوق فرهنگی الزم است تحوالت
جهانی ذیربط را با حساسیت پیگیری کنند و در قبال آن مشارکت انتقادی داشته باشند.
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دغدغه نهایی بررسی حا ر آن است که با رویکردی مقایسهای میان انتمارات
مدتها و نمام بینالمددی حقوقبشر و با نگرشی آیندهپژوهانه ،روندهای آتی
هنجارسازی و اجرای حقوق فرهنگی در مجموعه نمام بینالمددی حقوقبشر را به
تیویر کشد و توجه متفکران و سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه از جمده
جمهوری اس می ایران را برای دفاع از مبانی فرهنگی خود و حقوق مدتهاشان به
ایفای نق

فعالتر در این حوزه جدب کند.

 .2شناسایی حقوق فرهنگی در نظام بینالمللی حقوقبشر
 .1-2اسناد بینالمللی
پس از جنگ جهانی دوم و شکل گیری نمام حقوقی بینالمددی نوین ،منشور سازمان
مدل ناستین سند بینالمددی است که در بند  1ماده  0خود در بیان مقاصد سازمان مدل
بر لزوم حیول همکاری بینالمددی در حل مسایدی که دارای جنبه فرهنگی هستند ،تاکید
ورزیده است .منشور در این راستا ارایه گزارش و توصیه در مسایل فرهنگی به
کشورهای عضو را از جمده وظایف و اختیارات شورای اقتیادی و اجتماعی سازمان
مدل قرار داد.
پس از منشور ،تدوینکنندگان اع میه جهانی حقوقبشر 1در سال  ،1092ماده 02
سند مزبور را به مو وع شناسایی و بهرهمندی از حقوق فرهنگی به شرح زیر
اختیار دادند:
 -1هر کس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ،از فنون و هنرها
بهره گیرد و در پیشرفت عدمی و فواید آن سهیم باشد.
 -0هر کس حق دارد از حمایت منافع مادی و معنوی آثار عدمی ،فرهنگی یا هنری
خود برخوردار شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Universal Declaration of Human Rights
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گام بعدی در توسعه حقوق فرهنگی با تیویب میثاق بینالمددی حقوق اقتیادی،
اجتماعی و فرهنگی 1میون  1066برداشته شد .در ماده  19این میثاق آمده است:
 -1دولت های عضو این میثاق حقوق زیر را برای هر فرد به رسمیت میشناسند:
الف( مشارکت در زندگی فرهنگی ،ن) برخورداری از مزایای پیشرفتهای عدمی و
کاربردهای آن ،ج) حمایت از منافع مادی و معنوی که در نتیجه اثر عدمی ،ادبی و هنری
فرد به وجودآمده است.
 -0اقداماتی که به وسیده دولتهای عضو برای دستیابی و تحقق کامل این حقوق
در این میثاق بهعمل خواهد آمد ،شامل اقدامات الزم جهت حفظ و توسعه و ترویج عدم
و فرهنگ میباشد.
 -0دولتهای عضو این میثاق متعهد میشوند که آزادیهای الزم را جهت انجام
تحقیقات عدمی و فعالیتهای مبتکرانه محترم شمارند.
 -9دولتهای عضو این میثاق ،به منافع حاصل از توسعه و ترویج ارتباطات و
همکاریهای بینالمددی در زمینههای فرهنگی و عدمی اذعان مینمایند.
کمیته حقوق اقتیادی اجتماعی فرهنگی مدل متحد بهعنوان نهاد ناظر میثاق
بینالمددی یاد شده ،در چارچون رویه تفسیری مراجع نمارتی پیماننامههای بینالمددی
حقوق بشر که یا حین بررسی گزارشات ادواری مدی کشورها نمرات تفسیری خود از
مفاد پیماننامه ذیربط را ارایه میکنند یا نمریههای تفسیری کدی در مورد هر ید از
مواد سند بینالمددی تحت نمارت تهیه و صادر مینمایند ،تاکنون دو نمریه تفسیری
کدی را به ابعاد حقوق فرهنگی اختیار داده است .نمریه تفسیری شماره  12با عنوان
حق هر کس به بهرهمندی از حمایت از منافع مادی و معنوی ناشی از هرگونه اثر عدمی
ادبی یا هنری که همو پدیدآورنده آن باشد [ ]0و نمریه تفسیری شماره  01با عنوان
حق هر فرد به مشارکت در حیات فرهنگی [.]0
البته نباید از نمر دور داشت که شورای اقتیادی ،اجتماعی فرهنگی به عنوان یکی
از ارکان سازمان مدلمتحد توجه ویژهای به حقوق فرهنگی به ویژه در بررسی
گزارشهای ساالنه کشورها معمول داشته است و همواره دولتها را به رعایت حقوق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
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فرهنگی افراد مقیم در کشور خود توصیه نموده استر اما این ت شهای پراکنده در
راستای احیای حقوق فرهنگی کافی نبوده استر چرا که حقوق فرهنگی گستره بسیار
وسیعی از حقوقبشر را تشکیل میدهد .برخی از مهمترین اسناد بینالمددی دیگری که
در آنها بر حقوق فرهنگی تاکید شده عبارتند از :ماده  00پیماننامه حقوق کودک
میون  ،11020مواد  9و  10پیماننامه رفع همه اَشکال تبعیض عدیه زنان میون
 ،01020ماده  0پیماننامه منع و مجازات نسلکشی میون  ،01092ماده  1اع میه مدل
متحد در مورد حق بر توسعه میون  ،91062اصل دوم اع میه مکزیکو سیتی در
خیور سیاستهای فرهنگی میون  ،91020اع میه و برنامه عمل پکن میون
 6 1009و اع میه کنفرانس توسعه اجتماعی کپنهاک میون .2 1009
در ید ارزیابی کدی میتوان گفت ،پس از دهه هفتاد می دی ،اهمیت حقوق فرهنگی
در جامعه بینالمددی برجستهتر شد و ت شهای متنوعی در جهت شناخت و توسعه
حق بر فرهنگ از سوی سازمان مدل صورت پذیرفت .در همین راستا ،یونسکو دهه
 1022تا  1002را دهه توسعه فرهنگی نامید و برنامههای ماتدفی را در زمینه ارتقای
جایگاه فرهنگ در جامعه بینالمددی به اجرا درآورد .بسیاری از اسناد بینالمددی
هنجارساز در زمینه حقوق فرهنگی ،توسط یونسکو تدوین گردیده استر از جمده
اع میه مربوط به اصول همکاری فرهنگی بینالمددی  ،61066اع میه جهانی آموزش
برای همه  ،21002اع میه اصول مربوط به رواداری  ،21009اع میه جهانی تنوع
فرهنگی یونسکو  ،00221اع میه مربوط به تاریب بینالمددی میراث فرهنگی ،120220
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1. Convention on the Rights of the Child
2. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
3. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
4. Declaration on the Right to Development
5. The Mexico City Declaration on Cultural Policies
6. Beijing Declaration and Platform for Action
7. Copenhagen Declaration on Social Development
6. Declaration of Principles of International Cultural Co-operation
7. World Declaration on Education for All
8. Declaration of Principles on Tolerance
9. UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity
10. Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage

78

محياصفاري نيا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حقوق فرهنگي در نظام بين المللي...

کنوانسیون عدیه تبعیض در آموزش  ،11062کنوانسیون مربوط به تدابیر منع و
پیشگیری از واردات ،صادرات و انتقال غیرقانونی مالکیت اموال فرهنگی ،01022
کنوانسیون جهانی کپیرایت  ،01021کنوانسیون حمایت از میراث طبیعی و فرهنگی
جهانی  ،91020کنوانسیون صیانت از میراث فرهنگی غیرمدموس  ،90220کنوانسیون
حمایت و ترویج تنوع بیانهای فرهنگی .60229
سان از فرهنگ در گفتگوهای حقوقبشری و دیپدماتید با آغاز دهه  1002می دی
در پاسخ به سه تحول جدید شدت گرفت .آشونهای نژادی در سیاستهای پس از
فروپاشی کمونیسم با ظهور مطالبات استق لطدبانه مدی و خودماتاری ،موفقیت
محدود مردم بومی و ایجاد دستورکار حقوقبشری مربوط به خود و انتقاد وارد شده
به ادعای ارزش جهانشمول موازین بینالمددی حقوقبشر که توسط کشورهای آسیایی
در کنفرانس جهانی حقوقبشر وین در سال  1000می دی مطرح شد و در سند نهایی
کنفرانس جهانی یاد شده نیز به نحوی منعکس گردید [.]9
شورای حقوقبشر ،نهاد جایگزین کمیسیون حقوقبشر سازمانمدل نیز در سال
 0220می دی در میان گزارشگران مو وعی ،سازوکار جدیدی تحت عنوان کارشناس
مستقل حقوق فرهنگی ایجاد نمود .چارچون کدی حیطه ماموریت گزارشگر مزبور
عبارت است از تعیین بهترین رویهها و موانع موجود در ترویج و حمایت از حقوق
فرهنگی در سطوح محدی ،مدی ،منطقهای و بینالمددی .خانم فریده شهید از سال 0220
تا  0219عهدهدار این مسؤولیت بوده و  0گزارش مو وعی ارایه داده است که عبارتند
از :تبیین حقوق فرهنگی [ ،]9حق دسترسی و بهرهمندی از میراث فرهنگی [ ،]6حق
بهرهمندی از پیشرفت عدمی و کاربردهای آن [ ،]2حق بهرهمندی زنان از حقوق فرهنگی
برابر با مردان [ ،]2حق آزادی بیان و خ قیتهای هنری [ ،]0تدوین و آموزش تاریخ
با تاکید بر متون درسی تاریخ [ ،]12گرامیداشت وقایع گذشته [ ،]11تاثیر تبدیغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Convention against Discrimination in Education

2. Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and
Transfer of Ownership of Cultural Property
3. Universal Copyright Convention
4. Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage
5. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
6. Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions
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تجاری و فعالیتهای بازاریابی بر بهرهمندی از حقوق فرهنگی [ ،]10حقوق کپیرایت
از منمر حق بر عدم و فرهنگ [ .]10گزارشات یاد شده ،اولین ت شهای نمری جدی
سازمان مدل متحد برای تبیین مو وعات جزیی ذیل حقوق فرهنگی است که هر مورد
از گزارشها شایسته بحث و نقد و نمرهای همهجانبه صاحبنمران فرهنگها و جوامع
ماتدف است .بهعنوان آخرین تحول ،الزم به ذکر است که بهتازگی در سال  0219خانم
کریما بننون عهدهدار مسؤولیت گزارشگری حقوق فرهنگی شده است [.]19

 .2-2اسناد منطقهای
در سطح جهانی ،ع وه بر سازوکارهای بینالمددی فراگیر مربوط به همه مناطق جهان،
امروزه سازکارهای درون منطقهای نسبتاً پیشرفتهای نیز در زمینه حقوقبشر نهادینه
و تثبیت شده که به نحوی مکمل ت شهای هنجاری ،نمارتی و اجرایی مراجع بینالمددی
فراگیر است .در میان قارههای ماتدف جهان متأسفانه هنوز در قاره آسیا سازوکار
مشترک دربردارنده همه کشورهای منطقه در زمینه حقوقبشر شکل نگرفته است و
هنجارسازیهای مشترک نیز محدود به برخی با های منطقه از جمده آسیای جنون
شرقی است .در میان اسناد منطقهای حقوقبشر ،برخی سندها صراحتاً به حقوق
فرهنگی توجه نشان دادهاند .مث ً در ماده  10اع میه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر
میون سال  1092می دی آمده است« :هر فرد حق بر مشارکت در حیات فرهنگی
جامعه ،بهرهمندی از هنر و مشارکت در منافع حاصل از پیشرفتهای فکری بهویژه
اکتشافات را دارد .او همچنین حق بر حمایت از منافع مادی و معنوی مربوط به
اختراعات یا هر اثر هنری عدمی ادبی که خالق آن باشد را داراست» [ .]19ماده 19
پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوقبشر در خیور حقوق اقتیادی،
اجتماعی و فرهنگی ،موسوم به پروتکل سان سالوالدور به این فهرست ،تعهد دولتها
به رعایت آزادی پژوه

عدمی و فعالیت خ قانه را میافزاید [.]16

منشور آفریقایی حقوقبشر و خدقها میون سال  1021می دی در ماده  12بر
حق هر فرد به مشارکت آزادانه در حیات فرهنگی جامعه و وظیفه افراد نسبت به حفظ
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و تقویت ارزشهای فرهنگی آفریقایی مثبت در روابط خود با دیگر اعضای جامعه با
روح بردباری و گفتگو و مشورت جمعی و بطور کدی کمد به ترویج رفاه معنوی جامعه
تاکید میکند .منشور مذکور همچنین در ماده  00بر حقوق تمامی افراد به پیشرفت
فرهنگی با توجه به آزادی و هویت افراد و بهرهمندی مساوی آنها از میراث بشری
تیریح میکند [.]12
گرچه در کنوانسیون اروپایی حقوقبشر میون  1092به طور صریح از حقوق
فرهنگی حمایت نشده ،اما دیوان اروپایی حقوقبشر با تفسیر پویای مواد ماتدف
کنوانسیون ،حقوقی ماهوی را تحت عنوان حقوق فرهنگی مورد شناسایی قرار داده
است .اصولی که در ارتباط با حقوق فرهنگی در رویه دیوان اروپایی حقوقبشر ،بر
آنها تاکید شده عبارتند از :حق بر احترام به زندگی خانوادگی و خیوصی (ماده ،)2
آزادی فکر ،عقیده و مذهب (ماده  ،)0آزادی بیان (ماده  )12و حق بر آموزش (ماده 0
پروتکل شماره  .]12[ )1در میان اسناد میون شورای اروپا مواردی که به حقوق
فرهنگی توجه ویژه صورت گرفته عبارتند از :منشور اجتماعی اروپا میون ،1061
کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی میون  ،1029کنوانسیون حمایت از میراث
باستانی میون  ،1000منشور ورزش اروپا میون  ،1000منشور اروپایی زبانهای
منطقهای یا اقدیتی میون  1000و کنوانسیون معیار برای حمایت از اقدیتهای مدی
میون .1009

 .3دامنه مفهومی حقوق فرهنگی
تعریف رسمی و واحدی از فرهنگ و حقوق فرهنگی وجود ندارد .در ید سوی طیف،
نگرشی روشنفکرانه از فرهنگ ،فرایندهای مربوط به تولید آثار هنری ،ادبیات و
موسیقی ک سید را برجسته میسازد و در سوی دیگر رویکردی انسانشناسانه از
فرهنگ به عنوان روشی از زندگی محوریت پیدا میکند .یونسکو فرهنگ را بهعنوان
مجموعهای از جدوههای مجزای معنوی ،فکری ،مادی و هیجانی جامعه یا ید گروه
اجتماعی میداند که مشتمل بر نه فقط هنر و ادبیات بدکه ،سبد زندگی و شیوههای
همزیستی ،نمام ارزشها ،سنن و باورها میگردد [ ،10ر  .]990در مقدمه اع میه
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جهانی تنوع فرهنگی و نمریه تفسیری شماره  01کمیته حقوق اقتیادی ،اجتماعی و
فرهنگی در خیور حق بر مشارکت در حیات فرهنگی ،تعاریف کاربردیتری ارایه
شده است .در اع میه جهانی تنوع فرهنگی فهرستی از حقوق تحت عنوان حقوق فرهنگی
ارایه گردیده و در ماده  9این اع میه تیریح شده است:
«تمامی افراد حق بر ابراز خود و تولید و نشر آثارشان به هر زبانی که مایل
باشند به ویژه زبان مادری دارند .تمامی افراد مستحق تعلیم و آموزش با کیفیت
با رعایت کامل هویت فرهنگی خود میباشند .تمامی افراد حق بر مشارکت در حیات
فرهنگی به انتخاب خود و هدایت فعالیتهای فرهنگی خود را دارند و میبایست
حقوقبشر و آزادیهای بنیادینشان رعایت شود» [.]02
کمیته حقوق اقتیادی ،اجتماعی و فرهنگی محتوا یا دامنه بند اول ماده  19میثاق
بینالمددی حقوق اقتیادی ،اجتماعی و فرهنگی درخیور حق هر فرد به مشارکت در
حیات اجتماعی را چنین تبیین مینماید:
کمیته در نمریه تفسیری شماره  12واژه «هر کس» را که در ماده  19به کار رفته،
فردی یا جمعی تفسیر میکندر به عبارت دیگر ،حقوق فرهنگی میتواند توسط ید
شاز به عنوان ید فرد یا در ارتباط با دیگران یا در چارچون یگ گروه یا اجتماع
اعمال گردد [ ،0بند .]2
تعاریف متعددی از فرهنگ در گذشته شکل گرفته و در آینده نیز ممکن است تعاریف
دیگری پدید آید .به هر حال تمامی آنها به محتوای چندوجهی وا ح در مفهوم فرهنگ
اشارت دارند .به عقیده کمیته یاد شده ،فرهنگ مفهومی وسیع و شمولگرا است که در
برگیرنده تمامی ابعاد وجود انسانی است .عبارت حیات فرهنگی ید ارجاع صریح به
فرهنگ بهعنوان ید فرایند زنده تاریای ،پویا و توسعهپذیر دارای گذشته ،حال و آینده
است.
آنچه در حال حا ر از اسناد بینالمددی میتوان استنباط کرد ،فرهنگ عمدتاً به
عنوان محیول ،فرایند و شیوه زندگی محسون میشود که در واقع فراتر از نژاد ،زبان
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و دین و مانند اینها است و دامنه گستردهای را شامل میشود که میتواند بستر تحقق
همه یا اکثر حقهای دیگر انسانی به شمار آید.
در نمریه تفسیری شماره  01کمیته حقوق اقتیادی ،اجتماعی و فرهنگی تیریح
شده است که فرهنگ مفهومی وسی ع و جامع است که تمامی حقوق موجود را در بر
میگیرد [ .]0اصط ح زندگی یا حیات فرهنگی که در ماده  19میثاق بینالمددی حقوق
اقتیادی ،اجتماعی و فرهنگی بدان اشاره شده آشکارا به فرهنگ به عنوان ید فرایند
زنده تاریای ،پویا و توسعهپذیر اشاره میکند .در واقع فرهنگ شیوه زندگی ،زبان،
آثار ادبی کتبی و شفاهی ،موسیقی و آواز ،ارتباطات غیر ک می ،نمام عقاید و مذهب،
آیینها و مراسم ،ورزشها و بازیها ،روش تولید یا تکنولوژی ،محیط طبیعی و
دستساز انسانی ،غذا ،لباس ،مامن ،هنر ،عرو و سنتهای فردی یا گروهی و اجتماعی
است که موجودیت بشریت را ابراز میکند .دیدگاه افراد در مواجهه با نیروها و دنیای
بیرون را میسازد و بر زندگی آنها تاثیر میگذاردر به عبارت دیگر ،فرهنگ آیینه
ارزشهای رفاهی ،اقتیادی ،اجتماعی و سیاسی زندگی افراد ،گروهها و جوامع است
که آنها را شکل میدهد .به همین جهت ،هر حقوقی که مرتبط با حمایت از هر ید از
این تجدیهای بشری باشد در حوزههای حقوق فرهنگی قرار میگیرد.
بدین ترتیب ،آشکار میشود که دامنه مفهومی حقوق فرهنگی با مو وعات
گستردهای درارتباط است از جمده میتوان به حق بر ابراز و خدق اشکال متنوع مادی
و معنوی ،هنر ،ارتباطات و اط عات ،زبان ،هویت ،آموزش و پرورش ،شیوه زندگی،
شرکت در حیات فرهنگی ،هدایت فعالیتهای فرهنگی ،دسترسی به میراث فرهنگی
شناخته شده و شناخته نشده ،اشاره کرد.
خانم فریده شهید گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی در گزارش اول خود جهت روشن
شدن دامنه مفهومی حقوق فرهنگی اع م داشته که تعریف رسمی از حقوق فرهنگی
وجود ندارد و ت ش برای ارایه چنین تعریفی،

روری هم به نمر نمیرسد .در عوض

باید برای فهم بهتر و تشایز حقهای فرهنگی به عنوان حقوقی که مرتبط با ابعاد
ماتدف فرهنگ هستند ،ت ش کرد .وی تعیین گستره حقوق فرهنگی را یکی از
اساسیترین چال های حوزهی حقوق فرهنگی به شمار آوردهر چرا که فرهنگ پدیدهای
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است که دایم ساخته و بازسازی و ابداع میشودر به این معنا که رسومی که مردم
زندگی روزمره خود را براساس آن میگذرانند ،مرتب تغییر میکند و با شرایط متغیر
تاریای وفرهنگی هماهنگسازی صورت میپذیرد .مفهوم فرهنگ نباید بهعنوان
مجموعهای از نمادهای مجزا یا اجزاء پراکنده دیده شود بدکه ،باید بهعنوان فرایندی
تعامدی به شمار آید که افراد و جوامع در حالی که ویژگیها و اهداو خود را حفظ
مینمایند ،به فرهنگ انسانیت معنا میباشند [.]2

 .4عناصر و مولفههای حقوق فرهنگی
بسیاری از میادیق حقوقبشر ،حتی اگر به طور مستقیم در طیف حقوق فرهنگی جای
نگیرند به آن وابسته هستند .طبق گزارش گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی ،حقوق فرهنگی
طیف وسیعی از حقهای بشری هستند که در واقع پایه و اساس تحقق حقوقبشر را
تشکیل میدهند .باید تاکید نمود که حقوق فرهنگی چنان به سایر حقوقبشر مرتبط است
که گاهی خطکشی میان حقوق فرهنگی و سایر حقوق دشوار می باشد [.]9
بسیاری از ارجاعات صریح و

منی به حقوق فرهنگی همانگونه که در فوق بیان

شد ،در اسناد بینالمددی و رویه و سازکارهای حقوقبشری یافت میشود .ارجاعات
صریح شامل حقوقی است که بهو وح به فرهنگ اشاره میکند .ارجاعات

منی شامل

حقوقی است که گرچه آشکارا به فرهنگ اشاره ندارد ممکن است ید مبنای حقوقی مهمی
برای حمایت از حقوق فرهنگی به شمار آیند .موارد زیر در نمام بینالمددی حقوقبشر
بهعنوان مولفههای شکلدهنده مجموعه حقوق فرهنگی بهرسمیت شناخته شدهاند:
الف) حق بر شرکت جستن در حیات فرهنگی .این حق در اسناد بینالمددی ماتدف به
ویژه در ماده  02اع میه جهانی حقوقبشر و بند  1ماده  19میثاق بینالمددی حقوق
اقتیادی ،اجتماعی و فرهنگی شناسایی شده است .کمیته حقوق اقتیادی ،اجتماعی و
فرهنگی نیز در نمریه تفسیری شماره  01محتوا و دامنه این حق را شرح و بسط داده
است .حق بر شرکت جستن در حیات فرهنگی دارای سه مؤلفه مرتبط با یکدیگر می باشد:
الف) مشارکت کردن که شامل حق بر مشارکت نکردن نیز میشود ،ن) در دسترس بودن
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و ج) ایفای نق

در حیات فرهنگی .کمیته حقوق اقتیادی ،اجتماعی و فرهنگی از

دولتهای عضو میثاق خواسته است که تمامی راهکارها از جمده تدابیر قانونی که در
راستای مشارکت افراد در حیات فرهنگی اتااذ نمودهاند را ارایه دهند و بهویژه در
خیور بودجه اختیار یافته برای ارتقاء پیشرفت فرهنگی و مشارکت عمومی در
حیات فرهنگی اط عرسانی نمایند [.]19
ب) حق بر بهرهمندی از منافع پیشرفت عدمی و کاربردهای ماتدف آن که در ماده 02
اع میه جهانی حقوقبشر و بند  1ماده  19میثاق بینالمددی حقوق اقتیادی ،اجتماعی و
فرهنگی بر آن تیریح شده است .پیشرفت عدمی تنها عدوم طبیعی و زیستی را در بر
نمیگیرد ،بدکه پیشرفت در حوزه عدوم اجتماعی و انسانی را نیز شامل میشود .کمیته
از دول عضو خواسته است در حالی که از حق افراد بر بهرهمندی از منافع چنین پیشرفتی
حمایت میکنند از کاربردهای منفی آن نیز جدوگیری نمایند .در این راستا از دولتهای
عضو خواسته شده است تا تدابیری برای جدوگیری از بهکارگیری پیشرفت عدمی و فنی
جهت مقاصدی که مغایر با بهرهمندی از حقوقبشر از جمده حق بر حیات ،س مت ،آزادی
فردی ،حریم خیوصی و سایر حقوق میباشد ،ممانعت به عمل آورند [ ،01ر .]009
ج) حق بر حمایت از منافع مادی و معنوی ناشی از هرگونه تولید عدمی ،ادبی یا هنری
که فرد خالق آن باشد که در ماده  02اع میه جهانی حقوقبشر و بند  1ماده  19میثاق
بینالمددی حقوق اقتیادی ،اجتمای و فرهنگی بر آن تیریح شده است .کمیته حقوق
اقتیادی ،اجتماعی ،فرهنگی نمریه تفسیری شماره  12خود را در سال  0229به این حق
اختیار داده است .این حق مرتبط با حق بر مالکیت است که البته در میثاقین به حق
مالکیت عام پرداخته نشده ،اما در ماده  12اع میه جهانی حقوقبشر بدان اشاره شده
است.
د) آزادی

روری برای تحقیق عدمی و فعالیت ابتکارآمیز که در بند  0ماده 19

میثاق بینالمددی حقوق اقتیادی ،اجتماعی و فرهنگی بر آن تیریح شده است .در بند
 0ماده  10میثاق بینالمددی حقوق مدنی ،سیاسی نیز حق بر آزادی بیان شامل حق بر
جستجو ،دریافت و انتقال اط عات و هر نوع عقیده می باشد ،بدون هیچگونه مرزی،
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اعم از شفاهی کتبی یا چاپی در قالب هنری یا از طریق هر نوع رسانه به انتاان هر
فرد .دول عضو میبایست ت ش نمایند تا از دان

عدمی و فنی برای حیول رفاه

فرهنگی شهروندان خود بهره گیرند .در سالهای اخیر توجه ویژهای به مو وع
آزادیهای آموزشی-پژوهشی معطوو گردیده است .بر این اساس دول عضو موظفند
شرایط و تسهی تی برای پژوه های عدمی و فعالیتهای ابتکارآمیز فراهم آورند و
آزادی تبادل اط عات عدمی ،فنی و فرهنگی و تبادل آراء و تجربیات را تضمین نمایند
[ ،01ر .]000
هـ) حق بر آموزش که در اسناد بینالمددی متعدد بهرسمیت شناخته شده استر
بهویژه ماده  10و  19میثاق بینالمددی حقوق اقتیادی ،اجتماعی و فرهنگی و مواد 02
و  00پیماننامه حقوق کودک .همانگونه که در اع میه جهانی آموزش برای همگان در
سال  1002تاکید شده است ،مردم دیدگاه و ظرفیتهای ماتز به خود و در عین حال
در حال تحول را از طریق فرایند آموزش در طول مدت عمر خود توسعه میدهند و
آموزش دسترسی به معدومات ،ارزشها و میراث فرهنگی را فراهم میآورد [.]00
بهویژه حق بر آموزش در تحقق حقوق فرهنگی کودکان جایگاه واالیی دارد.
و) بسیاری از میادیق حقوق فرهنگی ،در اصول و اسناد مربوط به اقدیتها (بطور
خار ماده  02میثاق بینالمددی حقوق مدنی و سیاسی و اع میه حقوق افراد متعدق به
اقدیتهای مدی یا نژادی ،مذهبی و زبانی میون  1000می دی [ )]00و اسناد مردمان
بومی (بطور ویژه اع میه مدل متحد در خیور مردمان بومی میون  ]09[ 0222و
مقاولهنامه سازمان بینالمددی کار مربوط به مردم بومی و قبیدهای در کشورهای
مستقل میون  1020می دی) [ ]09تیریح شدهاند .پیماننامه حمایت از حقوق
کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها نیز شامل اصولی مربوط به حقوق فرهنگی
میباشدر از جمده ماده  90بند  1و ماده  99بند  1آن در خیور دسترسی و مشارکت
در حیات فرهنگی و ماده  01آن مربوط به رعایت هویت فرهنگی کارگران مهاجر [.]06
حقوق فرهنگی افراد با آنکه با حقوق فرهنگی جمع سازگار است در مواردی نیز
مغایرت دارد .تعامل میان فرایندهای جهانی شدن و ت ش برای حمایت از سنن و
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هویتهای فرهنگی گروههای آسیبپذیر یکی از مشک ت مهم در راستای تحقق حقوق
فرهنگی میباشد.
ز) اصل عدم تبعیض میرح در تعداد زیادی از اسناد حقوقی بینالمددی مبنای
حقوقی مهمی را در حیطه هر حق انسانی از جمده حقوق فرهنگی تشکیل میدهد .توافق
مهمی در این خیور وجود دارد که بهرهمندی از حقوق و آزادیها مبتنی بر تساوی
به مفهوم برخورد یکسان در هرمورد نیست بدکه ،مستدزم رعایت تسهیل ابراز
هویتهای فرهنگی ماتدف است.
ح) حق هر فرد به استراحت و تفریح که در ماده  09اع میه جهانی حقوقبشر بر
آن تیریح شده به حقوق فرهنگی و تحقق کامل آن مرتبط استر اما تاکنون توجه کافی
به آن نشده است ،در حالی که میان تفریح و فرهنگ ارتباط نزدیکی برقرار است.

 .5چالشها و موانع موجود فراروی تحقق حقوق فرهنگی
اگرچه طی چند دهه فعالیت نمام بینالمددی حقوقبشر ،روند تحقق همه حقوق انسانی
از جمده حقوق فرهنگی با پیشرفتهای قابل توجه همراه بوده و فرصتهای متنوعی
برای بشر عیر کنونی و نسلهای آتی آماده شده است ،اما تحقق حقوق فرهنگی اغدب
با چال های بزرگ مواجه است .مو وعات فرهنگ ،ارزشهای فرهنگی و حقوق
فرهنگی بسیار پیچیده و دشوار میباشند و فعالین این حوزه مسیر ناهمواری را
پی رو دارند .تزاحمات وتعار ات متنوعی که در مقام تفسیر اصول ماتدف
حقوق بشر بروز می یابد موجب عدم شفافیت حقوق فرهنگی شده و منازعاتی را نیز
در مجامع سیاسی به همراه داشته است .مجموعهای از اصول حقوقبشر بر حق هر
گروه در بهرهمندی از فرهنگ خود و مجموعهای دیگر بر جهانشمول بودن حقوقبشر
تاکید میکنند .مشکل آنجا ست که برخی از رویهها در فرهنگهای ماتدف مغایر با
اصول حقوقبینالمدل به شمار میآیند و در عین حال برخورد با این رویهها با این
استدالل که ناقض حقوقبشر هستند ،نقض حق مردم به بهرهمندی از فرهنگ
خودمیباشد .در اینجا است که منازعه جهان شمولگرایان و نسبیگرایان فرهنگی به
اوج خود میرسد [ .]02نسبیگرایی فرهنگی گاهی توسط رژیمهای اقتدارگرا برای طرد
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برخی از مفاهیم بنیادین حقوقبشر به کار میرود .از سوی دیگر ،لیبرالها با توسل به
جهانشمولی درصدد سدطه بی تر بر ساختار قدرت جهانی میباشند و سعی میکنند
از این طریق هویتها و روایتهای دیگر را به حاشیه برانند و تفسیر خود را
جهانشمول معرفی کرده و نهادینه

سازند1.

نگرش غالب در میان بسیاری از متاییان حقوقبشر از جمده کارشناسان حقوق
بینالمدل آن است که از بحث و بررسی جدی حقوق فرهنگی اجتنان شود تا از بروز
انواع نزاعهای فکری جدوگیری به عمل آمده و مفهوم جهانشمولی شکننده و بغرنجی
که طی دهههای گذشته طراحی شده ،تضعیف نگرددر بنابراین بسیاری برآنند که بهتر
است از حقوق فرهنگی کمترصحبت به میان آید و نسبت به تحقق آن رویکرد سهلتری
در پی

گرفته شود تا به این مجادله دامن زده نشود .حقوقدانان متایز مباحث

حقوقبشر ترجیح میدهند مو وعات و صورت مسألههای تئورید جزیی در زمینه
حقوق فرهنگی را به کناری نهند و تنها بر کدیت حقوقی مجموعه یاد شده تاکید نمایندر
به عبارت دیگر ،از حکومتها باواهند حقوق فرهنگی را بهعنوان باشی از تعهدات
بینالمددی تحقق باشند و از ارکان بینالمددی انتمار نمارت مطدون و ترویج این روند
را داشته باشندر اما اتااذ این رویکرد شکدی ،با توجیه نادیده گرفتن نسبیگرایی
فرهنگی یا ترویج اجرای اصول حقوقبشر مناسب نیست بدکه ،باید بطور جدی همانند
سایر طیفهای مو وعی حقوقبشر به حقوق فرهنگی پرداخت [.]02
مشکل دیگر به تعریف حقوق فرهنگی باز میگرددر زیرا آشکارا به مفهوم فرهنگ
وابسته است که متغیر و سیال میباشد .تعریف یونسکو از فرهنگ که رویکردی
انسانشناسانه دارد و فرهنگ را شیوه زندگی تعریف میکند ،برای یونسکو کارگشا
است ،اما برای تعیین گستره حقوق و تعهدات افراد و دولتها مبهم بهنمر میرسد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ت ش برای ارایه دیدگاه جهانشمول اس می در زمینه حقوق انسانی از جمده حقوق فرهنگی و پایبندی صحیح
به رعایت آن در عمل باعث میشود که بتوان هم نسبیگرایی مال به حقوق انسانی و مورد سوءاستفاده
حکومتهای اقتدارگرا را کنار گذاشت و هم اجازه نداد که اندیشه لیبرالیسم مدل جهانشمول حقوقبشر را به
جهانیان معرفی و مدعی کامل بودن آن شود و یکهتازی کند.
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در واقع چال

تبیین دقیق دامنه مفهومی حقوق فرهنگی ،پیشبرد این طیف حقوق

انسانی را ماتل نموده است .برای بسیاری حقوق فرهنگی مفهومی لوکس است که بعد
از آن و نان مطرح میشود و به درد جوامع پیشرفته میخورد .در حالی که با بررسی
تاریخ بشر در خ ل قرنها میتوان دریافت که پیشرفت اقتیادی با پیشرفت فرهنگی
توأمان بوده است .فرهنگ روح بنای معنوی ،خودماتاری و اعتماد به نفس فرد یا
جامعه را تشکیل میدهد که بدون آن زندگی معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد.
با این رویکرد پیشرفت فرهنگی پدیدهای لوکس نیست ،بدکه ابزاری برای حیول آن و
نان و انواع پیشرفتهای مادی ومعنوی است.
مشک ت سیاسی هم در بیتوجهی به حقوق فرهنگی بی تأثیر نیست .در فضای
دیپدماتید بینالمددی ،دولتهایی که عضو ارکان سازمان مدل میباشند ممکن است
لزوماً تمایل به صحبت از حقوق فرهنگی در کشورهای خود یا سایر کشورها نداشته
باشند و بی تر ترجیح دهند از خطاها ونارساییهای عرصه فرهنگ سان به میان آید،
یعنی عروها ،رویهها و تعیباتی که ناقض حقوقبشرمیباشند ،مطرح شوند.
حقوق فرهنگی ،حقوق فردی هستند که هر انسانی درخور آن است ،اما این حقوق
عمدتا در ارتباط با دیگران محقق میگردند .بطور مثال این امر در خیور اقدیتهای
نژادی ،مذهبی یا زبانی و افراد بومی میداق مییابدر بطوری که حقوق این افراد تنها
زمانی کام تضمین گردیده و رعایت میشود که هویت و موجودیت این گروهها مورد
حمایت قرار گیرد .خانم کریما بننون گزارشگر حقوق فرهنگی سازمان مدل در گزارش
سال  0216خود با استناد به نمریه تفسیری شماره  01کمیته اذعان داشته است ،حقوق
فرهنگی حق هر فرد را حمایت میکند ،بطور فردی و در اجتماع با دیگران ،همین طور
گروه هایی از مردم تا انسانیت خود را ابراز نموده و توسعه دهند .در مطالعات بینالمددی
گاه وقتی سان از حق بر فرهنگ شده است منمور همان حقوق فرهنگی است و تمامی
عناصر و مؤلفههای تابع آن را مد نمر قرار میدهند و گاه منمور از حق بر فرهنگ،
فرهنگ عمومی است که دامنه حقوق و تکالیف قابل طرح در این زمینه کوچدتر از دامنه
گسترده حقوق فرهنگی در کدیت آن است .حقوقبشر حق بر فرهنگ را به رسمیت
شناخته استر اما نه هر فرهنگی را .حق بر فرهنگ الزامات دور از دسترسی برای
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مفهوم لیبرالی از دولت دارد .فرهنگ مستدزم وجود ید گروه است و حق بر فرهنگ
ممکن است و عیتی را برای گروهها قایل شود که با و عیت فرد در ید حکومت
لیبرال در تعارض است .بطور مثال گروه ممکن است نوعی ازدواج از پی

تعیین شده

را بهرسمیت شناسد که مبتنی بر انتاان آزادانه نیست .افزون بر این حقوق فرهنگی
ممکن است جهت حمایت از فرهنگهایی در چارچون ید حکومت خار به کار رود
که مغایر با مذهب ،اخ قیات یا روایتهای مدی و مردمی حاکم بر آن جامعه میباشد.
حق بر فرهنگ مستدزم آن است که حکومت و عیت بیطرفی خود را رها کند و به
فرهنگهای در حاشیه کمد نمایدر حتی اگر این فرهنگها دارای عقایدی در خیور
زندگی خود باشند که مغایر با عقاید حکومت است .در عین حال که عدیالقاعده دولت
میبایست نسبت به شیوه زندگی شهروندان در چارچون ترتیبات قانونی و دموکراتید
بیطرو باشد [ .]00همچنین برخی از دولتها حقوق فرهنگی را طیف ترسناک
هویتهای گروهی میبینند و میترسند حقوق فرهنگی ،دولت-مدت و یکپارچگی ار ی
را مورد مااطره قرار دهد.
در ماده  19میثاق بینالمددی حقوق اقتیادی ،اجتماعی و فرهنگی ،بر حق هر فرد
در بهرهمندی از منافع پیشرفت فرهنگی و کاربردهای متنوع آن تاکید شده است .در
اینجا مجدداً ارتباط میان قدرت و فرهنگ خودنمایی میکند .دسترسی به فناوری و
محیوالت پیشرفت عدمی برای بسیاری از مردم محدود است ،زیرا توان مالی خرید
آنها را ندارند .افزون بر این ،قدرتهای مالی اقتیادی ممکن است محیوالت ناشی
از پیشرفت عدمی را در انحیار داشته باشند .به همین جهت ،برخی صاحبنمران اذعان
داشتهاند در فضای واقعیات امروز حاکم بر جهان ،اینگونه فرض میشود که مفهوم
پیشرفت فرهنگی ریشه در سنت لیبرالی دارد و اعتقاد به پیشرفت فرهنگی ،خود به ید
ایدیولوژی تبدیل شده و مانند اکثر ایدیولوژیها میتواند نسبت به تجربیات و
نگرشهایی که با آن ماالف است ،نابینا باشدر حال آن که فرهنگهای ماتدف
نگرشهای متفاوتی دارند و ندیدن تفاوتهای مزبور میتواند خود تهدیدی باشد که
تجربیات و عقاید فرهنگی متنوع نادیده گرفته شوند .حمایت از حقوق فرهنگی مردم
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بدون محروم کردن آنان از دستاوردهای پیشرفت عدمی و فناوری مستدزم آن است
که پارادایمهای جدیدی برای دگرگونیهای اجتماعی ایجاد شود که بدون قربانی کردن
پایگاههای فرهنگی و توانمندیهای خ قانه مدتهای ماتدف ،جوامع و مردم را به سوی
توسعه پایدار رهنمون سازد.
مو وع چال برانگیز دیگر در حیطه حقوق فرهنگی ،حقوق گروههای آسیبپذیر
بطور مثال حقوق افراد بومی است .آنگونه که گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی
کمیسیون حقوقبشردر مورد تحقق حقوق اقتیادی ،اجتماعی و فرهنگی اع م میدارد
افراد بومی برای بهرهمندی از حقوق کامل فرهنگی خود تضمینهای الزم را در حقوق
بینالمدل مشاهده نمیکنند .مث ً استق ل فرهنگی کامل آنها یا این که نباید مورد جذن
در جوامع قرار گیرند ،مورد تضمین الزم قرار نگرفته است و زمانی که تضمینهای
الزم در این دو مورد موجود نباشد ،شناسایی سایر حقوق ثمربا

نیست [ .]02در

نمام بینالمددی حقوقبشر ،بسیاری از مباحث حقوق فرهنگی در خ ل بیان حقوق
اقدیتها یا مردمان بومی و گروههای مشابه دیگر برجسته شدهاند .دلیل این رویکرد
احتماالً توجه به این واقعیت است که در هر جامعه ،گروه اکثریت میتواند از فرهنگ
مسدط خود حمایت کند ،اما گروههای آسیبپذیر در سطح مدی و مدتهای

عیفتر در

سطح بینالمددی بی تر درمعرض از دست دادن هویت فرهنگی و حقهای مرتبط با آن
هستند .از این رو ،برای ایجاد و عیت عادالنه و غیرتبعیضآمیز ،الجرم اتااذ تدابیر
ویژه فرهنگی برای حمایت از افراد و گروههای آسیبپذیر در سطوح محدی و مدی و
مدتهای

عیفتر در سطوح منطقهای و بینالمددی امری الزم است .همچنین در

خیور حقوق فرهنگی زنان ،از آنجا که در موازین حقوقبشر تساوی کامل زن و
مرد و عدم تبعیض بطور مطدق لحاظ شده است ،بسیاری از زنان جهت تغییر او اع
خود به این اصول متوسل میشوند و در این حیطه با فرهنگهای خود دچار چال های
ماتدفی میشوند.
در این میان توجه به تبدیغات تجاری و فعالیتهای بازاریابی که تأثیر فزایندهای بر
چشمانداز فرهنگی و سمبولید و بهویژه بر تنوع فرهنگی میگذارد نیز حایز اهمیت
است .پیامهای تجاری که هدو آنها فروش بی تر است توانایی آن را دارند که بطور
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تحمیدی بر عقاید فدسفی مردم ،همچنین بر رویهها و ارزشهای فرهنگی آنان از نحوه
خوراک گرفته تا مراسم کفن و دفن تاثیر گذارند .گزارشگر حقوق فرهنگی در یکی از
گزارشهای خود گرای های جدید در راهبردهای تبدیغاتی و بازاریابی را مورد بررسی
قرار داده و نسبت به ابهام فزاینده میان تبدیغات تجاری و دیگر محتواها بهویژه در
حوزه فرهنگ و آموزش ابراز نگرانی کرده است .وی بطور خار به حجم گسترده
تبدیغات تجاری و بازاریابی در اماکن عمومی ،تبدیغات و پیامهای تبدیغاتی تجاری که
رسانه را به طور گسترده در اختیار گرفته و کاربرد شیوههایی که هدو آن تضعیف
قدرت تیمیمگیری عق نی عموم افراد جامعه میباشد ،اشاره نموده است .در گزارش
مزبور ،گزارشگر نتیجهگیری مینماید که دولتها در حالی که فضا را برای بیانهای
غیرسودجویانه باز میگذارند ،باید از افراد در برابر سطوح نامناسب تبدیغات تجاری
حمایت کنند .بهویژه تاکید میکند که دولتها باید هر گونه تبدیغات تجاری در مدارس
دولتی و خیوصی را ممنوع نمایند .به عقیده گزارشگر یاد شده ،سدطه روایتها و
نگرشهای جهانی خار که از طریق تبدیغات و بازاریابی تجاری در فضاهای عمومی،
خانواده و اماکن خیوصی ترویج میشوند و آمیاته به شیوههایی هستند که بطور
ناخودآگاه بر افراد اثرگذار میباشند ،نگرانیهایی را نسبت به آزادی عقیده و فکر
بهویژه آزادیهای فرهنگی عموم افراد و جامعه پدید میآورد [.]10
عدم هماهنگی موجود در میان سازوکارهای ماتدف در نمام بینالمددی حقوقبشر،
عدت دیگر غفدت از حقوق فرهنگی است .به طور مثال موازیکاری و عدم ارتباط
سازمانی مؤثر میان یونسکو و کمیته حقوق اقتیادی ،اجتماعی و فرهنگی مدل متحد
مشهود است ،عدیرغم این که مبتنی بر رویکرد تدوین کنندگان میثاق بینالمددی حقوق
اقتیادی ،اجتماعی و فرهنگی این ارتباط باید موجود باشد [.]01

 .6نتیجهگیری
 -1با وجود این که در محدوده اسناد بینالمددی همواره بر تفکیدناپذیری و وابستگی
متقابل حقهای بشری تاکید میگردد و این مسأله مورد توافق جهانی است ،در عمل
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حقوق اقتیادی ،اجتماعی و فرهنگی مورد غفدت واقع شده است .بازتان این مسأله در
حقوق مدی کشورها به شکل جدی تر مشاهده میشود ،چرا که در اکثر کشورها حقوق
اقتیادی ،اجتماعی و فرهنگی در عرصه گفتمان حقوقبشری رایج ،اغدب غایب است.
حتی در کشورهایی که حقوق اقتیادی ،اجتماعی و فرهنگی را در قوانین اساسی خود
به رسمیت شناختهاند و یا میثاق بینالمددی حقوق اقتیادی ،اجتماعی و فرهنگی را به
شکل جزیی در قوانین داخدی خود وارد نمودهاند ،راهکار اجرایی مناسب و

مانت اجرای

کافی برای این حقوق تدارک ندیدهاند [ .]00در واقع ،قانونگذار داخدی و دادگاههای مدی
به این حقوق و اعاده آن توجه کافی نداشته و در بسیاری موارد با توصیفات
سادهانگارانه ،این حقوق را به عنوان حقهای غیرقابل دادخواهی مورد شناسایی قرار
میدهند .به همین جهت رویه قضایی مشایی در رابطه با این حقوق در اکثر کشورها

شکل نگرفته است .1این در حالی است که با تدوین پروتکل اختیاری میثاق بینالمددی
حقوق اقتیادی ،اجتماعی و فرهنگی در سال  0222جامعه بینالمددی اراده خود بر قابدیت
دادخواهی حقوق مندرج در میثاق را بیان کرده است ،اگرچه متأسفانه به سند یاد شده
هنوز  191کشور جهان مدحق نشدهاند [.]00
در این میان و عیت حقوق فرهنگی در مقایسه با حقوق اقتیادی و اجتماعی بشری
بهمراتب ناخوشایندتر است .حتی در اسناد مربوط به سازمان مدل نیز عموماً از حقوق
فرهنگی به عنوان حقوق توسعه نیافته یاد میشود .در برنامههای سازمان مدل ،شاهد
پیگیری برنامههای جامع اقتیادی و توسعه اجتماعی هستیم ،در حالی که توجه کمتری
به حقوق فرهنگی ،توسعه فرهنگی و تحقق آنها معمول گردیده است .گرچه اقداماتی در
زمینه حقوق فرهنگی چه به صورت موردی و چه به طور کدی توسط یونسکو بهویژه
در دهه توسعه فرهنگی را شاهد بودهایم ،اما این زمینهسازیها کافی نبوده ،به اذعان
خود کمیته حقوق اقتیادی ،اجتماعی و فرهنگی مدل متحد در این زمینه با خألهای فراوان
و فقدان ابزارهای قانونی مؤثر و مکفی روبهرو هستیم .حقوق فرهنگی در ادبیات
دانشگاهی نیز با بیمهری مواجه شده است و در میان سایر ابعاد حقوق بینالمدل کمتر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1البته در برخی کشورها رویه های قضایی قابل توجهی شکل گرفته که می توانند برای دیگر کشورها از جمده
جمهوری اس می ایران مورد بهره برداری قرار گیرند.
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مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است .دلیل آن فقط چال

برانگیز بودن بسیاری از

مفاهیم مطرح در این حوزه از منمر اخت فات متعدد موجود میان فرهنگها نیست ،بدکه
ابهامات نمری متعدد در حیطه میادیق ماتدف حقوق فرهنگی نیز اثرگذار بودهاند .این
واقعیت که توجه نمام بینالمددی حقوقبشر بی تر به کدیت حقوق اقتیادی ،اجتماعی و
فرهنگی معطوو بوده [ ]01و مباحث حقوق اقتیادی و اجتماعی را با اولویت بی تری
به نسبت حقوق فرهنگی پیجویی کرده است نیز موثر واقع شده است .البته دالیل مرتبط
دیگری نیز دخیل بوده و هستند که در تحدیل چال های فراروی حقوق فرهنگی بررسی
شد.1

 -0روندهایی که در نمام بینالمددی حقوقبشر در زمینه حقوق فرهنگی تاکنون تجربه
شده حاکی از آن است که اگرچه هیچ سند حقوقی به طور خار به فرهنگ وهمه جوانب
آن اختیار نیافته ،لکن به شکل میداقی در طیف وسیعی از اسناد بینالمددی ،اعم از
پیماننامهها یا اع میهها و گزارش و اج سهای جهانی ،به همه یا به برخی جوانب آن
اشاره شده است .پی بینی میشود که در آینده مؤلفههای حقوق فرهنگی مبتنی بر
رویکرد استقرایی ،کاملتر شود و اجزای بی تری به عنوان میادیق حقوق فرهنگی
معرفی و شناسایی شوند.
 -0کشورهای در حال توسعه میبایست از ظرفیتهای اسناد بینالمددی به ویژه اسناد
حق بر توسعه و اسناد مربوط به تنوع فرهنگی و رعایت تجدیات بیانهای متنوع فرهنگی
و

رورت نگرش فرهنگی به تحوالت ماتدف جامعه بشری و حفظ پویایی آن و گسترش

همکاریهای فرهنگی ،استفاده الزم را ببرند تا در نمام بینالمددی حقوقبشر صدای آنها
و ابتکارات فکری و فرهنگی آنها شنیده شود و مدحوظ نمر قرار گیرد .با تأمین مشارکت
واقعی همه مدتها در روند هنجارسازی جهانی موازین حقوقبشر و نمارت بر رعایت
آنها جهانشمولی حقیقی و مورد نیاز جامعه بشری و نمم عادالنه جهانی تحقق خواهد
یافت .متأسفانه در حال حا ر تحرک کشورهای در حال توسعه بهویژه مراکز عدمی و
فکری آنها برای ایدهپردازی و طرح ابتکارات مفید جهانی در عرصههای ماتدف حقوق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1برای اط ع از آخرین و عیت الحاق به پروتکل یادشده رجوع کنید به.]09[ :
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فرهنگی یا سایر حقوق انسانی از و عیت مطدوبی برخوردار نیست .در چنین و عیتی
دایماً در مو ع انفعال باید پاساگوی قواعد حقوقی باشند که مبتنی بر نگرش فرهنگی
دولتهای مسدط بر نمام بینالمددی تدوین شده و میشود .جمهوری اس می ایران به
جهت اعنقاد به مبانی اس می ،الزم است بهصورت ویژه مباحث حقوق فرهنگی در نمام
بینالمددی حقوقبشر را پیگیری کند ،چرا که در اندیشه اس می ،مبتنی بر جهانبینی و
انسانشناسی خار اس می پیامدهای متنوعی را در حیطه شناسایی حقوق فرهنگی و
قدمرو آن میتوان م حمه کرد.
 -9برای بسیاری از سیاستگذاران ،جهانیسازی و بازار آزاد ،تجدید ساختارهای
اقتیادی ،بحرانهای اقتیادی و فقر ،مبارزه با اچ.آی.وی ایدز و تروریسم ،تغییرات
اقدیمی و نگرانیهای زیستمحیطی ،تروریسم وافراطیگری ودهها معضل دیگر جهانی،
اتااذ سیاستهای فرهنگی مناسب و اهتمام به حقوق فرهنگی را اولویت باشیده است.
همین طور جابهجایی مهاجرین و پناهندگان در سراسر جهان همراه با تحوالت لحمه به
لحمه فناوریهای نوین ارتباطی ،فرهنگ را در رأس امور نیازمند توجه بی تر قرار داده
است .واقعیتها حاکی از آن است که سیاستهای هویتی در کشورها و حتی در سطح
بینالمددی در حال افزای

است .به همین جهت ،نبرد میان فرهنگها ولو در مو وعات

خار و نه فراگیر ،باشی از ید منازعه بنیادین غیر قابل انکار شده است .نزاع برای
هویت هم در سطح فردی و هم سیاسی-اجتماعی بیتأثیر از این مهم نیست که
جهانیسازی بر آگاهی ،حساسیت ،هوشیاری و سبد زندگی و الگوهای افراد تمرکز
نموده است .در دنیایی که جهانیشدن یا در مواردی جهانیسازی و منازعات ناشی از
آن ،قطببندیهای فرهنگی ،نژادی ،مذهبی و ظهور بحرانهای جدید ،تمدنها را به سوی
تماسهای فزاینده سوق داده است ،حقوق فرهنگی باید باشی از ت شها برای رعایت
استق ل همه مدتها و رفع تبعیض و نابرابری ،ایجاد صدح و پیشرفت اقتیادی و
اجتماعی باشد و نه ابزار شعدهور ساختن نزاعهای ماتدف انسانی و حرکت در مسیر
قهقرا و ناامنی و بیعدالتی .حقوق فرهنگی در بستر پر ت طم مذکور میتواند کمشتان
اما ماندگار ،بشریت را به زیست اخ قی و همدالنه همه جوامع در کنار هم رهنمون سازد.
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 سیاستگذاران کشورهای اس می با بهرهمندی از نتایج بررسیهای مربوط به-9
حقوق فرهنگی در عرصه جهانی شایسته است هرچه سریعتر نسبت به تدوین اسناد
 سازمان، خیوصاً که آیسسکو،مشترک در مورد ابعاد ماتدف حقوق فرهنگی اقدام کنند
 ص حیت تهیه اسناد،تاییی کشورهای اس می برای تمرکز بر فعالیتهای فرهنگی
 جمهوری اس می ایران نیز شایسته است ع وه بر.تاییی در این زمینه را دارد
 با شتان بی تری نسبت به ارتقای نمام،تحرک مناسب در عرصه جهانی در این مقوله
حقوقی خود در ابعاد ماتدف حقوق فرهنگی اقدام کندر به ویژه که هنوز در قبال برخی
 قانونگذاری مناسبی نیز صورت نگرفته و با خأل قانونی در سطح،از حقهای فرهنگی
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