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کارکردهای سنتی و مدرن دولت هاا در وامماس سساسای (مز برقارمری ظما وماامی و ممنسات
دمخلی و مستقرمر و مورمی ودملت تا تضمسن و حمایت مز حقاق فرهنگی شهروظدمن)
مطالعات مسان رشته می و دمظا حقااق (فلساهه سساسات تااریا مخاپق ی،شاای وامعاه
شناسی)
ظهار حازه های ودید در دمظ حقاق ظمسر:
 حقاق مظرژی حقاق ی،شای حقاق مقتصادی حقاق ظهت و گاز حقاق موتماوی حقاق مرتباطات حقاق تجارت بسن ململل حقاق مالاست فاری و معنایهمبستگی یسدمی ظسازهای ودید و ظهار مجماوه حقاقی ودید

وناصر تشاسل دهنده مههام حقاق فرهنگی .1 :حقاق  .2فرهنگ


تعریف حقاق فرهنگی:

-

حقاق فرهنگی بخشی مز حقاقی هستند که در قالب ظسل دوم حقاق بشر مارد شناسایی قرمر گرفته
مظد و در ممتدمد حقاق مقتصادی و موتماوی مز آن ها ظام برده می شاد.

-

حقاق فرهنگی دستهمی مز حقاق بشر مست که مز حق مظسان به مشارکت در حسات فرهنگی وامعاه
بهرهمندی مز تاسعههای ولمی حهظ مخپق و منافس مصالی در ولام کسب دمظ یا تالسدمت هناری
دستسابی به آمازش و حهظ هایت فرهنگی زباظی و آدمب و رسام حمایت میظماید.

-

یاظساا ظس ،مههام حقاق فرهنگی رم به معنای حق مظسان برمی دسترسی به فرهنگ در تمام مبعاد آن
می دمظد .بدین معنا که تمامی مظسان ها حق دمرظد تا مز فرآورده های فرهنگی مستهاده کرده و در ممار
تالسد فرهنگی ظس ،مشارکت ظمایند.

-

مقاله حقاق فرهنگی ظاظر بر مین ظاته مساسی مست که مههاام حاق رم ظبایاد صارفا در ورصاههای
فردی و آزمدیهای مساسی مدظی و سساسی وستجا کارد و وظاایف دولات رم ظسا ،ظبایاد مدصاار در
یاسدمشت مین حقاق دمظست.

-

لذم مساسا تعریف حقاق فرهنگی بدمن دلسل دشامر مست که تعریف خاد فرهنگ ظس ،آسان ظباده و باه
دلسل مختپفات فرمومظی که در مارد تعریف فرهنگ و حقاق ظاشی مز آن وواد دمرد طبعا مصدمق های
آن ظس ،مارد مختپف و مدل بدث و گهتگا خامهد باد.



هر حق متشاّل مز چهار ونصر مسات کاه وبارتناد مز :مختصاا ،تسالّ محتارمم گذمشاتن
دیگرمن به حق و ظهایتا حمایت قاظان مز حق؛ ونصر موّل و دوّم بساظگر ماهست حق و دو ونصار
دیگر مبسّن تاالسف مشخا ،ثالث در قبال حق مست.



مز لامزم حق مختصا ،چس،ى به کسى مست.



هر حقى مستل،م تالسهى برمى دیگرمن و مرموات آن در مارد صاحب حق مست.



وواد حق مستل،م برترى و ممتسازى برمى صاحب آن در مقایسه با دیگرمن مست.



حق موتبارى خا ،و ممتسازی ویژه مست که به ومسطه حقاق طبسعای و یاا حقااق ماهااوه
برمی شهروظدمن شناسایی و مارد حمایت قاظاظی قرمر می گسرد.



ونصر مهافه و به وبارت دیگر رمبطه مهافى بسن ذىحق و متعلّق حق و من ولسهملدق یااى مز
ویژگی هاى حق مست.



حقّ ممرى موتبارى مست که به ماوب آن هر ذىحقى شایستگى بهرهورى مز ممتسازى خاا،

مىیابد به ظدای که مرموات آن بر دیگرمن ظس ،الزم مست.



مقاله فرهنگ همامره مز رمیجترین و در وسن حال یسچسدهترین و یر مبهامترین مهاهس مارد مساتهاده در ولاام
گاظاگان باده مست.



فرهنگ مز ومله ومژه هایى مست که در حازه هاى تخصصى ولام مختلف ظمسر :تاریا حقاق ولاام سساسای
وامعه شناسى ولام موتماوی مظسان شناسى باستان شناسى مردم شناسى و ...به ونامن کلساد ومژه تبساسن و
تاصسف بسسارى مز کن ها حاالت آدمب و رسام و خلقسات شعائر و آئسن ها و ظمادهاى فردى و موتماوى به
کار گرفته شده مست.



فرهنگ مز ومله مهاهسمی مست که به رمحتی تعریفیذیر ظمیباشد.



مین ممر مز سرشت و ماهست ووادی فرهنگ ظاشی میشاد که ومدتا قالبظایذیر مست.



تا به ممروز مظدیشمندمن و فرهنگشناسان برمی روشن ساختن مههام فرهنگ صادها تعریاف مز فرهناگ مرمئاه
ظمادهمظد.



مشهارترین تعریف مرمئه شده مز فرهنگ متعلق به تسلار مردم شناس مظگلسسى مست .وی در کتاب مشهار خاد
با ونامن واممس مبتدمیی(1871مسپدی) فرهنگ رم چنسن تعریاف مای ظمایاد :فرهناگ رم ماى تاامن مجماواه
مساوى بشر برمى تطبسق یافتن با مدس خای و مصپح طرز زظدگى مش دمظست .باه وباارت دیگار فرهناگ
مجماوۀ یسچسدهمی شامل شناخت باورها مرزشها هنر مخپقسات قاظان رسام رفتارها و هرگاظاه قابلسات و
وادمتی که مظسان بهونامن وضای مز وامعه کسب کرده مست.



در کلى ترین مههام فرهنگ رم مى تامن کلستی یسچسده متشال مز خصسصه هاى متمای ،روحاظى مادى فارى
و واطهى دمظست که ویژگى هاى یک وامعه یا گروه موتماوى به شمار مى آیند و ظه تنها هنر و مدبساات بلااه
شساه هاى زظدگى حقاق مساسى مظسان ها ظمام مرزشى و ظسبت ها و باورها رم ظس ،در بر مى گسرد.



تمای،مت و تشابهات حقاق بشر و حقاق شهروظدی چسست؟!



رمبطه منطقی مسان حقاق بشر و حقاق شهروظدی چسست؟!
تساوی  /تباین  /ومام و خصا ،من ووه  /ومام و خصا ،مطلق



آیا حقاق فرهنگی و،ئی مز حقاق بشر مست؟!



آیا حقاق فرهنگی و،ئی مز حقاق شهروظدی مست؟!



حقاق فرهنگی در هر دو حازه حقاق بشر و حقاق فرهنگی ماهاوست دمرد.



مقصاد مز حقاق بشر حقاق و ممتسازمتی مست که به مظسان بما ها مظسان بدون تاوه به قساادی
چان :ظژمد زبان مذهب ملست و ونسست تعلق مای یاباد و هرمظسااظی باه حاا مظساان باادن
خای دمرمی مین حقاق قابل محترمم میباشد که می بایستی مز واظب همگان ماارد محتارمم و
روایت قرمر گسرد.
مقصاد مز حقاق شهروظدی حقاق و ممتسازمتی مست که به یک شهروظد به ومساطه قارمر گارفتن
در وهعست شهروظدی در یک چارچاب سرزمسنی معسن به ومسطه دمرم بادن رمبطه تابعست تعلاق
یافته و تاس دولت و قدرت سساسی مستقر در وامعه مارد تضمسن و حمایت قرمر می گسرد.













حقاق فرهنگی و،ئی مز حقاق شهروظدی و حقاق بشر مست.
حقاق فرهنگی در حازه حقاق ومامی معنا و مههام ویژه می می یابد.
حقاق فرهنگی دمرمی آثار قابل تاوهی در هر دو حازه حقاق ومامی و حقااق خصاصای
می باشد.
حقاق فرهنگی متضمن مقدممات مثبت حمایت گرمیاظه مز سای دولت ها مست.
حقاق فرهنگی وام ملشمال و فرمگسر باده و تمامی مبنای بشر حق تمتس و مساتسهای مز آن
رم دمرم می باشند.
حقاق فرهنگی در قالب حقاق ظسل دوم حقاق بشر مارد شناسایی و تبباسن قارمر گرفتاه
مست.
مقدممات حقاقی و تقنسنی دولت ها در مرتباا باا حقااق فرهنگای شاهروظدمن در وامماس
مختلف مز یادیگر متهاوت مست.
بی تاوهی به حقاق فرهنگی منجر به ظامسدن مین دسته مز حقاق با وناوینی چاان دساته
«مارد غهلت ومقس شده» یا دسته «تاسعه ظسافته» گردیده مست تا آظجا که حتی برخای مز
مظدیشمندمن و صاحب ظمرمن حازه حقاق و فرهناگ مناار ووااد آن شاده و یاا حادمقل
وظایف و تاالسف دولت ها و حاامت ها رم در برمبر آن مظاار ظماده مظد.












حقاق بشر یسشسنهمی به قدمت تاریا حسات بشر دمرد.
ظخستسن ظشاظههای حقاق بشر در قاظان حمارمبی یادشاه بابل (1730-1658قبل مز مسپد)
دیده شده مست.
در قرن شش قبل مز مسپد کاروش کبسر ظسا ،منشااری تنماس کارد کاه در آن باه آزمدی
مذمهب و ملل بسگاظه مشاره شده باد .ممروزه فرمان کاروش کبسر یس مز فتح بابل ظخساتسن
و قدیمی ترین سند تاریخی در زمسنه حقاق بشر مدساب میگردد.
در قرون وسطی ظس" ،منشارگامناکارتا" معروف به منشار کبسر مظگلساتان باه ساال 1215
مسپدی صادر شد.
یس مز آن ظخستسن حقاق سساسی و مدظی که بهطار ومقعی به شهروظدمن موطاء گردیاد در
وریان "موپمساه مساتقپل آمریااا" (1776ماسپدی) و "موپمساه حقااق بشار و شاهروظد"
(1789مسپدی) مظقپب فرمظسه باد.
درقرن ظازده مسپدی تضمسن روایت حقاق بشر ومادتا فسماابسن خااد دولات هاا مظجاام
مییذیرفت .با مین وواد بسنململلی شدن حقاق بشار در قارن بسسات باا ممضاای قارمردمد
حمایت مز مقلست ها تدت ظمر وامعه ملل صارت گرفت.



در حقاق بسنململل کپسسک تنها دولت ها دمرمی حق و تالسف باده و به وباارت دیگار تاابس
حقاق بسن ململل مدساب میشدظد و فرد هسچ گاه به خادی خاد مارد تاوه و مخاطب قارمر
ظمی گرفت
لذم هم،مان با تأسسس سازمان ملل متدد به دلسل تجربه تلا ظقضهای شدید حقاق بشار در
ونگ وهاظی دوم مسأله حقاق بشر به ونامن یای مز مهدمف منشار ملل متدد در بند  3مااده
 1منشار ذکر شد.
به مین ترتسب مسأله حقاق بشر در مبعادی وسسس مز حسطه حاکمستِ دولات هاا بسارون آماد و
ومرد ورصۀ حقاق بسنململل شد.



ظخستسن و بهترین مقدمم سازمان ملل متدد در مین زمسناه باه تصاایب رسااظدن "موپمساه ی
وهاظی حقاق بشر" در 10دسامبر سال 1948مسپدی باده مست.



موپمسه وهاظی حقاق بشر مز دید حقاقی صرفا موپمسهمی مسات کاه در آن مجماس مز وباارت
"تاصسه میشاد" مستهاده کرده مست .مما مین موپمسه به خادی خاد دمرمی مهااهس گساترده
می می باشد به ظدای که ماوب یدیدمری مسناد متعددی در مرتبا با حقاق بشر شده مسات.
در دسامبر 1966مسپدی دو مسثاق "حقاق مقتصادی موتماوی و فرهنگی" و "حقاق مدظی و
سساسی" به تصایب مجمس ومامی سازمان ملل متدد رسسد.







در کنار مین دو مسثاق دیگر معاهدمت بسنململلی حقاق بشر ظس ،به تادریج یاا باه ورصاه
وواد گذمشتند؛ مز ومله "کنامظساسان بسنململای مداا هار ظااي تبعاسض ظاژمدی"(1969
مااسپدی) "کنامظسااسان مقابلااه بااا شااانجه رفتارهااا و مجااازمت هااای خشاان و غساار
مظساااظی"( 1969مااسپدی) "کنامظسااسان بسنململلاای منااس و مجااازمت ظااژمد یرسااتی
آیارتاید"(1976مسپدی) "کنامظسسان مدا مظدااء تبعاسض ولساه زظاان"(1987ماسپدی)
"کنامظسسان حقاق کادك"(1990مسپدی) و"کنامظساسان بسنململلای حمایات مز حقااق
همه کارگرمن مهاور و خاظامده هایشان"(1990مسپدی).



در کنار مین کنامظسسانهای وهاظی برمی حمایت و حهاظت مز حقاق بشر کنامظسسانهای
منطقهمی بسساری ظس ،در مناطق مختلف وهان یا به ورصه ماواد گذمشتند" :کنامظساسان
مرویایی حقاق بشر"(1950مسپدی) "کنامظسسان آمریاایی حقاق بشر"(1969مسپدی) و
"کنامظساااسان آفریقاااایی حقااااق بشااار"(1981ماااسپدی) و موپمساااه حقااااق بشااار
مسپمی(1990مسپدی).



مساسا ینج مقاله گاظاگان حقاق بنسادین مبنای بشر رم تشاسل می دهند کاه وبارتناد مز :حاق
حسات حق آزمدی حق مشارکت سساسی حق برخاردمری مزحمایت قاظاظی و حق برخاردمری مز
خدمات بنسادین موتماوی مقتصادی و فرهنگی.



مین حقاق در قالب سه دسته و گروه کلی که به مصطپح سه ظسل حقاق بشر ظامسده می شاظد
گسترده شده مظد و شامل ترکسب یسچسده می مز حقاق آزمدی و حقاق مدوا می باشند .بر مساس
تداالت تاریخى در حازه حقاق بشر تاکنان سه "دسته" یا سه "ظسل" مز حقاق باه رسامست
شناخته شده مست:



ظسل مول حقاق بشر که "حقاق مدظی و سساسی" رم مارد تاوه قرمر مایدهاد بار یایاه مصال
آزمدی مظسان و بهرهمندی وی مز حقاق مساسی شال گرفته مست.



ظسل دوم حقاق بشر که "حقاق مقتصادی موتماوی و فرهنگی" رم مارد تاوه قرمر می دهد.



ظسل سام حقاق بشر که " حق ظسبت به تاسعه حق ظسبت به صلح و حق ظسابت باه مداس
زیست " رم مارد تاوه قرمر می دهد.



مز لداظ تاریخی وطف تالد ظسل مول حقاق بشر در ورصه حقاق بسنململل رم میتاامن مرباا
به تدوین موپمسه وهاظی حقاق بشر به سال  1948دمظست که ومدتا مربا باه تاپش هاای
کشارهای غربی باده مست .مماا ظسال دوم حقااق بشار ومادتا بار مثار فشاارهای کشاارهای
ساسسالسستی بسن سال های  1960 -1970متالد شده مست.



حقهای ظسل مول حقاق و آزمدیهای مدظی و سساسی هستند کاه ومادتا مز وانس حقهاای
سلبی یا منهی مظد که ظباید در مقابل مورمی آظها تاس صاحبان حق مامظعی میجاد ظماد.



حق های ظسل دوم ومدتا تدت ونامن حقاق مقتصادی موتماوی و فرهنگای ماارد شناساایی
قرمر گرفته مظد .حقاق قتصادی موتماوی و فرهنگی به طار ومده مز ونس حق های میجابی یا
مثبت می باشند که تدقق آظها منا به فرمه آمدن یک سری شارمی و ممااظاات بااده و در
ومقس می بایستی که مقدمم مثبتی در وهت تدقق آظها مظجام یذیرد.



در حالی که ظسل مول ظاوا بر وادم مدمخلاه دولات تأکساد دمرد حقهاای ظسال دوم مساتل،م
مدمخله و حمایت دولت ها به طرق مختلف هستند.



ظقطه ظهار و بروز آظچه ممروزه حقاق فرهنگی ظامسده می شاد به سال های یس مز دهه ههتااد
مسپدی و هم،مان با تصایب مسثاق بسنململلى حقاق مقتصاادى موتمااوى و فرهنگاى ساازمان
ملل متدد و کنامظسسان های بسن ململلی مصاب مرتب به آن باز می گردد.



مظدیشه تأسسسی حقاق فرهنگی مز رشد و تاسعه آرمان های ساسسالسستی و مهاهس مربا باه
آن در مومخر قرن ظازده و مومیل قرن بسست و یسادمی وناب کاارگری در مرویاا سرچشامه
گرفته مست.



تمای ،مسان مین حقاق و حقااق ظسال مول رم باه طاار دقساق تار مای تاامن ظاشای مز تعاار
میدئالاژیک مسان کشارهای بلاك شرق و غرب دمظست کاه در خاپل تهساه مسثااقسن در حاازه
حقاق بشر وواد دمشت :مز یک سا کشارهایی کاه ومبساته باه متدااد وماهسرشااروی بااده و
مدمفس به رسمست شناخته شدن و گسترش حقاق مقتصاادی موتمااوی و فرهنگای بادظاد و مز
سای دیگر کشارهای غربی که خامهان تقدم و برتری حقاق مدظی و سساسی بار دیگار حقااق
مطروحه بادظد.



ماده  27موپمسه وهاظی حقاق بشر :هرکس حق دمرد آزمدمظه در زظدگی فرهنگی موتماي شرکت کند ...
و هر کس حق دمرد مز حمایت مز منافس مادی و معنای آثار ولمی فرهنگی یاا هناری خااد برخااردمر
شاد.



ماده  27مسثاق بسن ململلی حقاق مدظی _ سساسی :درکشارهایی که مقلست های ظاژمدی ماذهبی و یاا
زباظی وواد دمرد مفرمدی که متعلق به مین مقلست ها هستند رم ظباید مز حق تشاسل موتماوات با موضای
گروه خاد و ظس ،بهره مندی مز فرهنگ و مظهار و مظجام فرمیض مذهبی و یا کاربرد زبان خادشان مدروم
ظماد.



ماده  15مسثاق بسن ململلی حقاق مقتصادی موتماوی فرهنگی .1 :دولت های وضا مین مسثااق حقااق
زیر رم برمی هر فرد به رسامست مای شناساند :مشاارکت در زظادگی فرهنگای برخااردمری مز م،میاای
یسشرفت های ولمی و کاربرد آن حمایت مز منافس مادی و معنای که در ظتسجه مثر ولمی مدبی و هنری
فرد به وواد آمده مست .2 .مقدمماتی که به وسسله دولت های وضا برمی دساتسابی و تدقاق کامال میان
حقاق در مین مسثاق به ومل خامهد آمد و شامل مقدممات الزم وهات حهاظ و تاساعه و تارویج ولا و
فرهنگ می باشد .3 .دولت های وضا مین مسثاق باه مناافس حاصال مز تشاایق و تاساعه تمااس هاا و
همااری های بسن ململلی در زمسنه های فرهنگی و ولمی معترف هستند.

 .1تقسس بندی لسندر :مین تقسس بندی در ومقس گ،مرشی مست که برمی ساازمان یاظسااا باا وناامن
"لسست مقدماتی حقاق فرهنگی" در سال  1996تهسه شده مست .مین تقسس بندی مشتمل بار 15
حق فرهنگی در  11دسته مست:












حق بقای فس،یای
حق بر تاسعه بامی
حق بر هایت فرهنگی
حق آزمدی وقسده و بسان
حق مشارکت در زظدگی فرهنگی
حق بر آمازش و مظتخاب ظاي آمازش
حق آزمدی مذهب و مظجام مناسک مذهبی
حق برخاردمری مز مسرمث مادی و معنای
حق مشارکت در تامظاسازی رویه های فرهنگی
حق برخاردمری مز مدس زیست فرهنگی و فس،یای
حق تشاسل موتماوات و شناسایی موتماوات فرهنگی













 .2تقسس بندی یروت :مین تقسس بندی با ونامن "حقاق فرهنگی" به ونامن حقاق خلاق هاا در
حقاق بسن ململل و مشتمل بر  11حق تهسه و تدوین شده مست:
حق بر آمازش
حق بر هایت فرهنگی
حق برخاردمری مز تاسعه فرهنگی
حق حمایت مز آثار هنری مدبی و ولمی
حق مشارکت در زظدگی فرهنگی وامعه
حق مبنای بشر بر ودم تدمسل فرهنگ بسگاظه
حق برخاردمری مساوی مز مسرمث مشترك بشریت
حق وملدین در مظتخاب ظمام آمازشی و تعلس و تربست فرزظدمن
حق بهره مند شدن مردم مز ثروت فرهنگی تاریخی و هنری خاد
حق آزمدی بسان با سایر حقاق تابعه آن ظمسر :حق آزمدی مذهب و موتماي
حق مقلست ها برمی مارد محترمم گذمری به هایت زبان سنت و مسرمث فرهنگی آظان










 .3تقسس بندی فرمیبارگ" :موپمساه حقااق فرهنگای فرمیباارگ" مصااب  7مای ساال 2007
مسپدی ظس ،با وامعست خاصی به مقاله حقاق فرهنگی یردمخته مست و مامرد ذیل رم مارد تاواه
قرمر دمده مست:
حق بر آمازش
حق برخاردمری مز مسرمث فرهنگی
حق مشارکت در یسشرفت های ولمی و هنری
حق برخاردمری مز آزمدی مطپوات و مرتباطات
حق بر مظتخاب ظاي ظمام آمازشی فرزظدمن مز سای وملدین آظان
حق برخپقست های فرهنگی (حهظ حقاق مادی و معنای مالف)
حق بر مظجام همااری های فرهنگی در کلسه سطاح مو مز دمخلی و بسن ململلی
حق برخاردمری مز یس شر های هروری برمی حمایت مز فرهنگ؛ ظمسار :حاق آزمدی بساان و
حق آزمدی مذهب

 مصطپح حقاقی هماظت مورم به معنای حمایت مرموس رسمی ذی صپح در مومال قاظان
معاهده و ورف میباشد.
 مساسا برمی مطمسنان مز مورمی هر قاوده حقاقی تدمبسری ظساز مست که بر مساس آن واس
ملعمل متناسبی در مارد تخلف مز مورمی قامود م،بار در ظمرگرفته شاد به ظدای که همسن
ممر خاد یشتامظه مورمی مقررمت حقاقی میباشد.
 تعهد دولت ها در حازه حقاق مقتصادی موتماوی و فرهنگی ومدتا تعهد به وسسله باده و
طبعا دولت ها برمی تدمرك چنسن حقاقی بر مساس تامظایی ها و ممااظاتشان مقدمم می ظمایند و
مز آظجایی که ماهست مین حقاق به گاظه می مست که دخالت مثبت دولت در تهسه ممااظات
مادی رم می طلبد طبعا در مین زمسنه مددودیت منابس و ممااظات بسسار مؤثر می باشد.
 لذم سه شال تعهد دولت ها در مین زمسنه وبارتند مز :تعهد به محترمم تعهد به حمایت و
تعهد به میهاء.
 خصلت غالب و مسل تعهدمت دولت ها در مرتبا با مربا به حقاق فرهنگی ماهست
تدریجی بادن تدقق آظهاست.

 هسچیک مز مسناد حقاق بشری حقااق فرهنگای رم باه صاارت واامس و کامال تعریاف ظاارده و
مصادیق آن رم به تهصسل برظشمردهمظد.

 با مین حال مه ترین مسناد حقاق بشر یعنی بساظسه وهااظی حقااق بشار و مسثااف باسن ململلای
حقاق مقتصادی موتماوی و فرهنگی به معدودی مز مین حقاق مشارمتی ظماده مظد.
 همچنسن مکثر مسناد یاظساا که به حقاق فرهنگی خا ،یردمخته مظد بساظساههاا و تاصاسههاای
مل،ممآور با یشتامظه قاظاظی مناسب ظسستند.
 بنابرمین ل،وم تدوین حقاق فرهنگی به همرمه یس بسنی هماظت مورمهای حقاقی مؤثر و کارآماد
به منمار مرمئه فهرستی تهصسلی مز آنها در ذیل یک کنامظسسان مل،ممآور کامپ الزم و هروری به ظمر
میرسد.

 حقاق فرهنگی به طار ومده مز ونس حق های میجابی یا مثبت می باشند که تدقق آظهاا مناا
به فرمه آمدن یک سری شرمی و ممااظات باده و در ومقس می بایساتی کاه مقادمم مثبتای در وهات
تدقق آظها مظجام یذیرد.


حقاق فرهنگی به منمار تدقق مستل،م مدمخله و حمایت دولت ها مست.

 مه ترین مسناد حقاق بشر یعنی بساظسه وهاظی حقاق بشر و مسثاق بسن ململلی حقااق مقتصاادی
موتماوی و فرهنگی تنها به برخی مز مین حقاق مشارمتی ظماده مظد.
 همچنسن مکثر مسناد یاظساا که به حقاق فرهنگی خا ،یردمخته مظاد بساظساههاا و تاصاسههاای
مل،ممآور با یشتامظه قاظاظی مناسب ظسستند.
 بنابرمین ل،وم تدوین حقاق فرهنگی به همرمه یس بسنی هماظت مورمهای حقاقی ماؤثر و کارآماد
به منمار مرمئه فهرستی تهصسلی مز آنها در ذیل یک کنامظسسان مل،ممآور کامپ الزم و هروری به ظمار
میرسد.
 حقاق فرهنگی به طار ومده مز ونس حق های میجابی یا مثبت می باشند که تدقق آظها منا به
فرمه آمدن یک سری شرمی و ممااظات باده و در ومقس می بایستی که مقدمم مثبتی در وهات تدقاق
آظها مظجام یذیرد.


حقاق فرهنگی به منمار تدقق مستل،م مدمخله و حمایت دولت ها مست.

 ومقعست مین مست که وایگااه و مهمسات حقااق فرهنگای هنااز ها بارمی بساساری مز شاهروظدمن
ظاشناخته مست.



گرچه حقاق بشر به معنای ومقعی خاد و در همه مظامو برمی برخی قدرتمندمن در دظسای مماروز
شعاری بس ظسست و تنها مب،مری برمی تاسعه قدرت و تأین منافس ظامشروي آظان به شمار مای رود
مما مهجاریت و مملامست حقاق فرهنگی مشتمل بر حقاقی چان :حق برخاردمری مز یس شار
های هروری برمی حمایت مز فرهنگ؛ ظمسر :حق آزمدی بسان و حق آزمدی ماذهب حاق بار مظجاام
فعالست های فرهنگی در کلسه سطاح موا مز دمخلای و باسن ململلای حاق برخااردمری مز تاساعه
فرهنگی حق تشاسل موتماوات و شناسایی موتماوات فرهنگی حق برخاردمری مساوی مز مسرمث
مشترك بشریت حق حمایت مز آثار هنری مدبی و ولمی حق بر هایت فرهنگای حاق مشاارکت
در یسشرفت های ولمی و هنری حق بر آمازش و مظتخاب ظاي ظمام آمازشی حق مقلست هاا بارمی
مارد محترمم گذمری به هایت زبان سنت و مسارمث فرهنگای آظاان همچناان مماری مدسااس و
ظایذیرفتنی مست.



بررسی حقاق فرهنگی در ذیل حقااق شاهروظدی مباحاث مهصالی ودمگاظاه می رم مای طلباد و
مستل،م بررسی قامظسن مساسی و وادی و مقررمت ماهاوه مختلف مست.



با مین حال تاوه به مین ظاته هروری مست که حقاق فرهنگی در معنای ماسس آن ومدتا به دلسل
یرمکندگی آن در قامظسن و مقررمت مختلف تعدد ظهادها و دستگاه هاای مورمیای متاالی آن وادم
وواد هماظت مورمهای قاظاظی الزم برمی تدقق آن و ظهایتا ظگرش سساسی و قاامستی باه مصاادیق
آن مز سای برخی کشارها با مشاپت و مامظس ودی در مقام ومل روبرو می باشد.

