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اعالميه فرايبورگ درباره حقوق 
 فرهنگی

 )2007( 
 

بشـر،  با يادآوری اعالميه جهانی حقوق (1) 
ملل دربـاره  املللی سازماندو ميثاق بين

سکو درباره اعالميه جهانی يونبشر، حقوق
س        ساير ا گی و  نوع فرهن هانی و  ت ناد ج

 ای؛منطقه
بشـر  با تأکيـد جمـدد براينکـه حقـوق     (2) 

پيوسـته  هـم قسيم و بـه تجهانی، غيرقابل
فرهنگی نيز مهاننـد  هستند و اينکه حقوق

نيـازی  پـيش بشر، يک جلـوه و  ساير حقوق
 انسانی است؛ برای کرامت

فرهنگـی  با پذيرفنت اينکه نقـض حقـوق   (3) 
هـای  هـا و درگيـری  زمينه بـروز کشـمکش  

مــرتبط بــا هويــت را کــه داليــل اصــلی 
-خشونت، جنگ و تروريسم هستند ايجاد می

 ؛کند
و مهچنـين بـا پـذيرفنت اينکـه بـدون       (4) 

فرهنگی، تنوع فرهنگـی  اجرای موثر حقوق
حقيقتــًا مــورد محايــت قــرار توانــد منــی

 بگيرد؛
با درنظرگرفنت نياز به امهيت دادن به  (5) 

در  شـده بشر شـناخته ابعاد فرهنگی حقوق
  زمان ما؛

با درنظرگرفنت اينکه احرتام به تنـوع   (6) 
يــک مولفــه اساســی در فرهنگــی و حقــوق

ــدارِ  ــعه پاي ــتگی توس ــروعيت و پيوس  مش
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بشـر  حقـوق  بودِنتقسيممبتنی بر غيرقابل
 است؛

فرهنگـی ابتـدًا   با مالحظه اينکه حقوق (7) 
ها و بوميـان مـورد   اقليتدر سياق حقوق

امر بـرای محايـت   که اين شده ادعا واقع
خصـوص  با يک رويکرد جهانی و بـه  از آن

 دان ضروری است؛برای اغلب نيازمن
با درنظرگرفنت اينکه تعيـين موقعيـت    (8) 

بشـر بـرای   ر سيستم حقـوق فرهنگی دحقوق
درک هبرت طبيعت اين حقوق و نتايج ناشی        

هبرتيــن وســيله را بــرای از نقــض آهنــا، 
ممانعت از مورد استفاده قرار گرفنت آهنا       

گرايی فرهنگی ايجـاد  نسبيتدر محايت از 
قرار دادن مـردم   ای برایهبانه کرده تا

جود         کديگر و بر ي عات دربرا يا اجتما و 
 نداشته باشد؛

فرهنگـی،  با درنظر گرفنت اينکه حقـوق  (9) 
-يه حاضر بيـان شـده  طور که در اعالممهان

-د حقـوق در بسياری از اسنا اند، اکنون
رمسيـت  بـه  هـای گسـرتده  بشر و در مقيـاس 

کـردن ايـن   اينکه مجـع  و اندشناخته شده
و  ضمين موردتوجه واقع شدن    ق برای ت حقو 

مشوق حتقق کامل    پيوستگی آهنا مهم است و     
 ؛آهناست

فرهنگـی  قما اين اعالميه را درباره حقو
-ئـه مـی  اار برای کنشگران در سـه سـطح  

ها و هنادهای آهنـا)،  عمومی (دولت کنيم:
هـای غيردولتـی و   جامعه مدنی (سـازمان 

هـا) و  های غيرانتفاعی و موسسـه سازمان
با رويکـرد تشـويق و    ها)وسسهمخصوصی (
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فرهنگـی در سـطوح   شناسايی اجرای حقـوق 
 ای و جهانی.حملی، ملی، منطقه

 

 )اصول بنيادين( ماده يک* 
-اعالميـه تصـريح شـده    حقوقی که در اين

 اند، برای کرامت انسانی ضروری هستند؛      
-هم پيوسته حقوقمهين دليل، آهنا خبش بهبه

طابق با دهند و بايد مبشر را تشکيل می
-هـم ناپذيری و بهمشولی، تقسيماصول جهان

 بنابراين: پيوستگی تفسير شوند.
بدون هرگونه  ،شدهتضمين ) اين حقوِقلفا

بان،          سن، ز سيت،  نگ، جن ظر ر عيض ازن تب
قادات   نژاد، خا مذهب، اعت لی   ،  ستگاه م

هر            يا  لد  ماعی، تو شأن اجت قومی،  يا 
که       گری  ضعيت دي يت      و ساس آن هو بر ا

 ؛ باشند، میشودمی د ساختهفرهنگی فر
کس نبايد درنتيجه اعمـال و يـا   هيچب) 
اعمال حقوق مندرج در ايـن اعالميـه   عدم

عيض            مورد تب که  يا اين ند و  نج ببي ر
 قرار بگيرد؛

منظـور  کس نبايد اين حقوق را بههيچج) 
ضرر زدن به حقوقی که در اعالميه جهانی       

-شـده بشر شناختهو يا ساير اسناد حقوق
 کار گيرد؛به اند،
توانـد  فرهنگی تنـها مـی  اعمال حقوقد) 

-هايی که در اسـناد بـين  موضوع حمدوديت
بشــر وجــود دارنــد قــرار حقــوق املللــی
-چيزی در ايـن اعالميـه منـی   هيچ بگيرد.

-تواند مقرراتی را که برای حتقق حقـوق 
فرهنگی موثرترند و يا اينکه ممکن است        
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-نبيدر قوانين يا رويه داخلی يا حقوق
 امللل حاصل شوند، حتت تأثير قرار دهد؛

بشر نيازمند اين است حتقق موثر حقوقه) 
بشـر) در  که ابعـاد فرهنگـی آن (حقـوق   
اال به آهنا   پرتو اصول بنيادينی که در ب     

 شود.هاشاره شد، مهم انگاشت

 )تعاريف( ماده دو* 
 ،در راستای اهداف اين اعالميه

-دربرگيرنـده ارزش » فرهنـگ «الف) واژه 
ها، دانـش  ها، باورها، اعتقادات، زبان

هـای  هـا، هنادهـا و سـبک   و هنرها، سـنت 
ندگی  ست  ز فرد و        ا يک  هنا  جمرای آ که از 

خود و معانی را    ، انسانيت يا يک گروه   
کـار  خودشان به که برای  وجود و توسعه

 کند؛، اظهار میگيرندمی
ــارت ب)  ــی«عب ــت فرهنگ ــب » هوي در قال

در نظر گرفته    یبع فرهنگ اجمموعه متام من   
-که از طريق آهنـا يـک فـرد بـه     شود می

ــهايی و ــاع   تن ــا در اجتم ــراه و ي مه
، ارتباط   و يا   ديگران، خودرا تعريف   

می    قرار  مت      بر يل دارد در کرا ند و م ک
 ؛خود مورد شناسايی قرار گيرد

 بر گروهی از اشخاص    »جامعه فرهنگی  «ج) 
که هويت مشرتک     در منابعی داللت دارد که   

فظ        گی رهنف به ح يل  که متما هنا را  و  آ
 .، سهيم هستندسازدمی توسعه آن هستند

 )هويت و ميراث فرهنگی( ماده سه* 
مهراه        ماع و  يا در اجت نها و  فردی، ت هر

 با ديگران، حق دارد که:
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لف)  گی     ا يت فرهن عه   يک هو از درون جممو
انتخـاب   هـا ناها و بيمتنوعی از فرهنگ

گی     يت فرهن ند و هو مشر   ک حمرتم  شود.  اش  ده 
آزادی بـا   ويـژه در ارتبـاط  به اين حق

يان         يده و ب مذهب، عق جدان،  شه، و اندي
 شوند؛اعمال می

هايی   به عالوه آن فرهنگ   فرهنگ خود را   ب)
که در تنوع خود ميراث مشرتک بشريت را        

حرتام          می  مورد ا هنا  سد و آ سازند بشنا
ــند ــه   .باش ــر ب ــن ام ــژه  اي ــور وي ط

شـر و  باز حقـوق دربرگيرنده حق آگـاهی  
های بنيادين است کـه بـرای ايـن    آزادی

 ميراث ضروری هستند؛
يراث    ج) گی   های  به م يانگر    فرهن که ب

نگ  برای        فره نابعی  نين م لف و مهچ های خمت
های حاضر و آينده هستند، به ويژه         نسل 

از طريق برخورداری از حق بر آموزش و       
 .اطالعات، دسرتسی داشته باشد

هار   ماده چ مع    ( *  برای جوا عی   مرج
 )فرهنگی

داشنت يا که هويتآزاد است الف) هر کسی 
 نداشنت حتت يک يا چند جامعه فرهنگی را        

و چنــين  برگزينــد نظــر از مرزهــاصــرف
 انتخابی را اصالح کند؛

کس نبايد هويـت فرهنگـی حتميلـی    ب) هيچ
اش داشته باشد و يا اينکه برخالف اراده

 در يک اجتماع فرهنگی جذب شود.

بــه زنــدگی ســی دسرت( مــاده پــنج* 
 )فرهنگی و مشارکت در آن



 6

ماع و          يا در اجت نها و  هرکس، ت لف)  ا
گران،      با دي سی و    دارای مهراه  حق دسرت

گی از        ندگی فرهن نه در ز شارکت آزادا م
اب خـودش  های ناشی از انتخطريق فعاليت

 ؛نظر از مرزهاستصرف
 طور خاص دربرگيرنده:اين حق به) ب
خود در عرصه عمومی     کردنآزادی اظهار  -

صی     يا خصو بان     و  يا ز های)   به زبان(
 ؛منتخب خود 

که         - قوقی  با ح باق  مل در انط آزادی ع
اند، عمل بر شدهدر اين اعالميه شناخته

اساس فرهنگ خود و پيروی کردن از سبک       
ندگی   با  ز گی و     که  نابع فرهن  ترويج م

خصوص در حـوزه اسـتفاده از حمصـوالت    به
 ؛شونديت میتقو توليدی و خدمات

-آزادی توسعه و تسهيم دانش و بيـان  -
جنام      یها  برای ا گی،  قات و   فرهن حتقي

 هــای خمتلــف آفــرينش ومشــارکت در روش
 مند شدن از آهنا؛هبره مهچنين

حق بر محايت از منافع معنوی و مادی         -
ثاری     با آ جه    مرتبط  يت    که نتي فعال

 هستند.شخص فرهنگی 

 )آموزش و تعليم( ماده شش* 
چارچوب عمومی حق بر آموزش،        بق با مطا 

 زندگی خودش،   هرکسی حق دارد که در طول    
نها و يا در اجتماع و با ديگران، در      ت

اش و اساسـی آموزشـی  پاسخ به نيازهـای  
مل و آزاد         سعه کا شارکت در تو برای م
هويت فرهنگی و با حفظ احرتام به حقوق         
ديگران و تنوع فرهنگی، آموزش ببيند و      
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طـور ويـژه   اين حـق بـه   .مهارت بياموزد
 دربرگيرنده:

 بشر؛  الف) آگاهی و آموزش حقوق
ب) آزادی آموزش دادن و آموزش ديدن به     

و در  هـا زبان مادری و يا سـاير زبـان  
های مـرتبط بـا   و مهچنين دانش مورد آهنا

 ها؛فرهنگ خود و يا ساير فرهنگ
ج) آزادی والــدين در تضــمين امکــان   

دان بر اساس   آموزش اخالقی و مذهبی فرزن    
باورهــای خودشــان در ضــمِن احــرتام بــه 

ج    شه، و ند    آزادی اندي مذهب فرز دان و 
 وی؛ های  مطابق با توانايي

شنت       سی دا هدايت و دسرت جاد،  د) آزادی اي
به هنادهای آموزشِی مضاف بر هنادهايی که        

و در وضعيت احرتام به    توسط قوای عمومی    
املللـی  شده بـين هنجارها و اصول شناخته

حــوزه آمــوزش و بــا تأييــد حــداقل  در
ايجـاد  شده توسط کشـورها،  قواعد تعيين

 .اندشده

 * ماده هفت (ارتباطات و اطالعات)
طابق   چا  م بر آزادی     ربا  حق  مومی  چوب ع

 ن که شامل آزادی هنری نيز و مهچنين     بيا 
با  شود  نيز می  آزادی عقيده و اطالعات    و 

-احرتام بـه تنـوع فرهنگـی، هرکسـی بـه     
يا   نهايی و  گران،      ت با دي ماع و  در اجت

ــ  ــق هب ــوع و  رهح ــات متن ــدی از اطالع من
نه  جب     آزادا يت      که مو مل هو سعه کا تو
-خود را داراست. اين حق که صرف فرهنگی

طـور  شـود، بـه  نظر از مرزها اعمال مـی 
 ويژه شامل:
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فت و       ستجو، دريا لف) آزادی ج براز ا  ا
 اطالعات؛

برای     حق   ب) شخص  يد   هر  شارکت در تول م
شا   بان       يا انت يک ز به  نوع  عات مت ر اطال
او با استفاده از های برگزيده يا زبان

های مربوط بـه اطالعـات و   متام تکنولوژی
 ارتباطات؛

ست           ج) عات نادر به اطال سخگويی  حق پا
ها با احرتام کامـل بـه   مرتبط با فرهنگ

 حقوق مصرح در اين اعالميه.

 * ماده هشت (مهکاری فرهنگی)
اجتماع و مهراه تنهايی و يا در هرکس به

ــين   ــا آئ ــابق ب ــران، مط ــا ديگ ــای ب ه
 دموکراتيک دارای حق مشارکت در:

ضو          - که ع عاتی  گی اجتما سعه فرهن تو
 آهناست؛

شرح، اجرا و ارزيابی تصميماتی که        -
مــرتبط بــا وی و بــرای اعمــال حقــوق 

      فرهنگی او موثر است؛
هـای فرهنگـی در سـطوح    توسعه مهکاری -

 .است خمتلف

ــ  ــاده نـ ــت  * مـ ــول حکومـ ه (اصـ
 دموکراتيک)

احــرتام، محايــت و حتقــق حقــوق مصــرح در 
هر         اعالميه حاضر، متضمن تعهداتی برای 
شخص و اجتماع است. کنشگران فرهنگی در      

ــف (   ــطح خمتل ــه س ــی و  س ــومی، خصوص عم
ای مطـابق  اجتماعی) داری مسئوليت ويژه

يک و          مت دموکرات صول حکو چارچوب ا با 
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با اهداف    درصورت نياز اجنام ابتکاراتی    
 زيرند:

الف) تضمين احرتام به حقوق فرهنگی و 
توسعه ابزارهای رايزنی و مشارکت برای 

يی آهنا در مورد خصوصتضمين حتقق آهنا، به
شان و يا  قعيت اجتماعیکه به دليل مو

تعلق داشنت به يک اقليت  متحمل بيشرتين 
 ؛حمروميت هستند 
يژ   ضمين و عاملی از  ب) ت ستفاده ت حق   ه ا

ضمين         دسرت برای ت سب  عات متنا به اطال سی 
ــی   ــوق فرهنگ ــه حق ــط اينک ــامی توس  مت

های اجتماعی، اقتصادی کنشگران در حوزه
 ؛ياسی مورد شناسايی قرار گيرندو س

گاهی        بردن آ باال  ندان و  موزش کارم ج) آ
متام            به  حرتام  هم و ا باره ف مومی در ع

 ويژه حقوق فرهنگی؛بشر و بهحقوق
نت ابعاد فرهنگی انگاششناسايی و مهمد) 

مشولی از بشر برای افزايش جهانمتام حقوق
دن ايـن  داطريق تنوع و تشـويق اختصـاص  

و يـا   يیتنـها  مهه افراد به حقوق برای
 .در اجتماع

 * ماده ده (احلاق در اقتصاد)
های عمـومی، خصوصـی و   کنشگران در حوزه
بق با چارچوب ويژه    پا اجتماعی بايد مطل  

 ن:وظايف و تعهدات خودشا
تضمين کنند که توليدات و خدمات        الف) 

کــه دربرگيرنــده ارزش، هويــت فرهنگــی 
ــين ــا و مهچن ــدات، در  ومعن ــاير تولي س

هـای  ای که تـأثير مهمـی بـر سـبک    گسرته
ــدگی ــوه  زن ــاير جل ــی  و س ــای فرهنگ ه
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صرح در          دارند، قوق م به ح سيب  بدون آ
ستفاده        يد و ا ضر درک ، تول يه حا اعالم

 ؛ گردند
زگاری فرهنگی توليدات   سا امهيت ويژه    ب)

در شرايط   و خدماتی را برای افرادی که    
ناشی از فقر، انزوا يا تعلق       نامناسب  

يض هسـتند،  عـ های مورد تبداشنت به گروه
 مورد شناسايی قرار دهد.

شگران        سئوليت کن يازده (م ماده   *
 در حوزه عمومی) 

ــت ــوزه  دول ــگران در ح ــاير کنش ــا و س ه
چارچوب          ساس  بر ا يد  مومی، با يژه  ع و

 وظايف و تعهداتشان:
شده در اعالميه حاضر الف) حقوق شناسايی

را با حقوق و رويه ملی خودشان مهاهنگ        
 کنند؛

شده در اعالميه حاضـر را  ب) حقوق تصريح
در وضــعيت برابــری و اختصــاص حــداکثر 
منابع حاضر برای تضمين حتقق کامل آهنا،        
مورد احرتام و محايت کامل قرار داده و       

 د؛اجرا کنن
-ج) دسرتسی به جربان خسـارت مـوثر و بـه   

شخص،          هر  برای  قوقی را  مات ح صوص غرا خ
تنهايی و يا در اجتماع که مدعی نقض به

 اش است، تضمين کنند؛ حقوق فرهنگی
املللی الزم برای د) ابزارهای مهکاری بين
خصـوص از طريـق   اجرای ايـن حقـوق، بـه   

املللـی  هـای بـين  سـازمان  تقويت تعامـل 
 را گسرتش دهند.مربوطه 
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-* ماده دوازده (مسئوليت سـازمان 
 املللی)های بين

املللـی بايـد بـر اسـاس     های بينسازمان
 چارچوب ويژه وظايف و تعهداتشان:

لف)   که     ا ند  ضمين کن گی و    ت قوق فرهن ح
طـور  بـه  بشری بعاد فرهنگی ساير حقوقا

شان مـورد  هايسيستماتيک در متام فعاليت
 ؛ شناسايی قرار گيرند

طور به تضمين کنند که حقوق فرهنگی  ب)
پيوســته و پيشــرو در متــام ابزارهــا و 

ــارتی مرب ــازوکارهای نظ ــق س ــه تلفي وط
 ؛شوند

شرتکِ     سازوکارهای م سعه  موثر و   ج) در تو
ظارت      يابی و ن برای ارز شارکت   ،شفاف  م

 کنند.

 

ــه ــيده در  (ب ــويب رس ــی  7تص در  2007م
     فرايبورگ)


