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  مقدمه

  

اتحادية « ، اعضاي در اروپاگروههاي قومي/ و بومياقليتهاي مليما 

 که اين ،» اروپايمليتهاجوانان سازمان « و » اروپايمليتهافدراليستي 

ه امضاء  ب2006 را در سال »روپااملي در بومي و منشور اقليتهاي «

  ،يمرسان می

اي مندرج در  با استناد به حقوق بشر و آزاديهاي پايه 

و ) 1948( حقوق بشر سازمان ملل متحد جهانياعالمية 

  ؛)1953(کنوانسيون حقوق بشر شوراي اروپا 

با علم به اعالمية سازمان ملل متحد در بارة حقوق آحاد  

چنين و هم) 1992(اقليتهاي ملي يا قومي، ديني و زباني 

  ؛)1966( حقوق شهروندي و سياسي ميثاق 27مادة 

 » حمايت از اقليتهاي ملي کليتوافقنامة«با آگاهي بر  
 »اي و اقليتها منشور اروپا براي زبانهاي منطقه«و ) 1995(
  ؛)1992(

اي اتحادية اروپا و معيارهاي  منشور حقوق پايهبا شناخت  

  کوپنهاگ براي عضويت در اتحادية اروپا؛

 علم به اسناد هلسينکي، پاريس و کوپنهاگ سازمان با 

  امنيت و همکاري اروپا؛

 به اين واقعيت که حقوق اقليتها بخشي از حقوق توجهبا  

 همچنين  وباشند و صيانت و حمايت از اقليتها بشر می

 گروههاي قومي/رشد و اعتالي اقليتهاي ملي و بومي

رود و شکوفايي  سياست فعال صلح بشمار میيک 

اقتصادي و همچنين غناي فرهنگي و زباني را به همراه 

  دارد؛

و   اروپاامعوبافت جمعيتي جدر با توجه به تحول ژرف  

   تأثيرات آن بر اقليتهاي بومي و ملي؛

  و المللي آور بين تعهدنظرداشت فقدان موازين در با  

به (با توجه به تهديدات موجود از طريق آسيميالسيون  

راندن  ، منزوي کردن و به حاشيه)تحليل بردن و ذوب

اقليتهاي ملي و از بين رفتن زبانها، ارزشها و فرهنگهاي 

   آنها

  تعهد خود را 

   دولت قانونمدار؛  و آزادي، دمکراسيبه  

  مدارا و احترام متقابل؛ به  

   ؛حق تعيين سرنوشت انسانها و خلقهابه  

   ؛ کشورکپارچگي خاکياصل استقالل دولتي و به  

   متکثر و همچنينوپاي يک اربه  

ناپذير و ميراث معنوي قارةمان، به  تخطيارزشهاي به  

   ؛ و رشد تنوع زباني و فرهنگيرعايتويژه به 

به تالش براي حمايت و رشد و اعتالي زبان، فرهنگ،  

   ؛بازنيافتني اروپاهويت و ويژگي خلقها بعنوان ثروت 

ا به ايجاد فعاالنه و سازندة يک جامعة مدني اروپا ب 

گروههاي /همراهي و مشارکت اقليتهاي بومي و ملي

   قومي

  .داريم اعالم می

  

  

  ف منشوراهدا
  

اي   در پيوند با کاتالوگ حقوق پايهحاضرمنشور امضاکنندگان 

اعالمية کوتبوس  مندرج در » اروپايمليتهااتحادية فدراليستي «

و طرح يک پروتکل الحاقي به کنوانسيون حقوق بشر اروپا  1992

 از سوي همين اتحاديه ارائه شد و همجنين اسناد 1994سال که 

 و با اشاره به » اروپايمليتهاسازمان جوانان «مصوبة اتحاديه و 

پروتکل الحاقي به کنوانسيون (گردهمايي پارلماني شوراي اروپا 

کنوانسيون ويژه (و کميسيون ونيز ) 1993حقوق بشر اروپا در سال 

آمال و اهداف ذيل را دنبال  )1991ال براي حمايت از اقليتها در س

  :کنند می

   اقليتهاي بومي و ملي برايياهميت سياسروشن کردن  

  ؛توسعة جامعة مدني اروپا

 اقليتهاي بومي و ملي در  و مسلم بودنبديهينشان دادن  

  ؛اروپا

دو يا چند زباني طبيعي حفظ ضرورت خاطر نشان کردن  

 در معرض مرگ قرار  و اقليتها که غالباًاطقو زبانهاي من

  بعنواندارند ـ بعنوان ثروت طبيعي اروپا و همچنين

اي در  منطقهفاکتور و عامل شناسايي هويت فرهنگي و 

اي الزم و رشد و  پايهاروپا ـ از طريق اعطاي شرايط 

  ؛تکامل آنها

جانبه از اقليتها  ضرورت حمايت همهمدلل ساختن مکرر  

ثبات، صلح و تنوع   حفظ بعنوان ضامنآنهاو رشد فعال 

  ؛در اروپا

ضرورت عمل براي تکامل مورد تأکيد قرار دادن  

حمايت از اقليتهاي اروپا، ] مکانيسمها و موازين[درپي  پي
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توافقنامة کلي براي صيانت از « با با توجه به اينکه

اي و  منشور اروپا براي زبانهاي منطقه« و »اقليتهاي ملي

 اقليتهاي اروپا بطور  حمايت مستمر و پيگير از»اقليتها

  ؛گردد ميکامل تأمين ن

اي، ملي  بحثی سياسي در عرصة منطقه آغاز مؤکدمطالبة  

  .و اروپايي با مشارکت اقليتهاي بومي و ملي

  

  

  ها داده
  

يک فاکتور مهم سياسي،  گروههاي قومي/اقليتهاي بومي و ملي

اي و روشنفکري در اروپا  فرهنگي، زباني، اقتصادي، منطقه

 اقليت ملي با جمعيتي حدود 300 اروپا قارة کشور 45در : دنشبا می

و اين يعني اينکه از هر هفت نفر .  ميليون نفر وجود دارند100

. داند اروپايي يک نفر خود را جزو يک اقليت بومي يا ملي می

 زبان به 37 که از ميان آنها وجود دارند زبان در اروپا 90قريب 

 زبان هم جزو 53اند،   شناخته شدهعنوان زبانهاي ملي به رسميت

اي و اقليتها  كشور، زبانهاي منطقه/زبانهاي به اصطالح بدون دولت

  .هستند

  

  

  بديهيات
  

 پيامدهاي که  به سبب گروههاي قومي/ملياقليتهاي آن دسته از 

اند و  ها و حوادث تاريخي ديگر بوجود آمده تاريخ اروپا، مرزکشي

پا که هرگز يک دولت خودي همچنين آن دسته از خلقهاي ارو

اند و در قلمرو يک کشور بعنوان اقليت زندگي  بوجود نياورده

 محسوب گروههاي قومي/کنند جزو اقليتهاي بومي و ملي می

  .شوند می

  

  

  تعريف
  

  برايهاست که در سياست و علم در مورد يک تعريف قطعي دهه

وافقي از شود، اما تاکنون ت اقليتهاي بومي و ملي در اروپا بحث می

همچون توافقي مهم است، يک اما . اين نظر بوجود نيامده است

تواند حقوق گروهي خود را  چون تنها يک گروه تعريف شده می

  .مطالبه کند

  

اتحادية « به تعريفي که اعالمية  منشور حاضرامضاکنندگان 

 ارائه نموده است، استناد 1994 در سال » اروپايمليتهافدراليستي 

  .دننماي  آنرا اينجا به شکل زير نقل مید ونکن می

  شود که  اجتماعي اقليت بومي، ملي يا گروه قومي ناميده می

در خاک يک کشور بصورت متمرکز و يا پراکنده  .1

  ؛سکونت داشته باشد

جمعيت آن کشور  کوچکتر از مابقي  ياز لحاظ کم .2

 ؛باشد

 ؛ آن کشور باشندانآحاد آن شهروند .3

بطور مستمر در منطقة مورد نظر آحاد آن از نسلها پيش و  .4

 ؛سکونت گزيده باشند

شان متفاوت  به سبب مشخصات قومي، زباني و فرهنگي .5

 و متمايل باشند اين ودهاز شهروندان ديگر اين کشور ب

 .ويژگي را حفظ کنند

  
  

  بنيادياصول 
   

   گروههاي قومي/ ملي،ما اقليتهاي بومي

ق بشر کنيم که حقوق اقليتها بخشي از حقو تصريح می 

   ؛باشند می

 و يک فاکتور با باشيم ضامن تنوع زباني و فرهنگي می 

اي و روشنفکري در  اهميت سياسي و اقتصادي و منطقه

  ؛آييم اروپا به شمار می

امن ضخود را چون ميانجي و شفيع بين فرهنگها، بعنوان  

بينيم و مايليم بعنوان غناي اروپا، آنطور  می تنوع اروپايي

د، به رسميت ن داريني نيز حکايت از آنهاي عکه واقعيت

نقش خود را در راستاي توسعه و  شناخته شويم و سهم و

  ؛تکامل يک جامعة مدني در اروپا ايفا کنيم

ه حق برخورداري از حمايت در مقابل تهديدات، حق ب 

حفظ هويت ويژة خود، به حق صيانت براي حفظ 

موجوديت خويش و همچنين در مقابل آسيميالسيون 

  ؛کنيم ارجاع و استناد می) ل در فرهنگ حاکمح(

تعامل برابر ارجاع به ضرورت به اصل عدم تبعيض و  

   ؛دهيم می

کننده براي بوجود  بر ضرورت رشد و حمايت تعديل 

اين اصل . ؛ورزيم  میآوردن برابري واقعي فرصتها تأکيد
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الملل برابري   تبايني با اصل حقوق بين»تبعيض مثبت«

يز از تبعيض ندارد، بلکه پاسخ درخوري فرصتها و يا پره

است به نياز اقليتهاي بومي و ملي براي برخورداري از 

  ؛حمايت و رشد ويژه

اعالم و ذکر تعلق به اين اصل که بر طبق آن بر اجراي  

 آزاد باشد و بررسي اداري آن مجاز نباشد، ،يک اقليت

  ؛ورزيم تأکيد می

ي و گروهي مطالبة خود براي برخورداري از حقوق جمع 

کنيم و به حق تعيين سرنوشت خلقها  خود را تکرار می

  ؛کنيم استناد می

خواهان حق برخورداري از خودمختاري فرهنگي و  

   ؛خودمديري هستيماشکال مناسب 

جانبدار دخالت دادن فعال نسل در حال بلوغ چون  

ضامني براي ادامة رشد اقليتهاي بومي و ملي و حمايت 

  ؛ مستمر و پيگير از نسل جوان هستيم

اي مصرح در منشور  روز حقوق پايه براي اجراي به 

  . کنيم حمايت از اقليتها تالش می

  

  
  اي حقوق پايه

  

اي ذيل را   بشر حقوق پايهصيانت از اقليتها بعنوان بخشي از حقوق

ضمين تأمين و  تگروههاي قومي/براي اقليتهاي بومي و ملي

  :نمايد می

حق استفاده از زبان مادري در مراودة /زبان] آزادي[حق  .1

  ؛با ادارات و در دادگاهها

حق داشتن مدارس و حق آموزش به زبان /حق آموزش .2

 ؛مادري

 ؛فرهنگي] آزادي[حق  .3

 ؛ديني و مذهبي] آزادي[حق  .4

 ؛خودي] و احزاب[حق برخورداري از سازمانها  .5

 ؛برقراري ارتباط بالمانع فرامرزي] آزادي[حق  .6

هاي  برخورداري از اطالعات و رسانه] آزادي[حق  .7

 ؛همگاني خودي

 ؛ نمايندگي در ادارات دولتي ازبرخورداريحق  .8

اشکال مناسب خودمديري و حق برخورداري از  .9

 ؛خودمختاري فرهنگي

 ؛برابري سياسي و  نمايندگي سياسيحق برخورداري از .10

 ؛حق نامگذاري به شيوة گفتاري و نوشتاري خودي .11

 اماکن سنتي، گذاري ناماز زبان خودي برايحق استفاده  .12

گذرگاهها و خيابانها و همچنين تابلوهاي توپولوژيک 

 ؛)شناسي جايراهنمايي، (

 .حق حفظ و حمايت از مناطق مسکوني بومي .13

  

  

  ي عملهاي هتوصي/هاي سياسي استهخو
  

 بر مطالبات سياسي ضرور ذيل که هم منشوراين امضاکنندگان 

المللي و هم به تک تک کشورها فرموله  خطاب به سازمانهاي بين

  :ورزند شده است، تأکيد می

المللي  آور از اقليتها در قوانين بين صيانت و حمايت تعهد 

  ؛و درج آن در اسناد مربوط به حقوق بشر

ديالوگ سياسي و مشارکت سازنده در مشارکت برابر در  

  ؛تحول اجتماعي

به رسميت شناسي و تقويت سازمانهاي جامعة مدني  

 در اروپا و گروههاي قومي/متعلق به اقليتهاي بومي و ملي

اي که  همچنين بهبود شرايط کار سازمانهاي غيردولتي

 را نمايندگي گروههاي قومي/اقليتهاي بومي و ملي

 و »اروپاي مليتهاحادية فدراليستي ات«، به ويژه کنند می

  ؛»مليتهاسازمان جوانان «

المللي، به ويژه اتحادية  همکاري منطقي سازمانهاي بين 

اروپا، شوراي اروپا، سازمان امنيت و همکاري اروپا و 

. سازمان ملل متحد در بخش حمايت و رشد اقليتها

 در عين حال اين سازمانها را منشور حاضرامضاکنندگان 

وجود آوردن ساختارهاي موازي و رقيب برحذر از ب

  ؛دارند می

يي در مورد  نرمها و استانداردهاشاملطرحي تهية  

اشتراکات و تفاوتها بين اقليتهاي ملي، بومي و گروههاي 

  . بوجود آمده از مهاجرين و پناهندگان

  

   اين هستند که خواستاراتحادية اروپامنشور از اين امضاکنندگان 

 »وحدت در ضمن تنوع«تحاديه مبني بر شعار محوري ا 

 ـ اما اين کار نبايد صرفاً محدود به عملي و اجرا گردد

د، بلکه بايد وشبفرهنگها و زبانهاي ملي کشورهاي عضو 

  ها و زبانهاي اروپا بسط داده شود؛به همة فرهنگ

مذاکرات در ارتباط با چگونگي قرارداد قانون اساسي  

اي مندرج در فصل  پايه تصويب حقوق  براياروپا و يا

  ؛مجدداً از سرگرفته شوددوم اين قانون اساسي 

عدم رعايت استانداردهاي مربوط به حمايت و رشد  

اند،   معين گرديده»معيارهاي کوپنهاگ«اقليتها که در 

پابرجا دليلي براي اخراج از اتحادية اروپا بعنوان همچنان 

 پافشاري »نظارتيسيستم «در اين ارتباط بر بهبود . بماند

کنيم و به تجارب و صالحيتهاي شوراي اروپا ارجاع  می

  ؛دهيم می

 پايان داده »اقليتها] حمايت از[استانداردهاي دوگانة «به  

شود که بر طبق آنها اعضاي جديد اتحاديه فراخوانده 

 حمايت از اقليتها را تدوين و  براي، موازين مؤثرشوند مي

 »کشورهاي قديمي«ي از به اجرا رسانند، در حاليکه بسيار
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 و برخي عضو اين اتحاديه آن را خود به اجرا نرسانده

 کنند حتي وجود اقليتها را در خاک کشور خود انکار می

  ؛.]مانند فرانسه ـ مترجم[

 حقوق بشر اتحادية نظارتي سيستمحمايت از اقليتها در  

 براي ي و بدين ترتيب استانداردهايگنجانده شوداروپا 

  ؛دن از اقليتها بوجود آورده شوحفظ و صيانت

هاي حمايتي  ها، برنامه اقليتهاي بومي و ملي در تمام پروژه 

د ـ به ويژه در ن شومشارکت دادهرو  کارهاي پيشو 

 آموزي و همچنين بخش رشد و توسعة چندزباني و زبان

  ؛ آنها رشد و توسعة مناطقدر امر

  .سيون اروپا براي حقوق بشر ملحق شودنبه کنوا 

  

   خواستار اين هستند کهشوراي اروپامنشور از اين ضاکنندگان ام

مکانيسمهاي تاکنون بسيار نوآورانة خود را از طريق يک  

 حمايت از اقليتها و  در حوزةيسمتگيري نو استراتژيک

 روشن که آماج حفظ يطرحهمچنين از طريق تدوين 

  تنوع زبانها و فرهنگها را دنبال کند، گسترش دهد؛

 ذيربط مستقيماً گروههاينمايندگان ارکت  که مشطرحي 

در   را به شيوة اصول جامعة مدني سازماندهي شدهو

گيري شوراي اروپا  ه و تصميم گيري اراد پروسة شکل

  ؛نمايد تدوين و اجرا  راسازد،  ميميسر

مکانيسمهاي حمايت از اقليتها به طور منطقي توسعه و  

ا براي تکامل داده شوند، روندي که با منشور اروپ

نامة کلي براي  ن تفاهمياي و اقليتها و همچن زبانهاي منطقه

  ؛حمايت از اقليتهاي ملي پايان نيافته است

مکانيسمهاي کنترلي که کارکرد مثبت دارند در  

در اين کار . چهارچوب اسناد موجود تکامل داده شوند

بايد اقليتهاي بومي، ملي و سازمانهايي که منافع و مصالح 

کنند، همواره دخالت و مشارکت داده  نبال میآنها را د

  ؛شوند

ـ با عنايت به طرح پروتکل الحاقي به کنوانسيون حقوق  

بشر اروپا از طريق گردهمايي پارلماني شوراي اروپا و 

سيون ويژه براي صيانت از يهمچنين با پيشنهاد براي کم

اقليتها از طريق کميسيون ونيز شوراي اروپا ـ  رشد و 

. ص صيانت از اقليتها پيگيرانه دنبال شودگسترش مشخ

با  يک نظام حمايتي از اقليتها ايجاد اين تالشها بايد محور

  .حق شکايت براي کسب حقوق گروهي باشد

  

   خواستار اين هستند که دولتهاي اروپامنشور از اين امضاکنندگان 

 ساکن خاک گروههاي قومي/همة اقليتهاي بومي و ملي 

  يت بشناسند؛کشور خود را به رسم

توافقنامة کلي براي حمايت از اقليتهاي «اسناد اروپا چون  

 را »اي و اقليتها منشور اروپا براي زبانهاي منطقه« و »ملي

به تصويب پارلمانهاي ملي خود برسانند و به قوانين 

  االجراي داخلي تبديل کنند؛ الزم

بطور  منطبق بر زمان و الذکر موازين مندرج در اسناد فوق 

  ؛دن اجرا گردملکا

عضويت اتحادية اروپا به تازگي به کشورهايي که  

، قوانين جديدي را در حمايت از اقليتها به اند درآمده

پيگيرانه به اجرا درآيند و اين بايد  اند که تصويب رسانده

 عضو اين اتحاديه نيز صدق »کشورهاي قديمي«امر براي 

  کند؛ 

يت از اقليتهاي  در حوزة حماهاستانداردهاي به دست آمد 

 تنگاتنگ با خود اقليتها و سازمانهاي گفتگويملي در 

  .مدافع مصالح آنها حفظ و گسترش يابد

  

 و همچنين هر دو جبهة ائتالفي و حاضرامضاکنندگان منشور 

 و » اروپايمليتهااتحادية فدراليستي « متحدکنندة آنها، يعني

    خود را به» اروپايمليتهاسازمان جوانان «

   ، اين منشورمباني و رعايت پذيرش 

تأمين و تضمين تنوع زباني و فرهنگي در اروپا و رشد  

  مناطق اروپا و 

شرکت فعال در ايجاد يک جامعة مدني  همچنين 

اروپايي و يک اجتماع اروپايي که بر اساس ارزشهاي 

 و ميراث معنوي، به ويژه تنوع زباني و ناپذير تخطي

   فرهنگي، بناشده باشد،

  .دانند میمتعهد 
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