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  الدورة الرابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٧١البند 

مسائل حقوق اإلنـسان،    : تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   
مبا يف ذلك النهج البديلة لتحسني التمتـع الفعلـي حبقـوق           

      اإلنسان واحلريات األساسية
  حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف    

  
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
 ت الـيت طلبـ    ٦٢/١٥٥اجلمعيـة العامـة     قـرار    مـن    ١٥ بـالفقرة    العمـ مقدم  هذا التقرير     

 عــن حقــوق اإلنــسان ا تقريــر،إىل األمــني العــام أن يعــد يف ضــوء هــذا القــراراجلمعيــة مبوجبــها 
 مــع مراعــاة آراء الــدول األعــضاء ووكــاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري ،والتنــوع الثقــايف

ــ ــصلةاحلكومي ــستني  ،ة ذات ال ــة يف دورهتــا الرابعــة وال ويف ضــوء هــذا  .  وأن يقدمــه إىل اجلمعي
ــب  ــم املتحــدة        دعــت الطل ــدول ووكــاالت األم ــسان ال ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق مفوضــية األم

التنوع الثقـايف وأمهيتـه   بالتسليم ب تعليقات خطية فيما يتعلق     إىل تقدمي   واملنظمات غري احلكومية    
التعليقـات  ومتيـل   . الـواردة للـردود    امـوجز ويـوفر هـذا التقريـر       .  وأممـه  بني مجيع شـعوب العـامل     

على التدابري اليت اختذت داخل الدولة لتعزيز التنوع الثقـايف          إىل التركيز   احلكومات  من  الواردة  
  .ومكافحة العنصرية وكره األجانب والتعصب والتمييز
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  مقدمة  - الأو  
مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق     لذي أرسـلته   امعلومات  احلصول على   استجابة لطلب     - ١

 حـىت    وصـلت عـشرة ردود مـن الـدول األعـضاء           ٦٢/١٥٥ ة لقرار اجلمعية العامـ    ااإلنسان وفق 
  .موجز لتلك الردودويرد أدناه . ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠
  

  موجز للمعلومات الواردة من احلكومات  - اثاني  
  

  اجلزائر    
  ] بالفرنسية:األصل[

  ]٢٠٠٩يوليو / متوز١[
  
 يف احلـوار بـني احلـضارات        ا أساسـي  اعنـصر بوصـفه   حكومة اجلزائر التنوع الثقايف     ترى    - ٢

املـــسائل يف املناقـــشات املتعلقـــة هبـــذه   بـــشكل فعلـــي  وقـــد شـــاركت اجلزائـــر   . والثقافـــات
اعتمــدت و. صــادقت علــى العديــد مــن الــصكوك الدوليــة املتعلقــة حبمايــة التــراث الثقــايف  كمــا

  .إىل قوانني حمليةتلك االلتزامات الدولية لترمجة  ة وطنيات تشريعااجلزائر أيض
يف يف هـذا الـصدد شـاركت     و. وضعت اجلزائر استراتيجية للشراكة يف اجملـال الثقـايف        و  - ٣

ــة مهمــة  تنظــيم  ــضافة هــذه  توســاملهرجــان الثقــايف األفريقــي  مــن قبيــل  أحــداث ثقافي قوم باست
إنـشاء  املتعلقـة ب دوى  اجلدراسة  مشلت  تلفة  كما اشتركت يف مبادرات ثقافية دولية خم      األحداث  

ــد امل ــايف العه ــد   ثق ــا وجتدي ــوم أفريقي ــي الكــبري ألاملتحــف العم ــني    فريق ــن ب ــر م ــة اجلزائ  يف مدين
  .أخرى أنشطة

االعتـراف   احترام التنوع الثقايف يف دستورها وذلك من خـالل           اأدرجت اجلزائر أيض  و  - ٤
مبختلـف اللغـات   املدرسـي  التـدريس يف النظـام   جيـري تـشجيع     و. كلغـة وطنيـة   باللغة األمازيفية   

  .الدعم لإلنتاج السينمائي واملسرحي باللغتني الوطنيتنيتقدم الدولة وما فتئت الوطنية 
 اتاملؤسسي أنشأت اجلزائر هيئات يف جمال البحث العلمـي ونـشر الثقافـ        الصعيد  على    - ٥

  .احلدائق الطبيعيةوحفظ عاون التعددية والتبادل الثقايف الدويل والتبغية إظهار الوطنية 
تـوفري فـرص الوصـول إىل وسـائل التعـبري            موارد إضافية لكفالة     ااجلزائر أيض وتستخدم    - ٦

املتـاحف واملـسارح ودور الـسينما واملكتبـات         ديـد مـن قبيـل       اجلوبناء اهليكل األساسـي الثقـايف       
  .واملراكز الثقافية
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  بيالروس    
  ] بالروسية:األصل[

  ]٢٠٠٩مايو / أيار٢٩[
  
ويتمثل أحد العوامل اهلامـة     . أكثر من مائة وثالثني جنسية    من  بيالروس  يتألف سكان     - ٧

التنميـة  الـسياسة الثابتـة للدولـة البيالروسـية واملتمثلـة يف      يف يف حتقيق االستقرار ما بني اإلثنيات     
ية الرئيــسوقــد صــادقت بــيالروس علــى الــصكوك الدوليــة . والتقاليــدلثقافــات واللغــات احلــرة ل

حلقوق اإلنسان وميتثل تشريعها املتعلق حبقوق أفـراد الكيانـات الوطنيـة بـشكل كامـل للمعـايري                
 مـن الدسـتور     ١٥ للمـادة    اوطبقـ . م خـرباء أجانـب موثـوق هبـ        هأكـد على النحـو الـذي      الدولية  

البيالروســي تتحمــل الدولــة املــسؤولية عــن احملافظــة علــى التــراث التــارخيي والثقــايف والروحــي  
ال ميكـن وضـع قيـود       والوطنية اليت تعيش يف البالد      الطوائف  ثقافات مجيع   احلرة ل تنمية  الوتعزيز  

  .دماج القسريإللثقافية كما حيظر ااخلصائص القومية أو اعلى احلقوق واحلريات على أساس 
االجتمـاعي  والثقافية الرئيـسية مناصـب رفيعـة يف اهليكـل           وحيتل ممثلو الطوائف القومية       - ٨

قائمـة  صـراعات   يف البلـد أي     ومل حتـدث    . يف بيالروس  االقتصاد والسياسة الثقافية     ويف جماالت 
وتوجــــد يف بــــيالروس . إلثــــين أو العرقــــي أو الثقــــايف أو اللغــــوي أو الــــدييناألصــــل اعلــــى 
ــل     ١٢٣ ــة غــري حكوميــة متث ــة    ٢٤منظم .  منــها مبركــز دويل ٤١يتمتــع طائفــة قوميــة وثقافي

ية وتعليمية وإعالمية وخريية بدعم من الـسلطات الوطنيـة          أنشطة ثقاف بهذه املنظمات   تضطلع  و
  .واإلقليمية والبلدية واحمللية

ملؤسـسات  وتـدرس ا  . احلق يف استخدام لغاهتم األصـلية     الطوائف القومية   ملمثلي مجيع   و  - ٩
جيـري  و. والليتوانيـة مـن قبيـل اللغـتني، البولنديـة         غات غري اللغـة البيالروسـية       املختلفة ل التعليمية  

 ثقافيـة الكتـب واملـواد املدرسـية املقابلـة           -الـيت تـضم عناصـر إثنيـة         املؤسـسات التعليميـة     ويد  تز
وأوكرانيـا  تفيـا   توانيـا وال  يبولنـدا ول  من قبيـل    وزارة التعليم يف بيالروس وبلدان أخرى       مبساعدة  

  .وأرمينيا ومجهورية كوريا وغريها
. والتعـدد الثقـايف   ني الثقافـات    هيئـات خمتلفـة لتـشجيع احلـوار بـ         بـيالروس   وقد أنشأت     - ١٠

ــة  ــامج ومث ــرة حكــومي حمــدد  برن ــز ال٢٠١٠-٢٠٠٦للفت ــسامح يف   ت لتعزي ــة والت ــة الثقافي عددي
املعـين بقـضايا    حتـت إشـراف املمثـل       ويوفر اجمللس االستشاري املشترك بني اإلثنيات       . بيالروس
ــان  ــوالقوميــات، األدي ــل والتعــاون  ا جيــدامنوذج ــشكل بنــاء   للتفاع ــني الراب القوميــة بطــات ب

رابطــات الميثلـون مـصاحل   قوميــة  ٢٠ويتــألف اجمللـس مـن ممــثلني ألكثـر مـن     . وسـلطات الدولـة  
  . بيالروسالعاملة يفالقومية والثقافية 
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إحـدى  الثقافيـة والدينيـة     التقاليـد    بني خمتلـف     نيتعزيز التفاهم والتعاون املتبادل   وما فتئ     - ١١
بـيالروس يف جمموعـة مـن املبـادرات الثنائيـة           وتـشترك   . السياسة اخلارجية البيالروسـية   دعامات  

 وأنـشطة دعـم الـسالم الـيت         ،بـشأن احلـوار بـني األديـان والثقافـات         املختلفة  املتعددة األطراف   و
  .إطار األمم املتحدةجترى ضمن 

  
  بوليفيا    

  ] باإلسبانية:األصل[
  ]٢٠٠٩يونيه / حزيران١٥[

  
التنـوع الثقـايف يف     ى االضـطالع هبـا إلدمـاج        جـر وصفت بوليفيا يف ردها اجلهود الـيت          - ١٢

دسـتور   ٢٠٠٧فربايـر  / شـباط ٧يف أصدر فعلى سبيل املثال . إطارها املعياري وسياساهتا العامة  
  .يتضمن إشارات مهمة للتنوع الثقايفجديد 
الــسياسي  قــد أســست علــى التعــدد    أن بوليفيــا  علــى  مــن الدســتور  ١املــادة تــنص   - ١٣

 وعلـى التعـاون فيمـا بـني الطوائـف املختلفـة يف هـذه                الثقـايف واللغـوي   واالقتصادي والقـانوين و   
 أن األمــة البوليفيــة تتــألف مــن جممــوع الرجــال والنــساء البــوليفيني  ٣وتؤكــد املــادة . اجملــاالت

والطوائــف املــشتركة بــني الثقافــات ، والفالحــني، والطوائــف األصــلينيوالــسكان والقوميــات 
ــة  ــة  -األفريقي ــيت تؤلــ البوليفي ــوليفي  ال ــشعب الب ــاً ال ــادة  . ف مجيع إىل أن ) ١ (٩٨وأشــارت امل

 عـن   الفـض و. “القوميـات والطوائـف   لدولة متعددة   األساس اجلوهري ل  التنوع الثقايف يشكل    ”
املـشاركة بـني الثقافـات هـي وسـيلة التـرابط والتعـايش املتـوازن واملتـسق              ”تنص علـى أن     ذلك  

بـالفوارق واملـساواة يف     اركة بـني الثقافـات      املـش عتـرف   تو. مجيـع الـسكان والقوميـات     فيما بني   
 احلفـاظ علـى الثقافـات القائمـة         ة الدولة األساسـي   اتواجبمن  الدستور أن   يؤكد  و. “األوضاع
ــها  ــشرها وتنميت ــها ون ــ. ومحايت ــادة اوطبق ــة     ١٠٠ للم ــرة العاملي ــراث والنظ ــإن الت ــاطري ف واألس

القوميـات   التقليديـة وتكنولوجيـا      واملمارسات الثقافية واملعارف  ات،  والتاريخ الشفوي والرقص  
  .حبمايتها من هوية الدولة وهي ملزمة اتعترب جزءوالسكان األصليني 

ــشري   - ١٤ ــد  وي ــضا الدســتور اجلدي ــشعب  أي ــوق ال ــي إىل حق ــوليفي  -األفريق ــسكان الب وال
جيـري  للغة اإلسبانية ومجيع اللغات األصلية الـيت        وتعترب ا . بانعزاهلااالحتفاظ  األصليني اليت تقرر    

خمتلـف الـسلطات يف الدولـة مـسؤولية اسـتخدام           تتحمـل   التحدث هبـا يف الـبالد لغـات رمسيـة و          
  .اللغة اإلسبانية ولغة أخرى على األقل حسب املنطقة

بوليفيـا أهنـا صـادقت علـى املعاهـدات الدوليـة الرئيـسية حلقـوق اإلنـسان          وقد صادقت     - ١٥
لكي يتـسىن تنفيـذ   و. قوق الشعوب األصليةمضمون إعالن األمم املتحدة املتعلق حب     كما أيدت   
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أنـشئت  بـالتنوع الثقـايف     فيمـا يتـصل     حقـوق اإلنـسان     يف جمـال    والدوليـة   الدسـتورية   االلتزامات  
محايـة  هتـدف إىل    وأوكـل إىل الـوزارة مهمـة وضـع وتنفيـذ سياسـات              . اتوزارة جديدة للثقافـ   

التنـوع الثقـايف أسـاس    فـات و املـشاركة بـني الثقا  صبح تـ وكفالـة أن  البلـد   ونشر خمتلف ثقافـات     
 مــسؤولية محايــة التــراث الثقــايف وكفالــة مــشاركة  اكمــا تتــوىل الــوزارة أيــض . التنميــة الوطنيــة

للـسكان  وتعزيز البحث بشأن املمارسات الثقافيـة       السكان والطوائف احمللية    خمتلف القوميات و  
  .األصليني واحملليني

ــضا   - ١٦ ــايف   وأُدرج أيـــ ــوع الثقـــ ــز التنـــ ــات األوالثقاتعزيـــ ــة   فـــ ــرة العامليـــ ــلية والنظـــ صـــ
للفتـرة  قوق اإلنـسان    حلطة الوطنية   اخليف  والوطنية  التنمية الوطنية يف اخلطة اإلمنائية       يف وإبرازها
  . يف بوليفيا٢٠١٣-٢٠٠٩

  
  قربص    

  
  ] باإلنكليزية:األصل[

  ]٢٠٠٩ يونيه/حزيران٤[
  

ــة و     - ١٧ ــدابري القانوني ــة للت ــدابري الــيت  غريهــا قــدمت قــربص استعراضــاً مفــصالً للغاي مــن الت
  .اعتمدهتا ملكافحة العنصرية والتعصب وكره األجانب واليت يرد موجز هلا أدناه

وقــد اعتمــدت قــربص عــددا كــبريا مــن التــدابري املناهــضة للتمييــز منــذ انــضمامها إىل       - ١٨
ــام   ــيريات      ٢٠٠٤االحتــاد األورويب يف ع ــشريعات شــاملة وإجــراء تغ ــدابري ت ــك الت ــشمل تل  وت

ة واالضـــطالع مبجموعـــة مـــن األنـــشطة واحلمـــالت واملـــؤمترات واحللقـــات الدراســـية  هيكليـــ
  .والبحوث واملنشورات لزيادة الوعي

وصـــادقت قـــربص علـــى أهـــم الـــصكوك الدوليـــة حلقـــوق اإلنـــسان ملكافحـــة التمييـــز   - ١٩
 وحتظـر القـوانني الوطنيـة التمييـز القـائم علـى             .واعتمدت تـشريعات تنفيذيـة يف جمـاالت خمتلفـة         

خمتلفة وتوفر فرص الوصول إىل احملاكم لضحايا األعمـال التمييزيـة           أسباب متنوعة ويف جماالت     
وأنــشئت . وتوكــل ســلطات خمتلفــة مهمــة بــدء التحقيقــات يف قــضايا االنتــهاكات املــدعى هبــا  

وكالة خاصـة مـستقلة هـي املفوضـية اإلداريـة ملكافحـة التمييـز والقـضاء عليـه يف اجملـالني العـام                        
وإضافة إىل ذلك تتألف اهليئة القربصية لتحقيق املساواة يف قـربص مـن هيئـة ملكافحـة              . واخلاص

  .التمييز وهيئة لتحقيق اإلنصاف
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وهنــاك تــشريعات أيــضا لكفالــة حقــوق ملتمــسي اللجــوء والرعايــا األجانــب وكــّون      - ٢٠
فقـد وضـع    وفضال عن ذلـك     . النظام القضائي قدرا كبريا من السوابق القضائية يف جمال التمييز         

  .عدد من خطط العمل الوطنية
عـددا مـن احللقـات الدراسـية     مالت وأنشطة التوعيـة، نظمـت قـربص     وفيما يتعلق باحل    - ٢١

 أصــحاب املــصلحة مبــا يف ذلــك املنظمــات احلكوميــة، وأعــضاء الربملــان، واجلهــاز         ملختلــف
ــاعيني، وراب     ــشركاء االجتم ــستقلة، وال ــات امل ــشرطة، واهليئ ــراد ال ــضائي، وأف طــات العمــال  الق

نتجـت قـربص   كمـا أ . واملوظفني وذلك للتوعية بشأن التشريعات ذات الصلة القائمة يف قربص        
سورة بشأن القضايا املتعلقة بالتمييز مبـا يف ذلـك حقـوق األفـراد أثنـاء                ونشرت مواد تدريبية مي   

يــة وتقــوم قــربص أيــضا برعا. ةتعلــق بتعــدد الثقافــات لقــوات الــشرطاحلــبس وإدراج التثقيــف امل
  .ورصد أنشطة زيادة الوعي اليت ينفذها أمني املظامل ومنظمات اجملتمع املدين

واإلدمــاج وتــشمل سياســات التكامــل الــيت تنتــهجها قــربص جمــاالت التعلــيم والعمــل     - ٢٢
والتكامــل الثقـايف مــع إيـالء اهتمــام خـاص إىل حالــة العمـال املهــاجرين وملتمــسي     االجتمـاعي  

ياسة املتعلقــة بالقــضاء علــى التمييــز إىل إجــراء إصــالح للــربامج   وأدت الــس. اللجــوء وأطفــاهلم
وهتدف السياسة إىل تعزيز ثقافة التعـايش الـسلمي      . الدراسية وتنقيح الكتب الدراسية املوجودة    

ــراك     ــانيني والقبارصــة األت ــادلني بــني القبارصــة اليون ــرام والتعــاون املتب ــدابري واختــذت . واالحت ت
  .خاصة لتعزيز اإلدماج االجتماعي لطائفة الروما القربصية

  
  اليونان    

  ] باإلنكليزية:األصل[
  ]٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢[

  
 يف ردهـا بيانـا مفـصال للتـدابري الـيت اعتمـدهتا ملكافحـة العنـصرية وكـره                    وفرت اليونان   - ٢٣

  .فيما بني الثقافاتالذي يستهدف املهاجرين واألقليات الضعيفة، ولتعزيز احلوار األجانب 
وقــد اختــذ أيــضا تــدابري قانونيــة لتنبيــه ضــباط الــشرطة بــشأن املــسائل املتعلقــة بــاحترام     - ٢٤

ــاء أعمــال        ــصرية وكــره األجانــب والتعــصب أثن ــها والتعامــل مــع العن ــسان ومحايت حقــوق اإلن
ا يف  العنصرية وكره األجانب يف وسـائط اإلعـالم مبـ         ملكافحة  كما اختذت أيضا تدابري     . الشرطة

وعـالوة علـى ذلـك    . ذلك نشر مبادئ توجيهية لوسائط اإلعالم عن منع التمييز وتعزيز التنوع    
تبـــث وســـائط اإلعـــالم اجلماهرييـــة وتـــوفر معلومـــات تـــشمل بـــرامج عـــن حقـــوق اإلنـــسان   

  .واملهاجرين باللغات األجنبية
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واهلرســك، واختــذت إجــراءات حمــددة مشلــت التعــاون مــع ألبانيــا، أوكرانيــا، البوســنة     - ٢٥
جورجيا ومجهورية مولدوفا يف جمـاالت حقـوق املـرأة مبـا يف ذلـك املـرأة املهـاجرة، واملـرأة مـن           

. طائفة الروما والنساء الالئـي يقمـن برعايـة القـّصر أو املعـاقني وضـحايا االجتـار غـري املـشروع                     
ر بـني   كـره األجانـب والتمييـز ولتعزيـز احلـوا         وكما ُنفذت مبادرات أخرى ملكافحـة العنـصرية         

 بـني   العالقـات ويـشكل احلـوار بـني الثقافـات جـزء مهمـا مـن               . الثقافات على صـعيد البلـديات     
ــة وجيــري مــن خــالل اتفاقــات خمتلفــة     احلكومــات  ــة األجنبي ــة واحلكومــات احمللي ــة اليوناني احمللي

  .التعاون الدويل
  

  غواتيماال    
  ]باإلسبانية :األصل[

  ]٢٠٠٩ يهليو/ متوز٧[
  

ــدمت غواتيمــاال   - ٢٦ ــا وصــفاً مفــصالً  ق ــبالد  لتكــوين يف رده ــدد  ســكان ال ــات املتع الثقاف
وأكثـر  ) اريفونـا والالدينـا   غاملايـا والزينكـا و    (واللغات والذي يتألف من أربـع ثقافـات رئيـسية           

  .من لغات املايا ٢٢ لغة من بينها ٢٥من 
ويف ضــوء ارتفــاع مــستويات الفقــر والفقــر املــدقع يف أوســاط جمموعــات الــسكان           - ٢٧
وتقـوم تلـك    . ألصليني، اعتمدت سياسة للتعايش والقـضاء علـى العنـصرية والتمييـز العنـصري             ا

ــادئ هــي    ــى ســبعة مب ــسياسة عل ــة،    : ال ــاج، والتعددي ــسامح، واإلدم ــساواة، والت ــايش، وامل التع
وتعــاجل الــسياسة عنــصرية الدولــة ومفهــومي العنــصرية  . والدميقراطيــة، واملــساواة بــني اجلنــسني

   ومـــدى انتـــشار العنـــصرية يف غواتيمـــاال، ومؤشـــرات التمييـــز والعنـــصريةوالتمييـــز العنـــصري
ويتمثـل  ). مبا يف ذلـك مؤشـرات الفـوارق يف األجـور وإمكانيـة الوصـول إىل الرعايـة الـصحية          (

التعددية مـن خـالل كـشف       اهلدف العام للسياسة يف تنفيذ إجراءات موجهة حنو توطيد الدولة           
  .ء عليهماالعنصرية والتمييز العنصري والقضا

ويعترف الدسـتور بـالتكوين التعـددي لـسكان الـبالد، ويقـّدر أسـلوب حيـاة الـسكان                     - ٢٨
ــاعي، واســتعماهلم      ــدهم، وتنظــيمهم االجتم ــاداهتم، وتقالي ــة،  للاألصــليني، وع مالبــس التقليدي

ويعتـرف الدسـتور أيـضاً بـأن لكـل فـرد            ). ٦٦املـادة   (وحيترمهـا ويـشجعها      وهلجـاهتم،    ولغاهتم
أن يشارك يف احليـاة الثقافيـة وحبقـوق األفـراد واجملتمعـات احملليـة يف االحتفـاظ هبويتـها                    احلق يف   

 التـصديق علـى املعاهـدات الدوليـة واعتمـاد           ويتجلـى يف  . الثقافية وفقاً لقيمهـا وعاداهتـا ولغاهتـا       
جمموعــات و. قــوق الثقافيــة للــسكان األصــلينياحلاحتــرام و ،تنفيــذ اتفاقــات الــسالملتــشريعات 
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ومثـة تـشريعات    اهليئات اإلدارية واإلمنائية الوطنيـة،      ممثلون بشكل تنظيمي يف      ن األصليني السكا
  .حلماية التراث الثقايف للسكان األصليني

الثقافيـة،  وقد أنشأت غواتيماال بشكل تنظيمـي هيئـات مـسؤولة عـن إعمـال احلقـوق                    - ٢٩
 ٢٠١٢-٢٠٠٨ة للفتـرة  وتشمل خطة العمل احلكوميـ    . يز العنصري يمومكافحة العنصرية والت  

ــة  . املــشاركة بــني الثقافــات كواحــدة مــن أولويــات أربــع    وينظــر إىل إدمــاج اجملموعــات اإلثني
بوصفه قيمة مركزية للعمل العام من جانب احلكومة وهو األسـاس الـذي اسـتندت إليـه وزارة          

لراميـة إىل تعزيـز   الرياضة والثقافة وأكادميية لغات املايا يف قيامها بـدور رائـد يف تنفيـذ الـربامج ا          
ونفـذت  . احترام حقـوق اإلنـسان مـن أجـل االعتـراف بـالتنوع الثقـايف واللغـوي يف غواتيمـاال                   
  .وتعلمها وزارة التعليم برناجما تعليميا متعدد الثقافات واللغات لتشجيع تدريس لغات املايا

. لتنـوع الثقـايف  وعوجلت التنمية االقتصادية أيضا من منظور احترام التعددية الثقافيـة وا         - ٣٠
وتقــوم غواتيمــاال اآلن بتنفيــذ برنــامج للتنميــة االقتــصادية يركــز علــى تعزيــز التنميــة يف املنــاطق  

  .الريفية ويؤكد احترام الطرق التقليدية للسكان األصليني يف جماالت التنظيم والتجارة
  

  كازاخستان    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠٠٩يونيه / حزيران٩[
  

ستان يف ردهـا تفـصيال للمبـادرات الدوليـة املتخـذة لتنميـة التعـاون بـني                  قدمت كازاخ   - ٣١
  . الدول من أجل تعزيز األمن العاملي واالتصاالت بني الثقافات واألديان

ــة         - ٣٢ ــان العاملي ــاء األدي ــامل لزعم ــؤمتر الع ــضافة م ــتظم باست ــشكل من ــوم كازاخــستان ب وتق
 اجمللس املعين بالتفاعل وتدابري بنـاء الثقـة     كازاخستان ت عقد ٢٠٠٩مايو  /ففي أيار . والتقليدية
. الذي قامت بتنظيمه وزارة الثقافة واإلعالم بالتعاون مع مجعية شعوب كازاخـستان           ويف آسيا   

ــز احلــوار بــني الثقافــات واعتمــاد أفــضل املمارســات        وشــكل املنتــدى خطــوة مهمــة حنــو تعزي
  .واألمن يف آسياللتنسيق املشترك بني اإلثنيات كأداة فعالة حلفظ السالم 

 ١٩٩٥وعلى الصعيد الوطين أنشأت كازاخستان مجعية شعوب كازاخـستان يف عـام               - ٣٣
وهي جمموعة استشارية متعددة اإلثنيات تعمل كهيئة استـشارية لـرئيس مجهوريـة كازاخـستان           

 مـن وسـائط     ٣ ٠٠٠وتعمـل يف كازاخـستان حنـو        . وتتمتع مبركز دسـتوري ومتثيـل يف الربملـان        
ويتجلـى التنـوع    .  لغة خمتلفـة   ١٣عمل بلغات خمتلفة كما تبث إذاعة الدولة باستعمال         تعالم  اإل

وتـدعم كازاخـستان نـشر األعمـال الثقافيـة والعلميـة والفلـسفية              . اللغوي أيضا يف جمال التعليم    
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ج بعـضها يف قائمـة اليونـسكو       رواألدبية كما تدعم حفظ اآلثار التارخيية ومحايتها وهي اليت أُد         
  .لعامليللتراث ا

  
  املكسيك    

  ]باإلسبانية: األصل[
  ]٢٠٠٩يونيه / حزيران٣[

أكدت املكسيك يف ردها على التنوع الثقايف الواسع فيها ووفرت معلومـات تفـصيلية                - ٣٤
  . عن السكان األصليني وجمتمعاهتم احمللية

 يف املائــة مــن ســكان املكــسيك ويــشمل ١٠وتــصل نــسبة الــسكان األصــليني إىل حنــو   - ٣٥
ــة و ١٠تــراث اللغــوي للمكــسيك  ال ــا٣٦٤ جمموعــة لغويــة و ٦٠ عــائالت لغوي .  صــنفا لغوي

املكــسيك تــضم تكوينــا متعــدد الثقافــات يــستند  ” مــن دســتور املكــسيك أن ٢وتــذكر املــادة 
وللــسكان األصــليني احلــق يف احلفــاظ علــى لغتــهم ومعــارفهم . “أساســا إىل الــسكان األصــليني

ــه    ــهم وهويت ــشكّل ثقافت ــصر ي ــى     وكــل عن ــوق عل ــذه احلق ــة ه ــة بكفال ــة ملزم ــا أن الدول م كم
  .الصعد مجيع
ــن           - ٣٦ ــددا م ــايف اختــذت املكــسيك ع ــوع الثق ــز التن ــدابري املتخــذة لتعزي ــق بالت ــا يتعل وفيم

لحقــوق اللغويــة للــسكان األصــليني يعتــرف لاملبــادرات القانونيــة مبــا ذلــك اعتمــاد قــانون عــام  
القانون التمييز القائم علـى أسـاس اللغـة وأنـشأ           وحظر  . بلغات السكان األصلية كلغات وطنية    

املعهــد الــوطين للغــات األصــلية الــذي تتمثــل واليتــه يف تــصميم اســتراتيجيات وأدوات لتنميــة    
لغات السكان األصليني وتعزيز معارفهم واستخدام لغـات الـسكان األصـليني مبـا يف ذلـك مـن              

هنـيني املـتكلمني بلغـتني وتـشجيع البحـوث          خالل األنشطة الفنية واألدبية والتثقيفية، وإجازة امل      
واللغات األصلية مدجمة على حنو مالئـم يف التعلـيم ويف جمـال    . يف جمال لغات السكان األصليني 

  .الوصول إىل نظام العدالة
ــاء قــدرات املهنــيني يف جمــال    ٢٠٠٤ويف عــام   - ٣٧  اعتمــدت املكــسيك سياســة صــحية لبن

 املنــاطق املتعــددة الثقافــات وإدمــاج الطــب التقليــدي الرعايــة الــصحية علــى تــوفري اخلــدمات يف
  .للسكان األصليني يف النظام الصحي الوطين

كما قدم تقرير املكسيك أيضا تفاصيل عن عدد املبـادرات الـيت قادهتـا اللجنـة الوطنيـة                - ٣٨
وكان من بني تلك املبـادرات اإلجـراءات الـيت اُتخـذت لتعزيـز قـدرة                . لتنمية الشعوب األصلية  

ظمــات الــسكان األصــليني مبــا فيهــا املنظمــات النــسائية علــى تعزيــز وســائل التعــبري الثقافيــة     من
  .جملموعات السكان األصليني ومحاية التراث الثقايف للمجتمعات احمللية للسكان األصليني
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  موناكو    
  ]بالفرنسية: األصل[

  ]٢٠٠٩يوليه / متوز٧[
  

 قوميــة ١٢٣يف وجــود التنــوع الثقــايف ويتجلــى إمــارة مونــاكو جمتمعــا تعــدديا تــشكل   - ٣٩
ــة الــضمري والتعــبري   . ســكاهناتــشكل  واالجتمــاع واإلعــراب عــن التنــوع الثقــايف   وتكفــل حري

  .موناكو يف
لتعـاون الثقـايف واستـضافت مهرجانـا        ثنائيـة خمتلفـة ل    قّعت موناكو على اتفاقـات      قد و و  - ٤٠

ــن     ــا ع ــا دولي ــسرحيا واجتماع ــيض املتوســط   ”م ــاكو والبحــر األب ــل. “مون ــن  ويعم ــد م  العدي
التبـادل الثقـايف الـدويل      أنشطة  املشاركة يف   على تشجيع    يف موناكو    ةاملنظمات الثقافية املوجود  

  .الرابطات إجراء احلوارات والتبادل بني هذهتؤيد موناكو ما فتئت و. الفهم املتبادلوحتقيق 
  

  إسبانيا    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠٠٩يوليه / متوز٦[
  

يف أمهيــة لــه ممــا الثقــايف مبــدأ أساســيا يف النمــوذج اإلســباين واألورويب لتنــوع يــشكل ا  - ٤١
ذاتيـا مــن  وعلـى الـصعيد الـوطين متكـن اجملتمعـات احملليـة املـستقلة        . الـشؤون الداخليـة والدوليـة   

أمـا علـى الـصعيد الـدويل فـإن بعـض األولويـات للـسياسة           . تنفيذ السياسات الثقافية اخلاصة هبا    
تـرتبط  ) فيما يتعلق بأمريكا الالتينية ومنطقة البحر األبيض املتوسـط وأوروبـا      (انية  الثقافية اإلسب 

  .على حنو وثيق بقبول التنوع الثقايف
نظم القـيم الـيت تقـوم عليهـا          فيها   مال ثقافية تتجلى  وفئة اجتماعية موارد    لكل جمتمع   و  - ٤٢

تساوي الفرص بني مجيـع الثقافـات       وميثل احترام اهلويات الثقافية ومحاية التراث الثقايف و       هويته  
 بــني  التــرابطواملبــادئ والقــيم الدميقراطيــة أمــورا جوهريــة لتوطيــد احلــوار الثقــايف وضــمان         

ــها   ــصراعات وحل ــع ال ــة  أن كمــا . اجملتمعــات ومن ــة الثقافي ــرام اهلوي عــامال أساســيا  يــشكل احت
  .بالنسبة للسالم

ونيـة للتنـوع الثقـايف مبـا يف ذلـك تعزيـز             احلمايـة االقتـصادية والقان    أمهيـة    إسبانيا   وتؤكد  - ٤٣
االجتماعي والـدعم العـام للثقافـة والـصناعات         والترابط   الثقافية واحلوار بني الثقافات      املشاركة
الثقافـة  أن  كمـا   . فرص العمل الثقافة عامال لتحقيق التنمية االقتصادية وتوليد       وتشكل  . الثقافية
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تعزيـز احلقـوق الثقافيـة    املـشتركة يف    املختلفـة    اعلـة  الف ضرورية لتحقيق التآزر فيما بني العناصـر      
  .وتأكيد أمهية التنوع الثقايف داخل منظومة األمم املتحدة

ويـرتبط التنـوع    . كان التنـوع الثقـايف مبـدأ أساسـيا لعمـل وزارة الثقافـة اإلسـبانية               وقد    - ٤٤
مــا يتعلــق باهلويــة  االجتمــاعي فيوالتــرابطالدميقراطيــة بالثقــايف بــشكل وثيــق بالنظــام التعــددي و

بغيــة ضــمان احلكومــة علــى اتبــاع سياســيات ثقافيــة وقــدرة  واحلــوار الثقــايف ،الثقافيــة والعمالــة
  . جتاريا الثقافيةاتتسويق السلع واخلدم

  


