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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  لتاسعةالدورة ا
   ٢٠١٠ أبريل/نيسان ٣٠ إىل ١٩، نيويورك

  *ت املؤقاألعمال جدول من )أ( ٤ و ٣ ناالبند
التنميـة  : الشعوب األصلية ”: مناقشة املوضوع اخلاص للسنة   

ن إعـالن األمــم   مـ ٣٢ و ٣املادتــان : يف ظـل الثقافـة واهلويـة   
  “املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

ملتحـدة بـشأن حقـوق      تنفيـذ إعـالن األمـم ا      : حقوق اإلنـسان  
        الشعوب األصلية

   احلكومات من الواردة املعلومات    
  

  إكوادور    
  

  موجز  
يتضمن هذا التقرير الردود الواردة من حكومـة إكـوادور علـى االسـتبيان الـذي وّجـه                  

عضاء بشأن التوصيات الصادرة عن الدورة الثامنة للمنتدى الـدائم املعـين بقـضايا    إىل الدول األ 
  .الشعوب األصلية

  

 
  

 * E/C.19/20/2010/1.  
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 الـدائم  املنتـدى  مـن  احلكومـات  إىل املوجه االستبيان على إكوادور ردود    
  األصلية الشعوب بقضايا املعين

  
  ١ السؤال  - أوال  

 األمـم  ملنتـدى  الثامنـة  دورةلـ ا يف احلكومـات  إىل املوجهة التوصيات على الردود    
 مـن  أكثـر  أو مبوضوع يتصل فيما األصلية الشعوب بقضايا املعين الدائم املتحدة

 الـــيت التوصـــيات وعلـــى، )١(برناجمـــه/بواليتـــه املـــشمولة املواضـــيع مـــن موضــوع 
  .) السابقةالتقارير يف عليها رد قدم يكن مل إن( السابقة دوراته يف صدرت

  
 معـرض  يف إكـوادور،  جلمهورية دلغادو كوريا رافائيل االقتصاد عامل حكومة تعهدت  - ١

 مـن  كـبرية  بنـسبة  حتـتفظ  بـأن  “يت يت آي ياسـوين  مبـادرة ” بـشأن  ٩ رقـم  التوصية إىل إشارهتا
 االحتيــاطي هــذا علــى احلفــاظ مــن الغــرضو .األرض بــاطن يف الــنفط مــن املؤكــدة احتياطياهتــا

 محايـة  )أ(: وهـي  ،مهمـة  مكاسـب  ثالثـة  حتقيـق  هـو  اخلـام  الـنفط  من برميل مليون ٨٥٠ البالغ
 تارومينـان،  - تاغـايري  شـعب  :طوعيـة  عزلة يف يعيشون الذين األصلية الشعوب سكن مناطق

 إطـالق  بتجنب التلوث جتنب )ب( و الوطين، ياسوين منتزه يف انعيشي اللذان هواراين شعبو
 التنـوع  علـى  احملافظـة  )ج( و ،اجلـوي  الغـالف  يف الكربون أوكسيد ثاين من طن ماليني ٤١٠

 تقنيـة،  جلنـة  شكلت ،“يت يت آي ياسوين” ملبادرة الوطين التنفيذي اهليكل ولتعزيز .البيولوجي
   .التراث شؤون تنسيق وزيرة ،اسبينوزا فرناندا ماريا رأسته للتفاوض وفريق سياسية، وجلنة
 املتحــدة ألمــما إعــالن يف عليهــا املنــصوص لألحكــام االمتثــال مت قــد يكــون وبــذلك،  - ٢

 وحفــظ البيئــة، علــى احملافظــة أهــداف مــع متامــا يتماشــى مبــا األصــلية، الــشعوب حقــوق بــشأن
 األضـرار  درءو اجلـيين،  التـراث  سـالمة  علـى  واحلفاظ البيولوجي، والتنوع اإليكولوجية، النظم
 مـن  ١٤ املـادة  يف املعلنـة  العامـة  املـصلحة  أهداف وتتمثل ).٨٤٧ رقم الرئاسي املرسوم( البيئية

 اإلرث محايـة  جمـاالت  يف بالدولـة  املنوطـة  األساسـية  الواجبـات  يف إلكوادور السياسي الدستور
 ؛)٨٨٢ رقـم  الرئاسـي  املرسـوم ( الكـرمي  العيش لتحقيق املستدامة التنمية وتعزيز للبلد، الطبيعي
 ياســـوين” مبـــادرة كـــون أن كمـــا الدســـتور، مـــن ٣ املـــادة يف أيـــضا األهـــداف هـــذه وتـــرد
 الرئاسـي  املرسـوم ( إكـوادور  جلمهوريـة  البيئيـة  الـسياسة  عـن  معّبرا مشروعا تشكل “يت يت أي
 إىل تـدعو  الـيت  الدسـتور،  ديباجـة  يف عليها املنصوص الغاية، هلذه جتسيد هو إمنا ،)١٥٧٢ رقم

_________________ 
، ٢١-١٩ و ١٦ و ١٥ و ٩:  التوصــيات املوجهــة إىل الــدولE/2009/43رات التاليــة مــن الوثيقــة تتــضمن الفقــ  )١(  

  ، ٩٧، و     ٦٧، و     ٦٢-٥٢، و     ٤٨، و     ٤٧، و     ٤٠-٣٦، و     ٣٤، و     ٣٣، و     ٣١، و     ٣٠، و     ٢٣ و
  .٩٩-٩٧، و ٩٤، و ٨٨، و ٨٦، و ٨٣-٧٩و 
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 هلـــدف حتقيقــا  الطبيعــة  مــع  واالنــسجام  التنــوع  ظـــل يف التعــايش  مــن  جديــد  شــكل  إرســاء 
  .الكرمي العيش

 احملافظـة  هبدف الذاتية اإلدارة اتفاقات بآلية البيئة وزارة استعانت ذلك، إىل افةوباإلض  - ٣
 زالـت  ومـا  كانـت  شـعوب  وجود مع يتسق مبا احملمية املناطق يف املوجودة الطبيعية املوارد على
 لألحيـاء  كويـابينو  حمميـة  مـع  االتفاقـات  هذه من اتفاق أول أبرم وقد .جد عن أب فيها تعيش
ــع الربيــة ــ م ــسيونا، عوبش ــشوا، والكوفــان، ال ــشوار والكت ــذ .وال ــام ومن  وقعــت ،١٩٩٤ ع

ــة تلــك يف املوجــودة الــسبعة األصــلية الــشعوب جممــوع مــن ســتة مــع اتفاقــات  وهنــاك .احملمي
 كوكـا،  - كايـاميب  اإليكولوجيـة  احملميـة  يف يوسـينانغو  أوياكاشي شعوب مع أخرى اتفاقات

ــشوا، ــان، والكت ــاق والكوف ــة مــع واتف ــشالي حممي ــاء مونكوت ــة، لألحي ــرم الربي  جمتمعــات مــع أب
 ،اجملـاورة  املنـاطق  يف الكتـشوا  جمتمعـات  مـع  أبـرم  الـوطين،  ياسـوين  منتـزه  مـع  واتفاق الكتشوا،
   .الوارانيس جمتمعات مع وآخر

ــا  - ٤ ــق وفيم ــم بالتوصــية يتعل ــدمت ،٣٣ رق ــسيق وزارة ق ــراث شــؤون تن ــن الت  خــالل م
 والثقافـة،  والعلـم  للتربية املتحدة األمم منظمة مع وبالتنسيق ،)٢(الثقايف والتنوع للتنمية برناجمها
 طـة اخل يف الثقافـات  متعـدد  بنـهج  األخذ لضمان تقنية مساعدة اإلمنائي، املتحدة األمم وبرنامج
 مـن  الكـرمي  للعـيش  ٢٠١٣-٢٠٠٩ للفتـرة  الوطنيـة  اإلمنائيـة  اخلطـة ” املـسماة  ،الوطنية اإلمنائية
 صياغةلـ  الوطنيـة  احلكومـة  أداة ستـشكل  الـيت ،  )٣(“والثقافات لقومياتا متعددة دولة بناء أجل

ــسياسات ــة الـ ــتثمارات وإدارة العامـ ــة االسـ ــشمل .العامـ ــة وتـ ــتراتيجي١٢ اخلطـ ــة؛ ة اسـ  وطنيـ
 الـذي  الكـرمي  العـيش  بتحقيـق  الكفيـل  الـتغري  ترسـيخ  مـن  جنازهـا إ سـيمكن  وطنيا، هدفا ١٢ و

 جانـب  إىل للخطـة،  الرئيسي احملور الثقافية التعددية لومتث .بلدهم يف رؤيته إىل املواطنون يتوق
  .٨ و ٧ اهلدفان ومها احملور، هبذا مباشرة يتصالن هدفني

 وعقـد  تنظـيم  يف التقنيـة  املـساعدة  تقـدمي  )أ (:يلـي  مـا  للخطـة  احملددة األنشطة وتشمل  - ٥
 املنتـدى ( األصـلية  الشعوب بقضايا املعين الدائم للمنتدى الثامنة للدورة التحضريية العمل حلقة
ــل )ب( و ،)الــدائم ــشاركة متوي ــدوبتني م ــاع إىل من ــدى اجتم ــدائم املنت ــورك، يف ال ــا نيوي  ومه
 احتـاد  يف املـرأة  وحـدة  وممثلـة  املدنيـة،  واملـشاركة  االجتماعية واحلركات الشعوب أمانة مندوبة

 كوادوريــةاإل للمــرأة الثــاين الــوطين اللقــاء )ج( و، إكــوادور يف األصــلية الــشعوب قوميــات
ــة أصــول مــن املنحــدرة ــذي ،أفريقي ــداس يف عقــد ال ــد” شــعار حتــت امسريال  الوجــوه مــن املزي

_________________ 
  )٢(  http://www.ministeriopatrimonio.gov.ec/index.php/es/interculturalidad.  
-http://www.senplades.gov.ec/web/senpladesميكن االطالع على اخلطة الوطنية بالكامل علـى املوقـع الـشبكي               )٣(  

portal/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2009-2013.  
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 عقـد  الـذي  األمـازون  منطقـة  يف األصـلية  الـشعوب  نـساء  مـن  للمرأة الوطين واللقاء ،“النسائية
 فقــد وســوكومبيوس، امسريالــداس يف عقــدتا اللــتني العمــل حللقــيت وبالنــسبة .ســوكومبيوس يف

 املتعـددة  العامـة  الـسياسة  يف اجلنـساين  املنظـور  مراعـاة  لتعمـيم  مسامهات عن اهلماأعم متخضت
 املؤســسات  إلنــشاء  املــساواة جمــالس  خــالل مــن  إكــوادور  يف القــائم العمــل  ويف الثقافــات،
  .املهاجرين أمانة مثل مؤسسات مع شراكات أقيمت كما اجلديدة،

 مــن للحــد الثقــايف والتنــوع لتنميــةل برناجمهــا يف التــراث شــؤون تنــسيق وزارة وقــدمت  - ٦
 تـصميم  يف تقنيـة  مـساعدة  للمـرأة،  اإلمنائي الصندوق مع بالتنسيق االجتماعي، واإلقصاء الفقر
 النظـام  هـذا  بلـورة  ويف الوطنيـة،  اخلطـط  يف اجلنساين املنظور مراعاة تعميم ومتابعة لرصد نظام
  .والتنمية للتخطيط الوطنية األمانة ونفذته صممته الذي
 تقيـيم  يف نـشط  حنـو  علـى  إكـوادور  حكومة شاركت ،٣٤ رقم بالتوصية يتعلق وفيما  - ٧

 تـضمن  تقريـرا  وقـدمت  العـامل،  يف األصـلية  للشعوب الثاين الدويل العقد ألنشطة املدة منتصف
  .األصلية والقوميات الشعوب جتاه الوطنية احلكومة التزام
 واملــستنرية واملــسبقة احلــرة املوافقــة مبــدأ ســيما وال ،٣٧ رقــم بالتوصــية يتعلــق وفيمــا  - ٨

 علـى  املدنيـة،  واملـشاركة  األصلية الشعوب أمانة خالل من احلكومة، تعتمد األصلية، للشعوب
 عالقـة  نتـاج  تكـون ( الثقافات املتعددة الدولة بناءل فيه، الواردة والتوجيهات الدستوري اإلطار
 واملـساواة  واإلنـصاف  الحتـرام ا كنـف  يف شـىت،  أصـول  مـن  ثقافات أو/و أشخاص بني تعايش
 وشـعوب  قوميـات  عـدة  بوجـود  الدولـة  اعتـراف  أي (القوميـات  دةتعـد املو )والتضامن والعدالة

ــشها ــد وتعاي ــة داخــل بالتحدي ــة دول ــك، إىل وباإلضــافة ).وحدوي ــة تعكــف ذل ــة األمان  الوطني
 باألراضـي،  املتعلقـة  املـسائل  هـي  رئيـسية،  مواضـيع  ثالثـة  دراسـة  علـى  حاليا والتنمية للتخطيط

 الــشعوب لفائــدة مقترحــات الثالثــة اجملــاالت هــذه شملوتــ ؛واملؤســسات العامــة، والــسياسات
  .األصلية والقوميات

 برناجمهــا يف التــراث شــؤون تنــسيق وزارة تعاقــدت ،٤٠ رقــم بالتوصــية يتعلــق وفيمــا  - ٩
ــ ألنظمــة أساســي إطــار بنــاء إىل ســعيها معــرض يف ،الثقــايف والتنــوع للتنميــة  للــشعوب ةقانوني
 ونظـام  العاديـة  العدالـة  نظـام  بـني  والتعـاون  للتنـسيق  قـانون  مـشروع  لوضع هبا يستعان األصلية
ــة ــشعوب اخلــاص العدال ــع األصــلية، بال ــة م ــاحثني مثاني ــن يتحــدرون ب ــات م ــشمولة املقاطع  امل
 والـسيكويا،  والكوفـان،  ،)شمبورازوتـ  مقاطعـة ( اجلبـل  سـكان  مـن  الكتشوا قوميات :بالبحث
ــشو ــشرقيون اوالكت ــشاشي،، )ســوكومبيوس مقاطعــة( ال ــريا، وال  أصــل مــن واملنحــدرون واالب

 لــصياغة املرجعيـة  املــواد إحـدى  البحــث هـذا  نتيجــة وستـشكل  ).إمسريالــداس مقاطعـة ( أفريقـي 
  .الذكر اآلنف القانون مشروع
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 حتقيــق اتاســتراتيجي إطــار ويف الوطنيــة، اإلمنائيــة اخلطــة بتنفيــذ كــذلك يتعلــق وفيمــا  - ١٠
 األهـداف ” املعنونـة  الورقـة  صـدرت  واحمللـي،  الـوطين  املـستويني  علـى  لأللفية اإلمنائية ألهدافا

 وقــد ،“األصــلية وشــعوهبا إكــوادور قوميــات :٢٠٠٨ عــام يف املوقــف حالــة لأللفيــة، اإلمنائيــة
 يف الورقـة  هـذه  مـن  نـسخ  رمسيـا  وسلمت ،صدورها بقرب إيذانا الورقة من مقتطفات وزعت

 حــضرها حمتوياهتــا، عــن تتحــدث عــروض وقــدمت شمبورازو،تــو غريــو،أ والغــو تــو،ويك
ــدوبون ــن من ــشعوب ع ــن األصــلية ال ــف م ــات، خمتل ــون احملافظ ــن وممثل ــة ع ــوادور، حكوم  إك
  .اإلمنائي املتحدة األمم وبرنامج الدويل، للتعاون اإلكوادورية والوكالة

 ٦٠ رقـم  املرسـوم  لخـال  مـن  اجلمهوريـة،  رئـيس  قـام  ،٨٠ رقم بالتوصية يتعلق وفيما  - ١١
ــإقرار ــات ووضــع ب ــذ ترتيب ــة” تنفي ــة اخلط ــصرية ملكافحــة الوطني ــصاء العن ــاعي واإلق  “االجتم

ــا ــشغيلي، وبرناجمه ــذه وهتــدف الت ــة ه ــضاء إىل اخلط ــى الق ــف عل  واملمارســات األشــكال خمتل
 ددةاملتعـ  املواطنـة  تعزيـز  أجـل  مـن  وذلـك  ،والثقـايف  ثين اال واالستبعاد العنصري للتمييز املنهجية
 وضـع  اتـسم  وقـد  .للدولـة  العامـة  الـسياسات  خالل من للجميع والشاملة والثقافات القوميات

 مبتابعـة  وتقـوم  .الـوطين  املـستوى  علـى  عمـل  حلقـات  إقامـة  اقتـضى  ممـا  تشاركي، بطابع اخلطة
 اتوأمانـــ التـــراث، شـــؤون تنـــسيق ووزارة العمـــل، عالقـــات وزارة تنفيـــذها وتنـــسيق اخلطـــة
  .املدنية واملشاركة ،االجتماعية واحلركات والشعوب، االتصال

  
  ٢ السؤال  - ثانيا  

 هـو  األصـلية  بالشعوب املعين الدائم ملنتدىا دورةل اخلاص وضوعامل أن إىل نظرا    
ــة، بالثقافــة النــهوض ــان واهلوي  بــشأن املتحــدة األمــم إعــالن مــن ٣٢ و ٣ املادت
 حكومـة  جلـة معا سـبل  بـشأن  معلومـات  تقـدمي  ريجـى ف األصلية، الشعوب حقوق
   .اهلامة املسألة هلذه بلدكم

  
 يف بـاحلق  األصـلية  والقوميـات  الـشعوب  متتـع  لكفالة جهدا إكوادور حكومة تّدخر ال  - ١٢
 بـشأن  املتحـدة  األمـم  إعـالن  مـن  ٣٢ و ٢ املـادتني  يف عليـه  املنـصوص  النحو على املصري تقرير

ــع علــى وادورياإلكــ الدســتور ديــشّد ذلــك، علــى وعــالوة .األصــلية الــشعوب حقــوق  التمت
 القائمـة  باملـسؤوليات  لنهوضا وعلى ،الكرمي العيش شروط من شرطا باعتباره اإلنسان حبقوق

ــة مــن ســياق يف ــة التعددي ــايش الثقافي ــسق والتع ــة مــع املت ــة دســتور( الطبيع  إكــوادور، مجهوري
   .)٢٧٥ املادة
 حليـاة  بالنـسبة  كبرية أمهية ذي تغيري على إكوادور جلمهورية اجلديد الدستور وينطوي  - ١٣
 دسـتور  يف عليهـا  املنـصوص  واإلثنيـات  الثقافـات  املتعـددة  الدولـة  مرحلـة  مـن  ينتقـل  فهو البلد،
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 حــدىإ فيــه روعيــت قــد تكــون وبــذلك، .والقوميــات الثقافــات تعــددةامل دولــةال إىل ،١٩٩٨
 بنـاء ل البلـد  يف أفريقـي  أصـل  من نيواملنحدر األصلية، الشعوب حركات مطالبات وأهم عمقأ

   .الكرمي العيش جمتمع
 بنــاء )الوطنيــة اخلطــة( ٢٠١٣-٢٠٠٩ للفتــرة الكــرمي للعــيش الوطنيــة اخلطــة وتــدعم  - ١٤
ــة ــتورية دول ــددة دس ــات متع ــات القومي ــسودها والثقاف ــانون، ي ــق إىل وهتــدف الق ــيش حتقي  الع

 الـيت  التغـيريات  ومـنظم  منـهجي  بشكل الواقع أرض على تنفذ ة استراتيجي أداة وتشكل الكرمي،
  .باجتاهها ٢٠٠٨ عام دستور يدفع
ــة الوطنيـــة اخلطـــة وتقتـــرح  - ١٥  األشـــخاص، حقـــوق نطـــاق توســـع الكـــرمي للعـــيش رؤيـ

 بـالتنوع  االعتـراف  وتـضمن  وقـدراهتم،  وفرصهم وحرياهتم والقوميات، والشعوب واجملتمعات
 وميـات الق متعـددة  دولـة  إىل بالدولـة  االنتقـال  ذلـك  ويقتـضي  .مشترك مستقبل حتقيق أجل من

 وتعميـق  التوزيـع،  وإعـادة  والتنظـيم  والتخطـيط،  اإلدارة، جماالت يف اقدراهت وتعزيز والثقافات،
  .املدنية املشاركةو السياسي، والتكامل والالمركزية، السلطة، تفويض عمليات

 التـراث،  شـؤون  تنـسيق  وزارة ةاسـتراتيجي و الوطنيـة،  اخلطة استمرار مقومات ولتأمني  - ١٦
 بتحقيـق  املعـين  الـصندوق  يعكـف  األصـلية،  الشعوب حقوق بشأن املتحدة األمم إعالن وتنفيذ

 التنميـة  برنـامج  تنفيـذ  على اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج يديره الذي لأللفية اإلمنائية األهداف
 الثالثـة  احملـاور  علـى  املـذكور  الصندوق اعتمده الذي املشترك الربنامج ويركز .الثقايف والتنوع
ــة ــز )أ( :التالي ــسياسات تعزي ــادرات دعــم )ب( و الثقافــات؛ بــني املــشتركة العامــة ال ــاء مب  إحي
 وعلــى الــوطين التخطــيط جمــال يف الوطنيــة القــدرات بنــاء )ج( و اإلنتاجيــة؛ والقــدرات الثقافــة
   .واإلثين الثقايف التنوع عن إحصائية معلومات توفري خالل من احمللي الصعيد

  
  ٣ السؤال  - ثالثا  

   ؟الدائم املنتدى توصيات تنفيذ يف واجهتموها اليت صعوباتال ما    
  

 بــشأن البلــد يف املتاحــة املعلومــات وقلــة املعــارف انعــدام يف الــصعوبات إحــدى تتمثــل  - ١٧
 بقـضايا  املعنيـة  األخـرى  املتحـدة  األمـم  وآليـات  األصـلية  الـشعوب  بقـضايا  املعين الدائم املنتدى
 تقـوم هبـا   اآلليـات، ة لزيـادة التعريـف يف البلـد هبـذه        عملي بتنفيذويوصى   .األصلية الشعوب

  .مؤسسات األمم املتحدة بالتعاون مع احلكومة الوطنية
 البلــد يف الــدائم املنتــدى توصــيات نــشر كفايــة عــدم يف تتمثــل أخــرى صــعوبة وهنــاك  - ١٨

 وطـين  حمفـل  وجـود  عـدم  إىل باإلضـافة  األصـلية،  الـشعوب  حيـاة  يف تأثريها مبدى ذلك وعالقة
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 األمــم ومنظومــة الــدول، إىل موجهــة بتوصــيات يتعلــق األمــر أن باعتبــار املوضــوع، هبــذا عــىني
   .أخرى وجهات احلكومية؛ غري واملنظمات األصلية، والشعوب املتحدة،

ــة صــعوبة وهنــاك  - ١٩  احلكومــة، دوائــر يف املختــصني املــوظفني عــدد نقــص يف تتمثــل ثالث
ــام هلـــم ممـــن ــاوآثار الدوليـــة بالعمليـــات إملـ ــة بـــني والتوافـــق التعـــاون عالقـــة علـــى هـ  احلكومـ

   .األصلية والشعوب
  

  ٤ السؤال  - رابعا  
   املنتدى؟ توصيات تنفيذ سهلت اليت العوامل ما    

  
 بـه  قوبـل  الـذي  والتأييـد  األصـلية،  الـشعوب  حقوق بشأن املتحدة األمم إعالن اعتماد  - ٢٠
   .احلكومات من العديد جانب من
 الثقافــات متعــددة كدولــة بالبلــد يعتــرف الــذي كــوادورإل لــسياسيا دســتورال اعتمــاد  - ٢١
  .الوطنية اإلمنائية اخلطة لتنفيذ املبذولة واجلهود القوميات،و

 ضـمن  ينـدرج  الـذي  التراث شؤون تنسيق لوزارة الثقايف والتنوع التنمية برنامج تنفيذ  - ٢٢
 والقوميــات الــشعوب باقتــصادات والنــهوض الثقافــات، متعــددة عامــة سياســات إجيــاد مهمــة

 ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .اجلنس ونوع اإلثنية حسب مصنفة إحصائية معلومات وتوفري األصلية،
 حقـوق  حبمايـة  تتعلـق  مواضـيع  تـشمل  تـدريب  اتعمليـ  يف الـشروع  إىل الربنامج تنفيذ يهدف
  .وتعزيزها األصلية الشعوب أبناء

  
   ٥ السؤال  - خامسا  

 مـشاهبة،  أخـرى  ملموسـة  أدوات أو اسـات سي وأ قوانني حكومتكم وضعت هل    
ــة ــشاكل ملعاجلــ ــيت املــ ــؤثر الــ ــشعوب يف تــ ــلية الــ ــدكم؟ يف األصــ ــان إذا بلــ  كــ
 علــى ردود يف تقــدميها ســبق يكــن مل مــا( تفاصــيل تقــدمي يرجــى كــذلك، األمــر
   ).سابقةال سئلةاأل
  

 القوميـات  متعـددة  دولـة  إكـوادور  أن على ٢٠٠٨ عام يف اعتمد الذي الدستور ينص  - ٢٣
ــات، ــرف والثقاف ــي حبــق تعت ــشعوب ســلطات ممثل ــات ال  وظــائف ممارســة يف األصــلية والقومي

 وتعتـرف  أجـدادهم،  عـن  ورثوها اليت التقاليد إىل استنادا ،احلق هذا ممارسة هلم وتكفل قضائية
ــسوية يف حبقهــم ــة نزاعــاهتم ت  علــى اخلاصــة، وإجــراءاهتم معــايريهم تطبيــق خــالل مــن الداخلي

 إىل الدسـتور  يـشري  ولـذا،  .الدوليـة  الـصكوك  يف هبا املعترف واحلقوق دستورال مع تتعارض أال
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ــ ــشأ هأن ــسيق آليــات القــانون مبوجــب ستن ــة نظــام بــني والتعــاون للتن ــشعوب اخلــاص العدال  بال
 كنظـامي  هبما اعترافه يؤكد وإمنا الغلبة؛ تعود ملن حيدد أن دون العادي، العدالة ونظام األصلية
   .بينهما التنسيق يتعني وساريني قائمني عدالة
 واألراضـي  األراضـي  ملكية على تنص اليت اجلمهورية، دستور من ٥٧ للمادة وامتثاال  - ٢٤

 احليوانيـة،  والثـروة  الزراعـة،  وزارات قامت باجملان، عليها احلصول وسبل األجداد عن املتوارثة
 اإليكولوجيـة  الـنظم  ميـة تن ومعاهـد  الـسياسية،  الشؤون تنسيق ووزارة والصيد، املائية والزراعة

ــة يف ــة، األمــازون منطق ــوطين واملعهــد اإلكوادوري ــة ال ــة للتنمي ــسليم الزراعي ــة ســندات بت  ملكي
   .االشوار أبناء من حملية جمتمعات ثالثة إىل هكتارا ٤٠ ٣١٥
 األراضـي،  خطـة  خالل من املتبعة اجلديدة السياسة إطار ويف احلالية، اإلدارة عهد ويف  - ٢٥

ــروة الزراعــة اتوزار شــرعت ــة والث ــة والزراعــة احليواني ــع يف املائي ــة ســندات توزي  أراض ملكي
ــة وأراض ــن متوارثـ ــداد عـ ــات يف األجـ ــة اجملتمعـ ــة احملليـ ــاطعيت يف التاليـ ــا مقـ ــانتياغو مورونـ  سـ
 ١٢ ٥٤٢ مـــساحة ،ماشـــومي يفو ،اهكتـــار ١٠ ٧١٤ مـــساحة ،اشـــريباس يفو :اســـوباستا
 أنـصفت  قـد  اإلدارة تكـون  وبـذلك  كتـارا، ه ١٧٠ ٥٩٩ مساحة ،ساسامي نويفو يفو هكتارا،
 فيهـا  وينتجـون  يعملـون  وظلـوا  أجـدادهم  عـن  وورثوهـا  أراض يف وعاشـوا  ولدوا الذين أولئك
  .أسرهم أفراد إلعالة
 حقـوق  حبالـة  املعـين  اخلـاص  املقرر أنايا، جيمس قام ،٢٠٠٩ ديسمرب/الثاين كانون يف  - ٢٦

 حكومـة  مـن  دعـوة  علـى  بنـاء  البلـد  إىل بزيـارة  ،ليةاألص للشعوب األساسية واحلريات اإلنسان
 والتنـوع  التنميـة  برنامج خالل من التراث شؤون تنسيق وزارة زيارته تنسيق تولتو إكوادور،
 واملواطنــة، الــسكان أمانــةو اإلنــسان، وحقــوق العــدل وزارة مــع بالتنــسيق وذلــك الثقــايف،
 معلومـات  الوطنيـة  احلكومـة  إىل قـرر امل طلـب  فربايـر، /شـباط  ١١ ويف .املتحدة األمم ومنظومة
   .البلد ةزيار عن لتقريره النهائية الصيغة لوضع تكميلية

 مـشروع  مناولـة  يف مناسـب  هنـج  اّتباع :بعضها يلي فيما التوصيات بعض املقرر وقدم  - ٢٧
 النطـاق،  سعاو تشاركي بطابع القوانني وضع عملية واتسام العدالة، نظامي بني التنسيق قانون
 مبراعـاة  األصـلية  بالـشعوب  اخلاصـة  العدالـة  حمـاكم  عـن  الصادرة األحكام مراجعة نظام واتسام
  .وصاحلة شرعية جيعلها مبا ةالثقافي التعددية

 والتنـوع  لتنميةل وبرناجمها التراث شؤون تنسيق وزارة خالل من احلكومة، دأبت وقد  - ٢٨
 ومـن  .األصـلية  والقوميـات  الـشعوب  احتياجـات  لتلبيـة  ملموسـة  بأنـشطة  النـهوض  على الثقايف
 لتعــدد العامــة اإلدارة يف ماجــستري درجــة اســتحداث اقتــراح )أ( :يلــي مــا األنــشطة هــذه بــني

 الـصحة  يف كفـاءة  شـهادة  اسـتحداث  )ب( و والقوميـات؛  الـشعوب  حقـوق  لدراسة الثقافات
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 قــدميت مــن متكينــهم هبــدف الــصحة وزارة يف العامــة اخلدمــة ملــوظفي الثقافــات ةاملتعــدد العامــة
 والقوميــات الــشعوب رؤى تراعــي النظــام يف تغــيريات وإدخــال ثقافيــا مناســبة صــحية خدمــة
ــضمني يف شــرع )ج( و الكــون؛ إىل األصــلية ــداد أســئلة ت  مــن تطلــب أســئلة ٢٠١٠ عــام تع

 خـط  إنـشاء  )د( و؛  إليهـا  ينتمون أهنم يعتربون اليت والقومية والثقافة باهلوية اإلدالء املستجوبني
 ألبنــاء  املتحــدة الواليــات دوالرات مــن دوالر ٦٠٠ ٠٠٠ بقيمــة إنتاجيــة ريعمــشا لتمويــل
   .كبرية بأعداد فيها يوجدون اليت املقاطعات يف األصلية والقوميات الشعوب

 )الــشعوب أمانــة( املدنيــة واملــشاركة للــشعوب االجتماعيــة احلركــات أمانــة وتــشكل  - ٢٩
 املتعـددة  املـشاركة  حـق  تكفـل  الـيت  العامـة  ةالـسياس  وينفـذ  وينـسق  حيـدد  الذي الرئيسي اجلهاز

 أمانــة دأبــت الــصدد، هــذا ويف .واملــواطنني للــشعوب االجتماعيــة احلركــات وتعزيــز الثقافــات
 والقوميـات  الـشعوب  ملنظمـات  التنظيميـة  االجتماعيـة  العمليـات  تعزيـز  علـى  األصـلية  الشعوب
ــن األصــلية، ــدائم احلــوار خــالل م ــن .ال ــام وم ــاك األخــرى، امله ــشكيل هن ــساواة جمــالس ت  امل
 واخلطـط  أفريقيـة،  أصـول  مـن  نياملنحدر والسكان األصلية الشعوب دوائر وتشكيل ،)٤(اإلثنية

   .األصلية والقوميات للشعوب الكرمي العيش لتحقيق املتكاملة
 سياســة وتنفـذ  وتنـسق  حتــدد الـيت  الرئيـسية  اهليئـة  للمهــاجرين الوطنيـة  األمانـة  وتـشكل   - ٣٠
 وتـساهم  أسـرهم،  وأفـراد  للمهـاجرين  الـشاملة  الرعايـة  تـويل  إهنا حيث هجرة،لل إكوادور دولة
 مـن  لـيس  الـصدد،  هـذا  ويف .األساسـية  حقـوقهم  محايـة  وضـمان  وإمكاناهتم، قدراهتم تعزيز يف
 أن غـري  .األصـلية  والقوميـات  الشعوب تستهدف ومشاريع خطط تنفيذ احملددة هتااصالحي بني

 الـشعوب  أبنـاء  من اإلكوادوريني للمهاجرين وبرامج خدمات متقد للمهاجرين الوطنية األمانة
ــات ــدان إىل األصــلية والقومي ــضاو أخــرى، بل ــاء إىل أي ــشعوب جمتمعــات أبن ــذين األصــلية ال  ال

  .اجلوار دول من إكوادور أراضي إىل يفدون
  

  ٦ السؤال  - سادسا  
 قـضايا  لتنـسيق  )وحـدة ،  إدارة،  وزارة( وطنيـة  مؤسـسة  أي حكـومتكم  لدى هل    

  . االتصالوجهات وجدت، إن امسها، تبينوا أن لكم وهل األصلية؟ الشعوب
  

  :هي الوطنية املؤسسات  - ٣١
   .والثقايف الطبيعي التراث شؤون تنسيق وزارة  
  Colón y Juan León Mera, Ed. Ministerio de Cultura, piso 2A: العنوان  

_________________ 
  .١٥٧ و ١٥٦الدستور السياسي إلكوادور، املادتان   )٤(  
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 1890 2071/222 222 (2-593): الفروع ذات اخلاصة بالبدالة املوصل اهلاتف خط  

 2521852852 6807/2521 222 (2-593): الفاكس  

   http://www.ministeriopatrimonio.gov.ec: الشبكي املوقع  
    

   املدنية واملشاركة االجتماعية واحلركات الشعوب أمانة  
  Santa Prisca N12-1137 y Pasaje Ibarra, Quito, Pichincha: العنوان  
  2976700 (2-593): الفروع ذات اخلاصة بالبدالة صلاملو اهلاتف خط  
   http://www.secretariadepueblos.gov.ec :الشبكي املوقع  

    
   إكوادور يف األصلية والشعوب بالقوميات النهوض جملس  
  García Moreno N 5-48 (1150) y Chile, Quito, Pichincha :العنوان  
  2581319 (2-593): الفروع ذات اخلاصة بالبدالة املوصل اهلاتف خط  
  2581361 (2-593): الفاكس  
   http://www.codenpe.gov.ec :الشبكي املوقع  
   pueblos@codenpe.gov.ec :اإللكتروين الربيد  

    
   كوادورإ يف اللغة والثنائي الثقافات املتعدد للتعليم الوطنية املديرية  
  Av. Amazonas N34-451 entre Av. Atahualpa y Juan Pablo Sánz :العنوان  
  Ministerio de Educación, sexto piso, Quito, Pichincha  
 : الفروع ذات اخلاصة بالبدالة املوصل اهلاتف خط  

(593) 3 961 3567/3 961 358/3 961 364  
   http://www.dineib.gov.ec :الشبكي املوقع  

    
   إكوادور يف األصلية الشعوب لصحة الوطنية املديرية  
  Av. República de El Salvador # 950 y Suecia, Quito, Pichincha :العنوان  
  Ext. 9459 4400 381 (593)  :اهلاتف  
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   9459 الفرعي اخلط ،Ext. 9459 4400 381 (593) :الفاكس  
   dnspi@msp.gov.ec :اإللكتروين الربيد  
   http://www.msp.gov.ec/dnspi :الشبكي املوقع  

    
   األصلية وشعوهبا إكوادور بقوميات وضالنه صندوق  
  Buenos Aires y 10 de Agosto - Edif. Merino BHU 5to. Piso, Quito, Pichincha: العنوان  
   ٠٦٧١ ٦٥١٤/٢٢٣ ٢٢٣ )٢-٥٩٣( :الفاكس  
   http://www.fodepi.gov.ec :الشبكي املوقع  

    
   )ECORAE( األمازون منطقة يف اإلقليمية البيئية لتنميةا معهد  
  González Suárez s/n y Céslao Marín, Puyo, Pastaza :العنوان  
   0671 6514/223 223 (2-593) :اهلاتف  
   ecorae@ecorae.gov.ec :اإللكتروين الربيد  
   http://www.ecorae.org.ec :الشبكي املوقع  

    
   الفكرية للملكية اإلكوادوري املعهد  
  Av. República 396 y Diego de Almagro, Edif. FORUM 300, Quito, Pichincha, Ecuador  
  62-89 :الربيد صندوق  
  : الفروع ذات اخلاصة بالبدالة املوصل اهلاتف خط  
  (593) 2 250 8000 / 2250-8001 /2250-8003 / 2250-8004 

   ٨٠٢٧ ٢٥٠ ٢ )٥٩٣(: الفاكس  
   presidencia@iepi.gov.ec :اإللكتروين الربيد  
   http://www.iepi.gov.ec :الشبكي املوقع  
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  ٧ السؤال  - سابعا  
 يف عامــةال اخلدمــة مــوظفي قــدرات لتنميـة  منــهجي برنــامج تكمحكــوم لــدى هـل     

 هـذا  مثـل  وجود عدم حالة يف يرجى، ؟ األصلية بالشعوب املتعلقة القضايا جمال
 ،املـوظفني  هـؤالء  قـدرات  لتنميـة  خـاص  برنـامج  هناك كان إذا ما بيان الربنامج،

   .املختصني العامة اخلدمة موظفي لفائدة اجملال هذا يف أنشطة لتنفيذ خطة أو
  

ــة برناجمهــا خــالل مــن التــراث، شــؤون تنــسيق وزارة قــدمت  - ٣٢  الثقــايف، والتنــوع للتنمي
 أدرجـت  إهنـا  حيـث  التنميـة،  تخطـيط ب املعنيـة  الدولـة  مؤسـسات  إىل والتدريب التقنية املساعدة

 دريبلتـ  اقتـراح  لبلـورة  مـشاورة  بـإجراء  وذلـك  الـوزارات،  عمـل  ضـمن  الثقافيـة    التعددية هنج
 اإلنـسان،  وحقـوق  الثقافيـة،  والتعدديـة  العامـة،  الشؤون إدارة جماالت يف العليا الدراسات طلبة
ــراح هــذا يهــدفو ــذين العامــة اخلدمــة ومــوظفي الــسلطات ممثلــي تــدريب حتــسني إىل االقت  ال

 هـو  ذيالـ  العليـا  الوطنيـة  الدراسـات  معهـد  االقتـراح  تنفيـذ  وسـيتوىل  اجملاالت، هذه يف يعملون
  .الكوادر لتدريب مدرسة مبثابة
 التــراث إدارة علــى تــدريب حلقــيت بعقــد أيــضا التــراث شــؤون تنــسيق وزارة وقامــت  - ٣٣

ــايف، ــصميم الثق ــسياسات وت ــة ال ــددة العام ــات، املتع ــري التــراث وإدارة الثقاف ــادي غ ــدة امل  لفائ
ــا ١٢٠ ــوط املعهــد مــن موظف ــراث ينال ــشيمبورا مقاطعــات يف الثقــايف للت  ،وتونغوراهــوا ،وست
   .دومينغو سانتوو ،ومانايب
 خـالل  مـن  ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين يف أيضا احلكومة قامت نفسه، املنوال علىو  - ٣٤

 املـدربني  فريـق  بدعوة ،القطري املتحدة األمم فريق مع وبالتعاون التراث، شؤون تنسيق وزارة
 للتوعيـة  عمـل  حلقـة  ”يف للمـسامهة  األصـلية  الشعوب بقضايا املعين الدائم املنتدى ةألمان التابع
 مـن  العامـة  اخلدمـة  يف موظفـون  فيها شارك ،“الثقافية والتعددية األصلية الشعوب قضايا بشأن
 الـشعوب  قـضايا  بـشأن  لتـدريب ل حلقـة  أول كانـت  تلـك  أن بالـذكر  وجيـدر  .وزارة ١٥ قرابة

   .الالتينية أمريكا يف بلد حكومة مع اكباالشتر تعقد األصلية
 للتـدريب  الوطين النظام املدنية واملشاركة االجتماعية واحلركات الشعوب أمانة وتنفذ  - ٣٥
 املواطنــة ملمارســة الالزمــة واألدوات املفــاهيمي اإلطــار تــوفري إىل الرامــي املواطنــة ممارســة علــى
 وتعدديــة ،الثقافيــة التعدديــة مبواضــيع ماإلملــا مــن انطالقــا والتزامــا، نــشاطا أكثــر حنــو علــى

  .واجلماعية الفردية احلقوق وممارسة ،الشعب سلطة تنفيذ بغية اجلماعية واملمارسة القوميات،
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  ٨ السؤال  - ثامنا  
 األمــم بــإعالن للتعريــف بلــدكم حكومــة بــه تقــوم عمــا معلومــات تقــدمي يرجــى    

   .وتنفيذه األصلية الشعوب حقوق بشأن املتحدة
  

 التفاقيـة  التـدرجيي  التنفيذ حنو جهودها إكوادور حكومة وجهت األخري، العقد خالل  - ٣٦
ــة العمــل منظمــة ــم الدولي ــصدد، هــذا ويف ،١٦٩ رق ــصديقات إىل ضــافةباإلف ال  هــذه علــى الت

 غـري  .اجلماعيـة  احلقـوق  عـن  فـصل  ،٢٠٠٨ عـام ل اجلديد السياسي دستورال يف درجأُ االتفاقية،
 أســس رســخ الــذي هــو )٢٠٠٧( األصــلية الــشعوب بــشأن املتحــدة األمــم إعــالن اعتمــاد أن

 ومــضمونه اإلعــالن شـكل  بــأن نعتــرف أن يـتعني  ولــذا، .األصــلية الـشعوب  حبقــوق االعتـراف 
 لتنفيــذ دوليــا صــكا باعتبــاره اســتخدامه مــؤخرا بــدأ وقــد األوليــة، التعريــف مرحلــة يف زاال مــا

   .العامة السياسات
 اخلاصـني  املقـررين  إىل خمتلفـتني  فتـرتني  يف دعـوة  وجهـت  دق الوطنية احلكومة وكانت  - ٣٧

 اإلعـالن،  اعتمـاد  وعقب التوصيات، من جمموعة قدما اللذين أنايا، والسيد ستافنهاغن، السيد
 يف كـبريا  تـأثريا  الـدويل  الـصك  هـذا  لناصـية  األصـلية  الـشعوب  وامـتالك  التوصـيات  هـذه  رتأثّ

  .اجلديد الدستور صياغة
  


