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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية 
  الدورة التاسعة
   ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠ إىل ١٩نيويورك، من 

  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٤  و٣البندان 
: الشعوب األصـلية  ”: مناقشة املوضوع اخلاص للسنة   

 من ٣٢  و٣ املادتان   - التنمية يف ظل الثقافة واهلوية    
  “إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية

تنفيذ إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن         : حقوق اإلنسان 
      األصلية حقوق الشعوب

املعلومــات الــواردة مــن منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات احلكوميــة            
  الدولية األخرى

  تقرير وكاالت منظومة األمم املتحدة يف إكوادور    
  

  موجز  
هذا التقرير استنادا إىل اإلسهامات املقدمـة مـن وكـاالت منظومـة األمـم املتحـدة                 أُعد    

املعـين بقـضايا الـشعوب      العاملة يف إكوادور، ويف إطار التوصيات الصادرة عن املنتـدى الـدائم             
وهو إضافة إىل ذلـك التقريـر       . للشعوب األصلية يف العامل   وأهداف العقد الدويل الثاين     األصلية  

  .امس الذي حتيله إىل املنتدى الدائم وكاالُت األمم املتحدة العاملة يف إكوادوراملشترك اخل
  

  

  

  *  E/C.19/2010/1.  
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ــدما          - أوال   ــضي ق ــم املتحــدة يف امل ــابع لألم ــريقكم القطــري الت ــاهم ف ــف س كي
 الـيت يـرد بياهنـا       للـشعوب األصـلية يف العـامل      بأهداف العقد الـدويل الثـاين       

  فيما يلي؟
ــز وإشــراك ا    - ألف   ــز عــدم التميي ــصميم  تعزي ــشعوب األصــلية يف ت ــذ ل ــات وتنفي العملي

ملــضطلع هبــا علــى  ااملتعلقــة بــالقوانني والــسياسات واملــوارد والــربامج واملــشاريع
  وتقييمهاالصعد الدولية واإلقليمية والوطنية 

، وقعــت حكومــة إكــوادور ومنظومــة األمــم املتحــدة   ٢٠٠٩أغــسطس /يف شــهر آب  - ١
، إثـر عمليـة تـشاور مـع         ٢٠١٤-٢٠١٠إلمنائيـة للفتـرة     إطاَر عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة ا         

ويعد إطـار   . شىت املؤسسات واملنظمات، مبا فيها منظمات الشعوب األصلية، استغرقت عامني         
العمل هذا أساس عمليـة الربجمـة الـيت تقـوم هبـا وكـاالت منظومـة األمـم املتحـدة يف إكـوادور،                        

قــدرات الــسكان، وإمكانــاهتم، ) أ(: وينــصب حمــور تركيــزه علــى مخــسة جمــاالت للتعــاون هــي
ــاهتم، وتوقعــات أعمــارهم   ــة حي ــة، والنظــام   ) ب (؛ونوعي ــسيادة الغذائي ــة، وال ــاج، والعمال اإلنت

ــدعم؛    ــوفر الـ ــذي يـ ــصادي الـ ــاطر؛   ) ج(االقتـ ــة، وإدارة املخـ ــتدامة البيئيـ ــالح ) د(االسـ اإلصـ
ــة، وحقـــوق اإلنـــسان؛   ـــ(احلكـــومي، واملـــشاركة، والعدالـ ــة، والـــسالم) هـ ، والتكامـــل التنميـ

واحملاور الشاملة إلطار عمل األمم املتحدة هي حقـوق اإلنـسان           . احلدودي يف املنطقة الشمالية   
  . والتعدد الثقايفواملساواة بني اجلنسني

التنميـة والتنـوع الثقـايف مـن أجـل احلـد مـن الفقـر            ، بدأ تنفيذ برنـامج      ٢٠٠٩ويف عام     - ٢
 املوارد مـن الـصندوق املـشترك بـني برنـامج األمـم              وحتقيق اإلدماج االجتماعي، الذي تتوافر له     

ويشمل الربنامج أنـشطة سـبع مـن وكـاالت     . املتحدة اإلمنائي لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    
ومتثـل احلكومـةَ وزارةُ تنـسيق    . منظومة األمم املتحدة، وينسقه صندوق األمم املتحدة للـسكان      

ــوزارات وامل    ــربط بــني خمتلــف ال ــيت ت ــراث ال ــصعيدين املركــزي    الت ــى ال ــة عل ؤســسات احلكومي
وللربنـــامج نطـــاق وطـــين، وهـــو ُينفـــذ يف مقاطعـــات تـــشيمبورازو وإمسريالـــداس         . واحمللـــي

ويرتكــز الربنــامج إىل .  ماليــني دوالر٥,٥وســوكومبيوس بتمويــل ملــدة ثــالث ســنوات قــدره  
ات واسـتخدامها  السياسات العامـة، واملـشاريع االقتـصادية، وجتهيـز اإلحـصاء      : ثالثة حماور هي  
  .لدى اختاذ القرار

ويف إطار الربنامج املذكور، قدمت املنظومة الدعم لكـي جيـري إعـداد اخلطـة املتعـددة                   - ٣
الثقافات للقضاء على التمييز العنـصري واالسـتبعاد اإلثـين والثقـايف مبـشاركة خمتلـف منظمـات                  

وقامـت وزارةُ   . تشاور معها الشعوب األصلية واإلكوادوريني املنحدرين من أصول أفريقية وبال       
بتنـسيق عمليـة إعـداد    ) اليونـسكو  ( األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة      منظمةُتنسيق التراث و  
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هـــذه اخلطـــة الـــيت ُعرضـــت بعـــد ذلـــك علـــى الـــصعيد الـــوطين ويف مقاطعـــات ســـوكومبيوس  
فات، أصـدر رئـيس   ونظرا لألمهية اليت تتسم هبا اخلطة املتعددة الثقا  . وتشيمبورازو وإمسريالداس 
 الذي يدعو إىل تطبيق اخلطة كسياسة عامـة علـى الـصعيد الـوطين               ٦٠اجلمهورية املرسوم رقم    

 يومــا ملكافحــة العنــصرية والتمييــز العنــصري وإلقامــة جمتمــع متعــدد        ٣٦٥”معلنــا تكــريس  
وقد جرى نشر اخلطة اليت تشكل أداة هامـة مـن أدوات الـسياسات العامـة الراميـة                . “الثقافات

  .  احلد من التمييز والعنصريةإىل
وسعيا إىل إفساح جمال للدراسة واكتساب املعـارف والتبـادل بـني منظمـات الـشعوب         - ٤

إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق األصــلية يف إكــوادور فيمــا يتعلــق بالتقــدم احملــرز يف تنفيــذ 
 للـــشعوب  والعقبـــات والتحـــديات الـــيت تعترضـــه، نظمـــت األمانـــة العامـــةالـــشعوب األصـــلية

واحلركات االجتماعية واملشاركة املدنية حلقة العمل الوطنية التحضريية املعقـودة قبيـل الـدورة              
الثامنة للمنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، وذلك يف إطار برنـامج التنميـة والتنـوع                

عين بتعـدد الثقافـات   الثقايف وبالتنسيق مع فريق األمم املتحدة العامل املشترك بني الوكاالت وامل       
ــم املتحــدة اإلمنــائي     ــع برنــامج األم ــات حكوميــة      . وم ــدين وهيئ ــارك ممثلــون للمجتمــع امل وش

ووكــاالت للتعــاون يف حلقــة العمــل هــذه الــيت قــدمت مــدخالت هامــة للوفــد اإلكــوادوري      
  .املشارك يف الدورة الثامنة للمنتدى الدائم

 وضــعت مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق  ويف إطــار برنــامج التنميــة والتنــوع الثقــايف،   - ٥
اإلنسان بالتعاون مع وزارة العدل وحقوق اإلنسان وثيقةً لترسيخ نظم إقامة العدل اليت تتبعهـا               

وسـتكون  . الشعوب األصلية، اطلعـت عليهـا وأقرهتـا القوميـات األصـلية املـشاركة يف الدراسـة           
ن ينظم التنسيق والتعاون بني نظـم       هذه الوثيقة من املدخالت املستعان هبا إلعداد مشروع قانو        

وجـرى أيـضا إعـداد منـاذج تدريبيـة يف      . إقامة العـدل لـدى الـشعوب األصـلية ونظريهتـا العاديـة            
جمــال احلقــوق اجلماعيــة موجهــة إىل مــوظفي مكتــب املظــامل وأفــراد الــشرطة الوطنيــة والقــوات 

قــدت حلقــةُ العمــل ، ُع٢٠٠٩ديــسمرب /ويف كــانون األول. دعــاءالاملــسلحة والقــضاة وممثلــي ا
الدولية املتعلقة بتطبيق نظم إقامـة العـدل املتبعـة لـدى الـشعوب األصـلية وتنـسيقها مـع نظريهتـا                      
ــة حقــوق اإلنــسان        ــا، املقــرر اخلــاص املعــين حبال ــسيد جــاميس أناي ــة، الــيت شــارك فيهــا ال العادي

  .واحلريات األساسية للشعوب األصلية
تاغـايري  (الوقائية حلماية الشعوب األصلية املنعزلـة       وتلقى القائمون على خطة التدابري        - ٦

برنـامج احلفـاظ علـى التـراث الطبيعـي والثقـايف            املكلفة هبا وزارة البيئـة دعمـا مـن          ) وتارومينان
بدعم من ست وكـاالت     الذي ُينفذ بدوره    ياسوين وإدارهتما املستدامة    يف  حملمية احمليط احليوي    

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  نــسيق مــن   وبتتابعــة لألمــم املتحــدة يف إكــوادور   ــل مــن   وبرن متوي
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ــة       ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وإســبانيا لتحقيــق األهــداف اإلمنائي الــصندوق املــشترك بــني برن
وجيــري يف إطــار اخلطــة املــذكورة تنفيــذ أنــشطة لتــشخيص احلالــة والرقابــة والرصــد،   . لأللفيــة

ألشغال العامة اليت من شأهنا حتـسني نوعيـة حيـاة           وتشجيع مشاريع التنمية االقتصادية البديلة وا     
وتعــزز اخلطــة أيــضا  . الــسكان القــاطنني منــاطق توجــد هبــا أراضــي الــشعوب األصــلية املنعزلــة   

السياسات الرامية إىل محاية السالمة املادية والثقافية للـشعوب األصـلية املنعزلـة واألراضـي الـيت                 
  . توارثتها عن أسالفها

ق املــشترك بــني برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وإســبانيا املــسمى وبــدعم مــن الــصندو  - ٧
، جــرى تنظــيم “حنـو تنميــة متكاملــة وتــشاركية يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب ”

تعزيز القيادات السياسية واالجتماعية بني شـباب الـشعوب األصـلية           ”حلقة دراسية وطنية عن     
ــة    ــق التنمي ــات والثقافــات   يف إكــوادور مــن أجــل حتقي ــة املتعــددة القومي ــاء الدول ــشرية وبن  “الب

الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلمنائي الدويل، واجمللـس املعـين بالنـهوض بالقوميـات والـشعوب يف                (
  ).إكوادور، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 مــن القيــادات الــشبابية للــشعوب األصــلية مــن  ٧٥وشــارك يف هــذه احللقــة الدراســية    - ٨
وكـان اهلـدف منـها تأكيـد أمهيـة القيـادات الـشبابية              . جلنسني جاءوا من خمتلف أحناء إكوادور     ا

ــشعوب        ــات وال ــدى القومي ــاعي ل ــتغري االجتم ــشاركية وال ــة الت ــات ترســيخ الدميقراطي يف عملي
  .األصلية يف إكوادور

، قامـــت وزارة التعلـــيم )اليونيـــسيف(وبـــدعم مـــن منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة    - ٩
يريتها الوطنية للتعليم املتعدد الثقافات والثنائي اللغة بوضع مشروع برنـامج تعليمـي لتـسع               ومد

ِسـيون، وسـيكويا، وكوفـان، وكيْتـشوا، وْشـوار،          (قوميات يعيش أبناؤها يف منطقـة األمـازون         
ويــشمل هــذا املــشروع منوذجــا تعليميــا يركــز علـــى       ). وأتــشوار، وشــيفيار، وواو، وزابــارا   

لتلــك الــشعوب، وعلــى إعــداد مــواد تعليميــة تتــضمن األجبــديات األساســية   الــسمات اخلاصــة 
ــال بلغــات       ــواميس املــصورة لألطف ــسنوات الدراســة األوىل والق ــة ل ــة الالزم واأللعــاب التعليمي

وقد ُنفـذت هـذه األنـشطة يف إطـار املـشروع دون اإلقليمـي املعـين بـالتعليم                   . الشعوب األصلية 
  .ة يف منطقة األمازون وبدعم مايل من احلكومة الفنلنديةاملتعدد الثقافات والثنائي اللغ

وتقوم حكومة مقاطعة بيتشينتشا ومديرية التعليم الثنائي اللغة مع شركات وطنيـة مـن                - ١٠
فلنـتعلم مـن الـشعوب والقوميـات األصـلية      ”القطاع اخلاص بالترويج حلزمة تعليمية حتمل اسم  

ــة ا وتــشمل أقراصــ“يف إكــوادور للتعلــيم األساســي، وذلــك بغيــة تعزيــز املعرفــة    مدجمــة تفاعلي
وجرى توزيـع هـذه املـواد يف املـدارس الثنائيـة اللغـة يف منطقـة                 . بالثقافات والتنوع يف إكوادور   
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ــاميب        ــة كايــ ــة يف منطقــ ــة اللغــ ــدارس الثنائيــ ــبانية واملــ ــة اإلســ ــدارس اللغــ ــازون، ويف مــ األمــ
  .يتشينتشاـب مبقاطعة
 الرســولية مبقاطعــة إمسريالــداس واألبرشــية األفريقيــة     ويف إطــار حتــالف بــني الكنيــسة     - ١١

للمجمع األسقفي واليونيسيف، صدرت موسـوعة معـارف الـسكان اإلكـوادوريني املنحـدرين            
من أصول أفريقية لتكون وسيلة لتوعية القادة واملعلمني واجملتمعات احمللية بثقافة اإلكـوادوريني             

وعة مثـرة أعـوام عـدة شـهدت جتميعـا وجتـسيدا             وتعد هـذه املوسـ    . املنحدرين من أصول أفريقية   
  . مجاعيا للذاكرة املعرفية لسكان إكوادور املنحدرين من أصول أفريقية

  
تعزيز مشاركة الشعوب األصلية مشاركة كاملة وفعالـة يف القـرارات الـيت تـؤثر             - باء  

 تأثريا مباشرا أو غـري مباشـر علـى أسـاليب حياهتـا وأراضـيها وأقاليمهـا التقليديـة            
ــى          ــؤثر عل ــة، أو ت ــوق مجاعي ــا حق ــعوبا أصــلية هل ــة بوصــفها ش وســالمتها الثقافي

جانـــب آخـــر مـــن جوانـــب حيـــاهتم، مـــع مراعـــاة مبـــدأ املوافقـــة احلـــرة           أي
  واملستنرية واملسبقة

بنـاء علــى طلــب مـن حكومــة إكــوادور، أجـرى املقــرر اخلــاص، الـسيد جــاميس أنايــا،       - ١٢
  .٢٠٠٩ ديسمرب/يف شهر كانون األولزيارة للبلد 

واجتمــع املقــرر اخلــاص مبمــثلني مــن املنظمــات الوطنيــة للــشعوب األصــلية واإلدارات     - ١٣
احلكوميــة، واســتعرض احلالــة بالنــسبة ملواضــيع معينــة مثــل التــشاور مــع الــشعوب األصــلية          
ــا بــني احتــاد القوميــات األصــلية يف إكــوادور واحلكومــة،       ومــشاركتها، واحلــوار اجلــاري حالي

مشروع قانون للتنسيق والتعاون بني نظـم إقامـة العـدل لـدى الـشعوب األصـلية                 وعملية إعداد   
  . ونظريهتا العادية

ــشوا يف إكــوادور      - ١٤ ــة الكت ــسيف ) ECUARUNARI(وكــان احتــاد شــعوب قومي واليوني
عكفا طـوال الـسنوات املاضـية علـى وضـع برنـامج عمـل ُيعـىن بأطفـال الـشعوب األصـلية،                        قد

وهو منـوذج لتـدريب وتثقيـف زعمـاء الـشعوب األصـلية             . ذا وتعزيزه ومناقشة برنامج العمل ه   
واملربني املتعددي الثقافات وثنائيي اللغـة وأطفـال الـشعوب األصـلية مـن اجلنـسني، يهـدف إىل                   
تعزيز عمليات جتري يف إطارها ويف داخل اجملتمعات مناقشة احملاور املتمثلـة يف اهلويـة واإلقلـيم                 

  . فال الشعوب األصلية يف إكوادوروالصحة والتعليم ومحاية أط
ــم           - ١٥ ــة لألم ــة والزراع ــة األغذي ــوم منظم ــايف، تق ــوع الثق ــة والتن ــامج التنمي ــار برن ويف إط

 مـشروعا إنتاجيـا   ٢٢املتحدة، يف املقاطعـات الـثالث الـيت يغطيهـا الربنـامج، بتقـدمي الـدعم إىل               
وكانـت هـذه    .  أصـول أفريقيـة    يراعي االستدامة البيئية وتنفذه الشعوب األصلية واملنحدرة مـن        
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العملية تشاركية حيث اضطلعت اجملتمعات احمللية نفسها بتحديد خواص املـشاريع الـيت تتلقـى               
وكانت املـشاريع املقترحـة هتـدف إىل إحيـاء املعـارف الـيت توارثتـها الـشعوب األصـلية                    . الدعم

  . زيةوالسكان األصليني عن األسالف وأُقصيت من عمليات التنمية ألسباب متيي
ويتمثـل اهلـدف الرئيـسي يف اســتعادة سـبل كـسب الــرزق للـشعوب األصـلية، ومحايــة          - ١٦

املــوارد الطبيعيــة، وإحيــاء كــل املعــارف التقليديــة الــيت توارثتــها األجيــال واملتعلقــة بالعمليــات    
ــة  ــة والغذائي ــال حــي علــى تناقــل    نواملزارعــو. اإلنتاجي ــشيمبورازو مث ــة ت ــديون يف مقاطع  التقلي

فهــم ُيعتــربون مــزارعني حكمــاء يــستعينون مبؤشــرات بيولوجيــة أو فلكيــة للتخطــيط  . فاملعــار
واسـتعادة األسـاليب التقليديـة الـيت يـستخدمها هـؤالء املزارعـون هـدف مـن                  . لإلنتاج الزراعي 

األهـــداف الرئيـــسية للربنـــامج، وهـــم أنفـــسهم منـــوذج يـــراد نـــشره يف مقـــاطعيت إمسريالـــداس    
  .ع الشعوب األصلية اليت تعيش يف هاتني املقاطعتنيوسوكوموبيوس مع مراعاة تنو

  
تكـون مالئمـة مـن    لكـي تـشمل رؤيـة منـصفة و    إعادة حتديد الـسياسات اإلمنائيـة      - جيم  

  الثقافية، مبا يف ذلك احترام التنوع الثقايف واللغوي للشعوب األصليةناحية ال
جـستري يف الـسياسات العامـة       يف إطار برنامج التنمية والتنوع الثقايف، أُنشئت درجـة ما           - ١٧

اإلنسان عالوة على دبلوم يف الصحة يف سياق التعـدد الثقـايف، وذلـك              والتعدد الثقايف وحقوق    
بغية تعزيز قدرات املوظفني احلكـوميني علـى صـوغ الـسياسات العامـة املتعلقـة بالتعـدد الثقـايف                    

ــادرات األكادمييــة الــيت سيــضطلع هبــا معهــد       . وبالــصحة يف ســياق التعــدد الثقــايف    وهــذه املب
دريبا رفيــع املــستوى للمــوظفني العمــوميني مــن اجلنــسني      الدراســات العليــا الوطنيــة متــنح تــ    

وتستجيب للوالية املنصوص عليها يف الدسـتور الـيت تقـضي بـضرورة أن يكـون التعـدد الثقـايف            
  . حمورا شامال للعالقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف إكوادور

وم االجتماعيــة واليونيــسيف، ويف إطــار االتفــاق املــربم بــني كليــة أمريكــا الالتينيــة للعلــ  - ١٨
ــة يف        ــسياسات العام ــايف وال ــدد الثق ــشجيع احلــوار والتطــوير األكــادمييني ملواضــيع التع جــرى ت
إكوادور، مع القيام بوجه خاص بتعزيز العمل املنفـذ مـع احلكومـات احملليـة للـشعوب األصـلية                   

  . وتوثيق اخلربات املكتسبة يف جمال التعدد الثقايف
ريع اإلنتاجيــة الــيت تــدعمها منظمــة األغذيــة والزراعــة منوذجــا يــسمح  وســتكون املــشا  - ١٩

بتوفري املعلومات الكافية إلعـداد الـسياسات العامـة سـواء يف جمـال اإلنتـاج الـصغري أو اسـتعادة                     
ــشراكات          ــشجيع ال ــاخ وت ــري املن ــار تغ ــى التخفيــف مــن آث ــساعد عل ــيت ت ــارف ال ــد واملع التقالي

  . الصغري واإلنتاج
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 آليات قوية للرصـد وتعزيـز املـساءلة علـى الـصعيدين الـدويل واإلقليمـي،                 إنشاء  - دال  
وخباصـة علـى الـصعيد الـوطين، فيمـا يتعلـق بتنفيـذ األطـر القانونيـة والـسياساتية           

  والتنفيذية الرامية إىل محاية الشعوب األصلية وحتسني معيشتها
ــر       - ٢٠ ــايف، جــرى عــرض التقري ــوع الثق ــة والتن ــامج التنمي ــداف  يف إطــار برن ــق باأله  املتعل

ــا     ــو وريوبامب ــو ويف مــدينيت الغــو أغري ــة يف العاصــمة كيت ــة لأللفي ــدة  . اإلمنائي ــر أداة مفي والتقري
ــة النــهوض بالــشعوب      لــصانعي القــرار حيــث إنــه يتــضمن معلومــات إحــصائية هامــة عــن حال

قطـة  ويسلط التقرير الضوء على الفجوات االجتماعية القائمة يف إكوادور، ويشكل ن          . األصلية
  . انطالق ُيستند إليها إلعداد املقترحات املتعلقة باإلدماج

وأعد التقرير فريُق األمم املتحدة العامل املشترك بني الوكاالت واملعين بالتعـدد الثقـايف                - ٢١
ــيما وزارة        ــة وال سـ ــسات احلكوميـ ــع املؤسـ ــسيق مـ ــائي، بالتنـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ وبرنـ

  .التراث تنسيق
  

ام فريقكم التابع لألمم املتحدة بتنفيذ أو دعـم أنـشطة تتعلـق بنـشر               هل ق   - ثانيا  
إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية أو تطبيقـه؟ ُيرجـى               

  تقدمي معلومات مفصلة
ــشعوب األصــلية          - ٢٢ ــوق ال ــوعي حبق ــدراهتا يف جمــال ال ــم املتحــدة ق ــة األم عــززت منظوم

منائي وصندوق األمم املتحدة للـسكان مـشاركة اثـنني          ويّسر برنامج األمم املتحدة اإل    . ونشرها
من موظفيهما يف الدورة األوىل اليت ُعقدت يف تـورين لتـدريب املـدربني علـى املـسائل املتعلقـة                    

  .بالشعوب األصلية
ويف إطار متابعة تلك الدورة وتطبيقها عمليـا، قـام موظفـو املنظومـة الـذين تلقـوا هـذا                      - ٢٣

خلبري كارلوس ماماين وبدعم مـن أمانـة املنتـدى الـدائم املعـين بقـضايا                 مع ا  كالتدريب، باالشترا 
الــشعوب األصــلية، بعقــد حلقــة عمــل تدريبيــة لفريــق األمــم املتحــدة يف إكــوادور دامــت ملــدة   

وُعقـدت حلقـة عمـل مماثلـة     .  ممثال ومـسؤوال عـن الـربامج ومنـسقا هلـا       ٤٠يومني وشارك فيها    
ويف حلقيت العمل املذكورتني، جرى تعمـيم       .  موظفا ٤٣ملوظفي حكومة إكوادور شارك فيها      

  .مضمون إعالن األمم املتحدة على نطاق واسع وتناول األدوات الالزمة لتطبيقه
  
  



E/C.19/2010/3/Add.2
 

8 10-23896 
 

 التــابع ُيرجــى ذكــر أمثلــة ملموســة عــن كيفيــة مــسامهة فــريقكم القطــري  - ثالثا  
  :لألمم املتحدة فيما يلي

  اليت تعاين منها الشعوب األصليةالقضاء على الفقر وأوجه عدم املساواة   - ألف  
برنامج املنح الصغرية املقدمة من مرفق البيئة العاملية الذي يـديره برنـامج األمـم املتحـدة                     

  اإلمنائي واملنظمة العاملية للسياحة
 على التـراث الطبيعـي والثقـايف        وبرنامج احلفاظ يف إطار برنامج التنمية والتنوع الثقايف         - ٢٤

، وفـر برنـامج املـنح الـصغرية املقدمـة مـن        ياسـوين وإدارهتمـا املـستدامة     يف  يـوي   حملمية احملـيط احل   
مرفــق البيئــة العامليــة الــدعم يف خمتلــف مقاطعــات إكــوادور لعمليــة حتديــد وتنفيــذ العديــد مــن     
املشاريع اإلنتاجية املستدامة بيئيا ومشاريع اإلحياء الثقايف الـيت تـضطلع هبـا جمتمعـات الـشعوب              

وتتيح هذه املـشاريع الـيت تنفـذها اجملتمعـات نفـسها إرسـاء سـبل مـستدامة                  . اهتااألصلية ومنظم 
  . واحلفاظ عليهمايلكسب الرزق، وتكفل أيضا إدارة التراث الثقايف والطبيع

  
  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة    

يع اسـتعادة   بالنسبة ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة حتديدا، تقوم املنظمة بتـشج            - ٢٥
 فيمـا يتـصل بإنتـاج الـسلع الزراعيـة واحليوانيـة             ةاألساليب التقليدية اليت تتبعها الشعوب األصـلي      

ــتخدامها     ــا يتـــيح تبـــادل املعـــارف واخلـــربات الـــيت يـــتعني اسـ ــا وقيمتـــها املـــضافة، ممـ وجتهيزهـ
الرئيـسي  كممارسات غري ضارة بالبيئة تساهم يف احلفاظ على املوارد الطبيعيـة بوصـفها احملفـز                

  .للنهوض بتلك الشعوب
ــة         - ٢٦ ــامج التنمي ــشطة مــن خــالل مــشاريع مــشتركة مثــل برن وُنفــذ الكــثري مــن هــذه األن

احلفـاظ علـى    والتنوع الثقايف من أجل احلد مـن الفقـر وحتقيـق اإلدمـاج االجتمـاعي، وبرنـامج                  
ومـن أمثلـة هـذه      . مةياسوين وإدارهتمـا املـستدا    يف  التراث الطبيعي والثقايف حملمية احمليط احليوي       

ــاة الــسعيدة     الــذي يهــدف إىل تعزيــز منظمــات  )Runa Kawsay(املــشاريع أيــضا برنــامج احلي
الشعوب األصلية ودعم إحياء املنتجات التقليدية يف منـاطق األنـديز العليـا يف إكـوادور، وُينفـذ       

  .أساسا يف مقاطعة تشيمبورازو حيث يوجد عدد كبري من أبناء الشعوب األصلية
  

  برامج وسياسات التعدد الثقايف املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية وصحة األم  - اءب  
ــة بـــإكوادور مـــع صـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان،      - ٢٧ تعاونـــت وزارة الـــصحة العامـ

ومنطقـة البحـر   مريكـا الالتينيـة     الدميغرايف أل ركز  املوبالتنسيق مع منظمة بلدان األنديز للصحة و      
والفريـق العامـل اإلقليمـي    ومنطقة البحـر الكـارييب   القتصادية ألمريكا الالتينية  اللجنة ا /الكارييب
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املشترك بني الوكاالت واملعين باحلد من الوفيات النفاسية، من أجل تنظيم دورة دراسية دوليـة               
 الثقـايف وممارسـة احلقـوق يف منطقـة األنـديز            دنـوفمرب عـن التعـد     /أُقيمت يف شـهر تـشرين الثـاين       

ومجعـت  . ية مع التشديد على الصحة اجلنسية واإلجنابيـة بغيـة حتـسني نوعيـة احليـاة               دون اإلقليم 
 بلـدا  ١٤موظفـا وفنيـا وزعيمـا وقابلـة وأكادمييـا مـن        ٢٥٠هذه الدورة الدراسية ما يزيد على    

ومن النتـائج الـيت متخـض       . من بلدان أمريكا الالتينية حضروا الدورة ملدة يومني يف مدينة كيتو          
دث صدور إعالن كيتـو عـالوة علـى جمموعـة مـن التوصـيات املوجهـة إىل وزراء                   عنها هذا احل  

  . الصحة وإىل منظمات التعاون الدويل واجلامعات ومنظمات الشعوب األصلية
وقدم صندوق األمم املتحدة للسكان الدعم إلنشاء درجة دبلـوم يف الـصحة يف سـياق          - ٢٨

ــيت ســيبدأ تدريــسه     ــز  ٢٠١٠ا يف منتــصف عــام  التعــدد الثقــايف، وهــي الدرجــة ال  هبــدف تعزي
قدرات موظفي وزارة الـصحة علـى الـصعيد املركـزي ويف املقاطعـات حـىت يتـسىن هلـم إدمـاج                  

  .منظور التعدد الثقايف يف اخلدمات اليت يقدموهنا
  

  املبادرات الرئيسية خلفض معدل الوفيات   - جيم  
هلا وزارة الـصحة يف أربـع       ساهم صندوق األمـم املتحـدة للـسكان يف اجلهـود الـيت تبـذ                - ٢٩

إمبابورا، وتشيمبورازو، وسوكومبيوس، وإمسريالـداس، مـن أجـل وضـع منـاذج          : مقاطعات هي 
  .خلدمات الصحة اإلجنابية تراعي منظور التعدد الثقايف

  
قضايا السكان والتنمية، مع إيالء عناية خاصـة ملـا فيـه صـاحل الـشعوب األصـلية                - دال  

ومجع البيانات ونشرها وحتليلها، وُنظـم املعلومـات        فيما يتصل بإجراء البحوث،     
ــة ورصــدها،     ــسياسات العام ــل اهلجــرة    ألغــراض وضــع ال ــسائل الناشــئة مث وامل

  جتار باألشخاص وغريمهاواال
قدم صندوق األمـم املتحـدة للـسكان الـدعم إىل اللجنـة الوطنيـة لإلحـصاءات املتعلقـة                     - ٣٠

من أصول أفريقيـة، وهـي اللجنـة املكلفـة مبواءمـة            بالشعوب األصلية واإلكوادوريني املنحدرين     
وتوفيق املعلومات الكمية والنوعية املتعلقة بتلك الـشعوب، وتوحيـد املنـهجيات املـستخدمة يف               

ومـن أوجـه التقـدم البالغـة األمهيـة إنـشاء مكتـب يف               . حساب املؤشرات االجتماعية الدميغرافية   
ــة ا     ــل اللجن ــسيري عم ــداد لت ــد اإلحــصاءات والتع ــشعوب    معه ــة بال ــة لإلحــصاءات املتعلق لوطني
ومـن املهـام الـيت اضـطلعت هبـا اللجنـة          . األصلية واإلكوادوريني املنحـدرين مـن أصـول أفريقيـة         

املذكورة وضع األسـئلة املتعلقـة بالتحديـد الـذايت للهويـة اإلثنيـة إلدراجهـا يف االسـتبيان املزمـع            
ذه الغاية، ُعقـدت عـدة اجتماعـات فنيـة          وحتقيقا هل . ٢٠١٠استخدامه يف التعداد املقبل يف عام       

ــف         ــة يف خمتل ــن أصــول أفريقي ــوادوريني م ــشعوب األصــلية ولإلك ــات لل ــع منظم ــشاورية م وت
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وأجـرى معهـد    . مقاطعات البلد، وذلك بغيـة االتفـاق علـى األسـئلة املـراد إدراجهـا يف التعـداد                 
  .اإلحصاءات والتعداد كذلك اختبارا جتريبيا ألسئلة التعداد

  
كيــف ســاهم فــريقكم القطــري التــابع لألمــم املتحــدة خــالل الــسنوات       - رابعا  

الــثالث املاضــية يف متكــني نــساء الــشعوب األصــلية، ومنظمــات هــذه        
الـــشعوب وشـــبكاهتا؟ ُيرجـــى ذكـــر أمثلـــة ملموســـة وإرفـــاق معلومـــات 

  املشاريع عن
شـعبا أصـليا    ٢١٣مناسبة إقليميـة مبـشاركة    صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأةأقام   - ٣١

يف املنطقة ملناقشة إمكانية حصول نساء الشعوب األصـلية علـى العدالـة بـشكلها الـذي متارسـه                
وُعقـدت املناسـبة يف إطـار الربنـامج اإلقليمـي املـسمى       . الشعوب األصلية توارثا عـن األسـالف     

نيـة متتعـا    مكافحة التمييز اإلثين والعرقي من أجل متتع نساء الشعوب األصلية يف أمريكا الالتي            ”
، وبدعم من الفريقني العاملني املشتركني بني الوكاالت التابعني ملنظومة األمـم            “فعليا حبقوقهن 

وشــارك يف هــذه املناســبة . املتحــدة يف إكــوادور واملعنــيني بالتعــدد الثقــايف والــشؤون اجلنــسانية 
ــاراغوا       ــدوراس ونيكـــ ــا وهنـــ ــا وبنمـــ ــوادور وكولومبيـــ ــريو وإكـــ ــا وبـــ ــن بوليفيـــ ــساء مـــ نـــ

  . واملكسيك تيماالوغوا
ــدة للـــسكان و    - ٣٢ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــن صـ ــدعم مـ ــر وبـ ــة األسـ ــة لرعايـ ــة الدوليـ ة املنظمـ

ــة للمــرأة باحتــاد       IBIS ومنظمــة ــة الفني ــشعب النروجيــي، أقامــت األمان ــة مــن ال  ومنظمــة املعون
القوميات األصلية يف إكوادور املؤمتر األول لنساء قوميـات وشـعوب إكـوادور، الـذي حـضره                  

واجتمعت ملدة يومني نساء الشعوب والقوميـات       .  من ممثلي املنظمات اجملتمعية    ٥٠٠من  أكثر  
وجــرى يف املــؤمتر حتليــل الربنــامج . املختلفــة هبــدف مناقــشة حقــوقهن ومــشاكلهن كمواطنــات
ويعترب هذا الربنامج دلـيال ُيـسترشد       . السياسي واالستراتيجي لنساء شعوب وقوميات إكوادور     

ثري علـــى بلـــة، ســـواء أكـــان ذلـــك يف منظمـــات الـــشعوب األصـــلية أو للتـــأبـــه يف األعـــوام املق
  .السياسات العامة للدولة

  
ُيرجى تبيان اإلجنازات والتحديات وأوجه القصور الرئيـسية فيمـا يتـصل              - خامسا 

  بالربجمة لدعم جمتمعات الشعوب األصلية
  :زة اليت حتققت هذا العام ما يليمن اإلجنازات البار  - ٣٣

ــشة        تن  )أ(   ــى مناق ــة عل ــذي أضــفى احليوي ــايف ال ــوع الثق ــة والتن ــامج التنمي ــذ برن في
  وحقوق الشعوب األصلية؛موضوعي اإلدماج 
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صري واالســتبعاد صــدور اخلطــة املتعــددة الثقافــات للقــضاء علــى التمييــز العنــ   )ب(  
  اإلثين والثقايف؛

 لتـــدريب املـــوظفني العمـــوميني علـــى ٢٠١٠إعـــداد بـــرامج ُنفـــذت يف عـــام   )ج(  
  لسياسات العامة والتعدد الثقايف؛ا

تعزيز السياسات املتعلقـة بالـصحة يف سـياق التعـدد الثقـايف الـيت تتبعهـا وزارة                    )د(  
وقـد جـرى مناقـشة هـذه        . الصحة خلفض معدل الوفيات بني نساء وأطفـال الـشعوب األصـلية           

نطقــة ان املالــسياسات علــى صــعيد منطقــة األنــديز يف دورة دراســية دوليــة شــاركت فيهــا بلــد  
  مشاركة واسعة النطاق؛

ــة لأل     )هـ(   ــر املتعلــق باألهــداف اإلمنائي ــشعوب  نــشر وتعمــيم التقري ــة املتعلقــة بال لفي
  األصلية؛
 الــــذي يتــــضمن أســــئلة تتعلــــق بالتحديــــد  ٢٠١٠التخطــــيط لتعــــداد عــــام   )و(  
  .للهوية الذايت
  :ات اليت تواجهها إكوادور ما يليومن التحدي  - ٣٤

ينص الدستور اجلديد على أن اجملالس الوطنية املعنيـة         . دولةتعزيز مؤسسات ال    )أ(  
متــارس، وفقــا ألحكــام القــانون، وظــائف توكــل إليهــا يف جمــال صــياغة الــسياسات ”باملــساواة 

العامة املتعلقة باملسائل اجلنسانية واإلثنية وتعاقب األجيال والتعدد الثقـايف واإلعاقـات واحلـراك              
  ؛“واالمتثال هلا ومتابعتها وتقييمهاالبشري، وتعميم هذه السياسات 

يف إطار النتائج املنبثقة عـن برنـامج التنميـة والتنـوع الثقـايف الـذي يـضطلع بـه                      )ب(  
برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، اُتفــق مــع وزارة تنــسيق التــراث وجملــس النــهوض بالقوميــات   

ية وتيسري سـبل احلـوار      على توفري املساعدة التقن   ) CODENPE(والشعوب األصلية يف إكوادور     
بــشأن عمليــة التحــديث املؤســسي للمجلــس احلــايل تعزيــزا للمجــالس الوطنيــة املعنيــة باملــساواة 

  .املتوخى إنشاؤها يف املستقبل
  


