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  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الثامنةالدورة 

  ٢٠٠٩مايو /أيار ٢٩ إىل ١٨نيويورك، 
  *من جدول األعمال املؤقت ٥ و ٤ و ٣البنود 

  ملنتدى الدائماتنفيذ توصيات 
  حقوق اإلنسان

     مناقشة ملدة نصف يوم بشأن القطب الشمايل
دة مـن منظومـة األمـم املتحـدة ومـن املنظمـات احلكوميـة               املعلومات الوار   

  الدولية األخرى
    

  تقرير منظومة األمم املتحدة يف إكوادور    
  

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

عـين بقـضايا الـشعوب       املنتـدى الـدائم امل      الصادرة عـن دورات    توصياتال يف إطار  ،يف إكوادور 
 الرابــعوهــذا هـو التقريـر    .وأهـداف العقـد الــدويل الثـاين للـشعوب األصــلية يف العـامل     األصـلية  

 إىل املنتدى الدائم، وقد أعده الفريـق         يف إكوادور  قدمه وكاالت األمم املتحدة    ت املشترك الذي  
ألمـم املتحـدة للـسكان      صـندوق ا    بقيـادة    بتعدد الثقافـات،  بني الوكاالت املعين     العامل املشترك 
    .يف إكوادور

  
 
  

  *  E/C.19/2009/1. 
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  الربجمة املشتركة - أوال  
ترد أدناه إجراءات الربجمة املشتركة اليت وضعها الفريـق العامـل املعـين بتعـدد الثقافـات                    - ١

  .٢٠٠٨التابع ملنظومة األمم املتحدة خالل عام 
العامـل  قام صندوق األمم املتحدة للسكان، بوصفه الوكالة اليت تضطلع بقيادة الفريـق       - ٢

املشترك بني الوكاالت املعين بتعـدد الثقافـات، بتنـسيق مـشاركة مثـاين وكـاالت تابعـة ملنظومـة                    
برنــامج التنميــة والتنــوع الثقــايف مــن أجــل اإلدمــاج ’’األمــم املتحــدة يف إعــداد برنــامج بعنــوان 

ــصند   ‘‘ االجتمــاعي وختفيــف حــدة الفقــر   ــة التابعــة لل ــة والتنمي ــذة الثقاف ــدم إىل ناف ــذي قُ وق ال
وقـد  . املشترك بني برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وإسـبانيا لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                   

ُوضع هذا الربنامج باالشتراك مع وزارة تنسيق التراث الطبيعـي والثقـايف، وهـي هيئـة حكوميـة                 
امج املمـّول   وسُينفذ هذا الربنـ   . تتوىل التنسيق فيما بني الوزارات اخلمس املعنية مبحاور الربنامج        

 ماليــني دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة ملــدة ثــالث ســنوات، يف مقاطعــات ٥,٥مببلــغ 
ــه علــى ثالثــة حمــاور رئيــسية هــي      تــشيمبورازو وإمسريالــداس  وســوكومبيوس، وتركــز إجراءات

  .تاالسياسات العامة واملشاريع االقتصادية واستخدام اإلحصاءات يف اختاذ القرار
نــامج احلفــاظ علــى التــراث الطبيعــي والتــراث الثقــايف حملميــة احملــيط احليــوي   بر’’وقــام   - ٣

 املنفّذ بدعم من ست وكاالت تابعة لألمم املتحـدة يف إكـوادور           ‘‘ بياسوين وإدارهتما املستدامة  
 وبتمويـل مـن الـصندوق املـشترك بـني برنـامج األمـم               - ومنها برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي       -

ــة لأل  املتحــدة اإلمنــائي و  ــق األهــداف اإلمنائي ــة، بتنظــيم لقــاء إقليمــي   إســبانيا لتحقي ــا(لفي  منطقت
، وذلـك باالشـتراك مـع مـشروع التـدابري الوقائيـة مـن أجـل محايـة                   )األمازون وتشاكو الكـربى   

شعيب تاغايري وتارومينان الذي تضطلع به وزارة البيئة، ومبشاركة خرباء مـن إكـوادور وبـريو                
ليفيا، من أجل اإلسهام يف وضع سياسة إقليميـة بـشأن الـشعوب الـيت               والربازيل وباراغواي وبو  
  .تعيش يف عزلة طوعية

ومت التــرويج أيــضا لتعــدد الثقافــات يف ســياق الربجمــة املــشتركة إلطــار األمــم املتحــدة      - ٤
ويـــنعكس ذلـــك يف هـــذا اإلطـــار . ٢٠١٤-٢٠١٠للمـــساعدة اإلمنائيـــة يف إكـــوادور للفتـــرة 

خــالل نتــائج حمــددة ينبغــي أن حتققهــا خمتلــف الوكــاالت عــن طريــق مــن : بطــريقتني رئيــسيتني
براجمهــا يف البلــدان، ومــن خــالل تطبيــق موضــوع تعــدد الثقافــات بوصــفه هنجــا يــشمل عمليــة  

إضـافة إىل  . وتنفيـذا هلـذا العمـل، وضـعت منهجيـة تـشمل قائمـة حتقـق              . تصميم اإلطار برمتـها   
اد اإلطار، بتنظيم عدة حلقات عمـل لتبـادل         ذلك، قامت منظومة األمم املتحدة، يف سياق إعد       

املعلومات والتشاور والتحقق مع نظراء وطنيني، حيث تناولت إحداها موضوع اهلوية الوطنيـة             
وتعدد الثقافات، بقيادة الفريق العامـل املعـين بتعـدد الثقافـات، شـارك فيهـا ممثلـون عـن حركـة               
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ية يف إكـوادور، وحركـة الـشعوب    الشعوب األصلية، من قبيـل احتـاد قوميـات الـشعوب األصـل            
ــة الكي    شوا يف اإلكــوادور، تــاألصــلية املنحــدرة مــن منطقــة تــشيمبورازو، واحتــاد شــعوب قومي

واحتاد عمال إكوادور، إضافة إىل ممثلني عن حركة اإلكوادوريني املنحدرين من أصـل أفريقـي               
وميـات والـشعوب يف     واملؤسسات احلكومية املعنية بتعدد الثقافات من قبيل جملس النهوض بالق         

إكوادور واملديرية الوطنية للتعليم املتعدد الثقافات الثنائي اللغة ومديرية الصحة يف سياق تعـدد              
  .الثقافات التابعة لوزارة الصحة العامة

  
بعثة خبرية األمم املتحدة املستقلة املعنيـة مبـسألة حقـوق اإلنـسان والفقـر                 -ثانيا   

ين حبالـــة حقـــوق اإلنـــسان واحلريـــات املـــدقع وبعثـــة املقـــرر اخلـــاص املعـــ
  األساسية للشعوب األصلية

قامت مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان بتيـسري اجتمـاع بـني الـسيدة ماغـدالينا                     - ٥
سيبولفيدا كارمونا، خبرية األمم املتحدة املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنـسان والفقـر املـدقع،               

ــشر   ــها إىل إكــوادور يف ت ــاء بعثت ــاينأثن ــوفمرب /ين الث ــشعوب  ٢٠٠٨ن ــة لل ، وحركــات اجتماعي
األصــلية يف البلــد، حيــث أعــرب أعــضاؤها للخــبرية عــن وجهــة نظــرهم بــشأن خمتلــف الــربامج 
االجتماعية اليت وضعتها احلكومة احلالية، وكذلك عن رؤيتهم بشأن مـا يترتـب عـن تعريفـات             

املتحــدة واحلكومــة واحلركــات    وتنتظــر منظومــة األمــم   . الفقــر والتنميــة يف الــسياق الــراهن   
  .أو متابعتها/االجتماعية تقرير اخلبرية وتوصياهتا من أجل تأييد تنفيذها و

، قامــت ٢٠٠٨ســبتمرب /ويف ســياق النقــاش الــدائر بــشأن الدســتور املعتمــد يف أيلــول    - ٦
منظومــة األمــم املتحــدة بتيــسري حــضور املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات 

ساســية للــشعوب األصــلية، الــسيد جــيمس أنايــا، مــن أجــل اإلســهام يف فهــم أفــضل لنطــاق  األ
وقـد  . إعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق الـشعوب األصـلية يف أوسـاط النـواب اإلكـوادوريني                 

كان حضوره موضع تقدير سواء من جانـب سـلطات اجلمعيـة وأعـضائها أو مـن جانـب قـادة                     
 الــذين عقــدوا معــه اجتماعــات ثنائيــة مــن أجــل توضــيح  املنظمــات الوطنيــة للــشعوب األصــلية

  .خماوفهم بشأن املقترحات املقدمة بغية إدراجها يف الدستور
  

  تعميم إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية  -ثالثا   
قام الفريق العامل املشترك بـني الوكـاالت املعـين بتعـدد الثقافـات بنـشر حمتـوى إعـالن                      - ٧

دة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية وتعميمـه علـى خمتلـف اجلهـات الفاعلـة، مبـا يف                     األمم املتح 
ذلك قادة منظمات الـشعوب األصـلية يف البلـد وأعـضاء اجلمعيـة التأسيـسية ووسـائط اإلعـالم                    
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ــم ــالن      . وغريهـ ــشر اإلعـ ــة ونـ ــسان بترمجـ ــوق اإلنـ ــدة حلقـ ــم املتحـ ــية األمـ ــطلعت مفوضـ واضـ
  .شواتالكي غةبل
ــا   - ٨ ــك، ق ــق العامــل املعــين بتعــدد ا  إضــافة إىل ذل ــسيق مــن مفوضــية   م الفري ــات، بتن لثقاف

املتحدة حلقوق اإلنسان، بترمجة ونشر اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان باللغـات القوميـة             األمم
شام، وسـابارا  تـ شيتار يشـيو /شامتـ شيتشام، وأشـوار   تـ شيتشا باال، وشـوار     ت: التالية يف إكوادور  

باي كوكا، وأينغاي، وسـيا بيـدي،     /، وتسافيكي، وباي كوكا   أتوباما، وواو تيديدو، وأوابيت   
  .شواتوأندوا، وكي

ــة           - ٩ ــة اإلقليمي ــن املديري ــة ع ــوادور، نياب ــائي يف إك ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــارك برن وش
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، يف احللقة الدراسية اإلقليميـة ألمريكـا اجلنوبيـة املعنيـة                

 املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية اليت ُعقدت يف ليمـا، بـريو، والـيت شـارك                 بإعالن األمم 
  .فيها أيضا العديد من مندويب منظمات الشعوب األصلية وكيانات حكومية إكوادورية

ودعم الربنامج اإلمنـائي نـشر العديـد مـن الـصكوك، مبـا يف ذلـك تعمـيم إعـالن األمـم                         - ١٠
ــشعوب األصــلي    ــشأن حقــوق ال ــة الكياملتحــدة ب ــة بلغ ــواد   ت ــة اإلســبانية، وكــذلك م شوا وباللغ

  .الدستور اجلديد إلكوادور ذات الصلة بالشعوب األصلية
  
  البيئة والسياحة اجملتمعية  - رابعا  

مول برنامج املنح الصغرية عدة مشاريع مع مجعيات وشبكات مواضيعية تعـىن بقـضايا         - ١١
  .البيئة بالتعاون مع منظمات الشعوب األصلية

ــة، مــن خــالل برناجمهــا للــسياحة املــستدامة مــن أجــل     و  - ١٢ تعمــل منظمــة الــسياحة العاملي
جملتمعيــــة يف املنــــاطق الفقــــرية ختفيــــف حــــدة الفقــــر يف إكــــوادور، علــــى تعزيــــز الــــسياحة ا 

اإلمكانــات الــسياحية العاليــة، وال ســيما يف جمــاالت إدارة األعمــال والتــسويق واحلــصول  ذات
 إنشاء أول فريق يف أمريكا الالتينيـة خمـصص للـسياحة اجملتمعيـة،              على التمويل، فضال عن دعم    

 مدربا، يـستخدمون منهجيـة شـبكة الـسياحة اجملتمعيـة ألمريكـا الالتينيـة التابعـة         ٢٥يتألف من   
ويف هذا الصدد، حـصلت منظمـة الـسياحة العامليـة علـى دعـم وكـاالت             . ملنظمة العمل الدولية  

ت مــن جهــدها املــشترك، ومنــها برنــامج األمــم املتحــدة  أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدة واســتفاد 
  .اإلمنائي وشبكة السياحة اجملتمعية ألمريكا الالتينية التابعة ملنظمة العمل الدولية
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  الصحة من منظور تعدد الثقافات  -خامسا  
يف إطار العمل املتعلق ببناء منوذج للصحة من منظور تعدد الثقافات يف أوتافـالو، قـدم                  - ١٣

شوا تـ  األمم املتحدة للـسكان الـدعم لتـدريب مـوظفي الـصحة يف املستـشفى بلغـة الكي              صندوق
وكجـزء مـن هـذا      . من أجـل تيـسري التواصـل بـني مـوظفي الـصحة وسـكان الـشعوب األصـلية                  

شوا من أجل موظفي الـصحة، وقـد اعتمدتـه وزارة           تاجملهود، مت إعداد كتّيب أساسي للغة الكي      
  .حدات تشغيلية أخرى يف البلدالصحة العامة بغرض تعميمه يف و

ــة ومنظمــة       - ١٤ وتعــاون صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفول
الصحة للبلدان األمريكية تعاونـا نـشطا مـع وزارة الـصحة يف إعـداد دليـل تقـين لتقـدمي الرعايـة            

ملموســة لتــوفري أثنــاء الــوالدة علــى حنــو مالئــم ثقافيــا، يــشمل بروتوكــوالت الرعايــة ومعــايري   
  .الرعاية أثناء الوالدة مع مراعاة االعتبارات الثقافية

ودعم صندوق األمم املتحدة للسكان بناء منوذج للـصحة مـن منظـور تعـدد الثقافـات                   - ١٥
يف املستشفى العام ألوتافالو، بناء على االعتراف باحتياجات وطلبات نساء الـشعوب األصـلية              

رز املستــشفى تقــدما يف إنــشاء قاعــة للــوالدة العموديــة ويف وأحــ. فيمــا يتعلــق خبــدمات الــصحة
تــدريب القــابالت الالئــي يعملــن بــصورة منــسقة مــع املستــشفى، وذلــك يف جمــاالت مــن قبيــل  

وتعتـرب قاعـة الـوالدة العموديـة        . إحالة النساء احلوامل إىل املنشآت الصحية وتقدمي الرعايـة هلـن          
يتـيح لـوزارة الـصحة تعمـيم هـذه اخلدمـة يف بـاقي        األوىل من نوعهـا يف البلـد وتـشكل منوذجـا           

ومن املتوقع أن تساهم هذه االستراتيجية يف التقليل مـن احلـواجز الثقافيـة وخفـض                . املقاطعات
معــدل وفيــات األمهــات واألطفــال نتيجــة اإلصــابة بــاألمراض، ومــن مث اإلســهام يف حتقيــق         

  .األهداف اإلمنائية لأللفية
صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان يف تعزيـز جلـان املـستفيدات               وتتمثل إحدى أولويات      - ١٦

من قانون الرعاية اجملانية لألمومة، مع التركيز على نساء الشعوب األصلية يف منطقـة األمـازون            
اإلكوادورية، حيث حقق نتائج مهمة من خالل حتسني سـبل وصـول نـساء الـشعوب األصـلية           

ت الطوارئ، وتوفري املعلومـات بـشأن مزايـا         إىل خدمات الصحة، وتيسري خدمة النقل يف حاال       
إهنـا  . القانون، ومراقبة جودة خدمات الصحة وتقريب مقـدمي اخلـدمات إىل املـستفيدين منـها              

  .جتربة لتمكني نساء الشعوب األصلية كاستراتيجية إلعمال حقوقهن
  
  لغات الشعوب األصلية  -سادسا  

وقــد . ٢٠٠٨فربايــر / شــباط٢١ة األم يف احُتفــل بالــذكرى التاســعة لليــوم الــدويل للّغــ  - ١٧
. بعض املواضـيع األساسـية  بـ  ريلتـذك لكان اليـوم الـدويل للغـة األم فرصـة سـاحنة بـشكل خـاص             
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أشري إىل أن اللغات تـشكل عنـصرا أساسـيا يف حتديـد هويـة األشـخاص والـشعوب األصـلية                   إذ
جيا للتقـدم حنـو تنميـة       ألغراض منها حتقيق التعايش السلمي فيما بينها، وتشكل عـامال اسـتراتي           

  .مستدامة وتنسيق جيد بني البعدين العاملي واحمللي
  
  تصنيف البيانات واإلحصاءات  -سابعا   

ــة         - ١٨ ــة لإلحــصاءات املتعلق ــة الوطني ــشاء اللجن ــسكان إن دعــم صــندوق األمــم املتحــدة لل
 تنـسيق   بالشعوب األصلية واإلكوادوريني املنحدرين من أصـل أفريقـي، الـيت تتمثـل مهمتـها يف               

ومواءمة املعلومات الكمية والنوعية املتعلقة بالشعوب األصلية وبـاإلكوادوريني املنحـدرين مـن             
ــة        ــرات االجتماعيـ ــساب املؤشـ ــة يف حـ ــهجيات املتبعـ ــد املنـ ــافة إىل توحيـ ــي، إضـ ــل أفريقـ أصـ

وهي مبثابة هيئة تقنية يشارك فيها املعهد الوطين لإلحصاءات والتعدادات وجملـس            . والدميغرافية
النهوض بالشعوب والقوميات يف إكـوادور ومؤسـسة النـهوض بـاإلكوادوريني املنحـدرين مـن                

وتعمــل اللجنــة يف التحــضري . أصــل أفريقــي وممــثلني عــن املنظمــات الوطنيــة للــشعوب األصــلية 
 من أجل ضمان مشاركة الشعوب األصـلية واإلكـوادوريني املنحـدرين مـن     ٢٠١١لتعداد عام  

  .ل العملية التحضريية والتنفيذية للتعدادأصل أفريقي يف مجيع مراح
  

  نساء الشعوب األصلية  -ثامنا   
يم مناســـبة إقليميـــة شـــارك فيهـــا قـــام صـــندوق األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي للمـــرأة بتنظـــ  - ١٩
نــساء الــشعوب جلــوء شــعبا مــن الــشعوب األصــلية يف املنطقــة، مــن أجــل مناقــشة ســبل   ٢١٣

ــة   ــة التقليدي ــات العدال ــشعوب األصــلية األصــلية إىل آلي وأقيمــت هــذه املناســبة يف إطــار   .  يف ال
العمل ملكافحـة التمييـز اإلثـين والعنـصري مـن أجـل إعمـال          ’’الربنامج اإلقليمي املعين مبوضوع     

، وتلقــت الــدعم مــن   ‘‘حقــوق نــساء الــشعوب األصــلية يف أمريكــا الالتينيــة بــصورة فعالــة       
ــة     ــشتركة بــني الوكــاالت التابعــة ملنظوم ــة مبــسائل تعــدد   اجملموعــات امل األمــم املتحــدة واملكلف

وقـــد شـــاركت فيهـــا نـــساء مـــن بوليفيـــا وبـــريو . الثقافـــات والقـــضايا اجلنـــسانية يف إكـــوادور
  .وإكوادور وكولومبيا وكذلك من بنما وهندوراس ونيكاراغوا وغواتيماال واملكسيك

كة ودعــم صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، عــن طريــق صــناديق إقليميــة، تعزيــز شــب     - ٢٠
وطنية لنساء الشعوب األصلية تعمل على تدعيم أمانـة املـرأة واألسـرة التابعـة الحتـاد القوميـات         
والشعوب األصلية يف إكوادور، إضافة إىل إقامة االتصال مـع الـشبكة القاريـة لنـساء الـشعوب                  

ــشعوب     . األصــلية ملنطقــة اجلنــوب  ــساء ال ــشبكة إعــداد جــدول أعمــال لن ــاء هــذه ال ويرافــق بن
األراضــي واألقــاليم؛ واملــشاركة الــسياسية؛  :  يــشمل مخــسة حمــاور ذات أولويــة وهــي األصــلية

  .واحلقوق اجلنسية واإلجنابية والعنف اجلنساين؛ واحلقوق االقتصادية والثقافة والتنمية
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  اإلجنازات والتحديات  -تاسعا   
ألصـلية  تتمثل أهم اإلجنازات اليت حتققت يف إكوادور يف االعتراف حبقـوق الـشعوب ا               - ٢١

  .الشعوب األصليةصاحل يف الدستور اجلديد الذي يقر الطابع اإللزامي للصكوك الدولية ل
وتكمن التحديات اليت يواجهها البلد يف تعزيـز الطـابع املؤسـسي للدولـة وإدمـاج هنـج            - ٢٢

ة تنفيذ الربامج الوطنيـ   لاملوارد الالزمة   احلصول على   تعدد الثقافات يف السياسات العامة وتيسري       
  .يف سياق األزمة الدولية اليت تؤثر يف احلالة الداخلية للبلد

ويتمثل أحد التحديات املهمة األخـرى الـيت يواجههـا البلـد يف إدارة الرتاعـات النامجـة              - ٢٣
حقـوق التـشاور واملـشاركة، واحلـق        (عن استغالل املوارد الطبيعية وحقـوق الـشعوب األصـلية           

ــد أول  ــاليمهم؛ واحلــق يف حتدي ــة، وغــري ذلــك  يف أق ــاهتم اإلمنائي ــال، أســفر   ). وي ــى ســبيل املث فعل
مشروع قانون التعدين املعروض حاليا للنقاش عن حالة قلق يف أوساط الـشعوب األصـلية الـيت         

  .تعترب أن املشروع املذكور ميس احلق يف املاء واألرض واحلق يف العيش يف بيئة سليمة
، فإننــا نواجــه التحــدي املتمثــل يف تنفيــذ  وبوصــفنا أعــضاء يف منظومــة األمــم املتحــدة   - ٢٤

برنــامج التنميــة والتنــوع الثقــايف مــن أجــل اإلدمــاج االجتمــاعي وختفيــف حــدة الفقــر، الــذي     
سيضع يف احملك قدرة كل وكالة وقدرة املنظومة ككل على تنفيذ برنامج متـسق تترتـب عليـه                  

  .الشعوب األصليةلصاحل نتائج ملموسة 
  


