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 املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
 الدورة الثامنة

 ٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٩-١٨ نيويورك،
 *من جدول األعمال املؤقت ٦ البند

 وكـاالت األمـم    مـن سـت  حوار شـامل مـع  
      املتحدة وصناديقها

املعلومـــات الـــواردة مـــن منظومـــة األمـــم املتحـــدة ومنظمـــات حكوميـــة      
  أخرى دولية

  
  مم املتحدة للسكانصندوق األ    

    

  موجز  
موجزا للنتائج واألنشطة اليت ساهم صندوق األمم املتحـدة         يتضمن هذا التقرير      

دعمها خـالل الـسنوات األخـرية، مـع         لـ  و  ومعها الشعوب األصلية هبا من أجل    للسكان  
 اإلجنابيـة   عاجلة قضايا حقوق النـساء واحلقـوق      ، مل ٢٠٠٨ التركيز بوجه خاص على عام    

 علـى   صندوقوركـزت أنـشطة الـ     . متشيا مع توصيات املنتـدى الـدائم      للشعوب األصلية   
تعزيز حقوق الشعوب األصلية، مبا يف ذلـك احلقـوق اإلجنابيـة، مـن خـالل دعـم زيـادة                    

شتركة بني امل”وصول الشعوب األصلية واألقليات العرقية إىل خدمات الصحة اإلجنابية 
 واخلدمات احملـسَّنة  عايريملعّززة، مع التركيز على السياسات وامل   ذات اجلودة ا   “الثقافات

   الشعوبنساءل معاجلة الوفيات النفاسية لدى ذات الصلة، اليت تستهدف يف املقام األو
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كما عمل صندوق األمم املتحدة للسكان على دعم الوقاية من فريوس نقـص             . األصلية
، مبـن فـيهم     فئـة الـشباب لـديها     ية وخاصـة    املناعة البشرية واإليدز لدى الـشعوب األصـل       

نــساء اجملتمعــات  املــساواة بــني اجلنــسني لــصاحل  وســاهم يف تقــدماملهــاجرون الــشباب، 
ــشباب    األصــلية ــراهقني وال ــضا امل ــهن وكــذلك منظمــاهتن، ولكــن مــستهدفا أي .  ومتكين
ــوســاهم  ــز     ال ــشرها وتعزي ــات ون ــة ومجــع البيان صندوق، مــن خــالل الدراســات البحثي
ة هبا، يف زيادة القاعدة املعرفية بشأن حالة الشعوب األصلية، وال سيما النساء، االستعان

ويدرج الصندوق، يف كافة أعمالـه، هنجـا        . أمريكا الالتينية وآسيا   واألقليات العرقية يف  
 ويتـسم باحلـساسية اجلنـسانية والثقافيـة، ويعـزز املبـادرات             كز علـى حقـوق اإلنـسان      تير

  .الشعوب األصلية واألقليات العرقيةختدم التشاركية الشاملة اليت 
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 مقدمة  - أوال  
 صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، يف بيــان مهمتــه، أنــه يــدعم حــق كــل امــرأة    لــنيع  - ١

 البلـدان يف اسـتخدامها      يـدعم و. ورجل وطفل يف التمتع حبياة تتسم بالـصحة وبتكـافؤ الفـرص           
 الفقـر وكفالـة     ة إىل ختفيـف حـدة     ميـ االرامج  ربالـ سياسات و لصوغ الـ  للبيانات السكانية الالزمة    

 .إلجنابية واملساواة بني اجلنسنياحلقوق ا

دورته اخلامـسة املعقـودة يف      ، يف    املعين بقضايا الشعوب األصلية    وأوصى املنتدى الدائم    - ٢
منظـورا ثقافيـا   يدمج على حنـو كامـل   ’’، صندوق األمم املتحدة للسكان بأن ٢٠٠٦مايو  /أيار

وبراجمه الـصحية وخـدمات الـصحة اإلجنابيـة الـيت يقـدمها، يرمـي إىل تزويـد نـساء                    يف سياساته    
الشعوب األصلية خبـدمات الرعايـة الـصحية اجلّيـدة، مبـا فيهـا تقـدمي الرعايـة للحوامـل يف حالـة                    
 حدوث تعقيدات وخدمات تنظـيم األسـرة الطوعيـة وتـوفري قـابالت مـاهرات لإلشـراف علـى                   

 .)١(‘‘الوالدة

قــدرات  تطــوير ىعلــ،  عديــدةســنوات منــذ ندوق األمــم املتحــدة للــسكان صــيعمــلو   - ٣
إجيـاد  موظفيه وشركائه يف جمال استخدام منظور ثقايف يف أعماله وطـور مـواد مرجعيـة لتيـسري                  

ه تــوســاعد النــهج الــذي اعتمد. الثقافيــة يف جهــوده اإلمنائيــةوتعمــيم منظــور يتــسم باحلــساسية 
تنوعـة، دون إغفـال     املليـة   احملوطنية و السياقات  البطريقة تناسب    املشاريع   إثراء إعداد  يف   املنظمة

ومن خالل مراعاة خمتلف التـصورات املوجـودة يف العـامل،           . حقوق اإلنسان اليت جيري تعزيزها    
يتـسم باحلـساسية   مبا يف ذلـك القـيم الدينيـة والعرقيـة واخللفيـات الثقافيـة، يـشجع النـهج الـذي                  

لــى إجيــاد حلــول مبتكــرة حمليــا لكفالــة تعزيــز ملكيــة اجلهــود    الــصندوق عتبعــهالثقافيــة الــذي ي
 .األقليات العرقيةاإلمنائية واستدامتها لصاحل الشعوب األصلية وجمتمعات 

. الصحة اإلجنابية كيفية تطبيق هذه الـنُّهج      واملتصل ب يبني أحد األمثلة املذكورة أعاله      و  - ٤
، علـى   بالرعاية الوقائية خاصة ما يتعلق منها     وكثريا ما يعتمد توفري اخلدمات الصحية الفعالة، و       

واملمارســات ، واملــدارك قــدرة مقــدمي اخلــدمات الطبيــة واالجتماعيــة علــى اســتيعاب املفــاهيم 
األصـلية طبيعـة العـامل أساسـية يف           اليت تفهـم هبـا الـشعوب         طرائقويقر الصندوق بأن ال   . الثقافية

ولـدى  . منائيـة هـذه الوسـائل وتعززهـا       جيب أن تعكس الـسياسات اإل     من مث،   و  هويتها،   شكيلت
سهم يف التنميــة، ومــع زيــادة التركيــز علــى مــشاركة  يــأن الكــثري ممــا ميكــن الــشعوب األصــلية 

شتمل ظـور ثقـايف يـ   من، فـإن تطبيـق   شعوبهج اليت تركز على ال والنُّاحمللية  املواطنني واجملتمعات   

__________ 
  )١(  E/C.19/2006/43 ،٤٨ الفقرة، الفصل األول.  
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اجملتمعات احمللية للـشعوب األصـلية       االعتراف بالرأمسال االجتماعي املوجود يف العديد من         على
 . وتقديره حق قدره واالستعانة به،واألقليات العرقية

املبـادرات الـيت    يف التنميـة دومـا      وعمال بتوصيات املنتدى، يدعم الـصندوق وشـركاؤه           - ٥
تعزيــز حقــوق اإلنــسان، مبــا فيهــا احلقــوق   تتــسم باحلــساسية الثقافيــة إزاء   يتهج الــنــتتــضمن ال

الـــصحة واحلقـــوق اإلجنابيـــة، والـــسكان والتنميـــة،  :  اجملـــاالت الربناجميـــة الثالثـــةاإلجنابيـــة، يف
 .واملساواة بني اجلنسني

يتناول هذا التقرير معلومات عن مسامهات الصندوق يف تنفيـذ توصـيات املنتـدى يف               و  - ٦
ز، بنمــا، األرجنــتني، إكــوادور، الربازيــل، بليــ:  التاليــةييببلــدان أمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــار

بوليفيـــا، بـــريو، ســـورينام، الـــسلفادور، شـــيلي، غواتيمـــاال، غيانـــا، كوســـتاريكا، كولومبيـــا،  
بـنغالديش، مجهوريـة الو     :  منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ        يفاملكسيك، نيكاراغوا، هندوراس؛ و   

  .ماليزيا، نيبالالدميقراطية الشعبية، الصني، فييت نام، كمبوديا، 
  

   توصيات املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصليةمتابعة تنفيذ  - ثانيا  
 الصحة اإلجنابية واألمومة املأمونة  - ألف  

 األمـم املتحـدة ذات الـصلة، وكـذلك          كياناتفيما خيص توصية املنتدى بأن تقر كافة          - ٧
ــيا مـــن حقـــوق      ــا أساسـ ــدأ كـــون الـــصحة حقـ ــة واحلكومـــات مببـ منظمـــات الـــصحة اإلقليميـ

 الـصحة اإلجنابيـة     معايريسياسات و بإعداد ودعم    الصندوق التقدم يف عمله      ، يواصل )٢(ناإلنسا
املساعدة على تنفيـذ الـربامج      املشتركة بني الثقافات، ومن خالل        على حقوق اإلنسان   ةاملرتكز
مهمـــة يف توســـيع نطـــاق  دروســـا قـــدميجيات مـــن خـــالل إعـــداد منـــاذج صـــحية تســـتراتواال

بـني بلـدان اجلنـوب يف      فيمـا   يجيات التعاون   استراتول  وتتح. التدخالت على خمتلف املستويات   
منطقــة أمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــارييب إىل قــوى دافعــة للتعجيــل بإعــداد الــسياسات العامــة   

التجـارب املتراكمـة يف خمتلـف الـسياقات         صـحة    دون إغفال احلاجة إىل التحقق مـن         ،وتنفيذها
  .الثقافية واملؤسسية يف تلك البلدان

يجيات الـربامج الـدعوة القائمـة علـى األدلـة وتنميـة القـدرات يف جمـال          استراتضمن  وتت  - ٨
ــسلطات       ــة باســتهداف ال ــشعوب األصــلية واجملتمعــات احمللي ــة بــني ال ــصحة واحلقــوق اإلجنابي ال

لــشعوب األصــلية، الــشعوب األصــلية واملنظمــات النــسائية ل مبــا يف ذلــك قــادة ،الوطنيــة واحملليــة
متثلـــت إحـــدى و .ة واملـــستفيدون مـــن هـــذه اخلـــدمات أنفـــسهم ومقـــدمو اخلـــدمات الـــصحي

__________ 
  )٢(  E/2004/43 ،٨٩ الفقرة.  



E/C.19/2009/3  
 

09-24262 5 
 

ــتراتيجيات الرئيـــسية يف  ــتقين   الـــدعماالسـ ــاجمي والـ ــز املتكامـــل املـــايل والربنـ اهلـــادف إىل تعزيـ
علــى احلقــوق ال تركــز يجية اســترات، وهــي لــشعوب األصــليةوالــشبكات النــسائية لنظمــات امل

لمنظمـات  لويـشكل هـذا التعزيـز       . ؤسـسية احلقوق امل تشمل أيضا   فحسب، بل   للنساء  اإلجنابية  
 إذا كـان املـسعى هـو ملكيـة الـشعوب            ا رئيسي نشاطايف اجملتمعات األصلية    والشبكات النسائية   

ة مهمـة أخـرى مت تطويرهـا، متـشيا مـع إعـادة              يجياسـترات متثلـت   و. األصلية وقيادهتـا للمبـادرات    
ــة مــع املنظمــات     تنظــيم ا ــشعوب األصــلية والدول ــصندوق، شــراكة ال ــة  ل واملؤســسات اإلقليمي

والوطنيــة، مثــل املنظمــة الدوليــة لرعايــة األســرة واللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة 
يجيات علـى   سـترات وتشمل اال . البحر الكارييب للمساعدة على تطوير القدرات وتوليد املعارف       

جلـــودة وتتـــسم عاليـــة اوبـــرامج تعليميـــة  معلومـــات تـــوفرياملـــستوى الـــوطين واجملتمعـــي أيـــضا 
،  الكاملـة امبوافقة الشعوب األصـلية ومـشاركته  وحتظى الصحة اإلجنابية   عن  باحلساسية الثقافية   

 .اوحتترم حقوقهتلك الشعوب احتياجات تلك املعلومات والربامج التعليمية  أن تليب وتكفل

تركة بـني   ألمريكـا الالتينيـة املـش     ، قامـت املبـادرة اجلديـدة        المثعلى املستوى اإلقليمي    ف  - ٩
تقويـة  ” يف جمـال  للـسكان والوكالـة اإلسـبانية للتعـاون اإلمنـائي الـدويل             صندوق األمم املتحـدة     

صحة األم مـــن أجـــل النـــهوض بـــلـــشعوب األصـــلية لواألنظمـــة الـــصحية النـــسائية نظمـــات امل
 بـدعم تنفيـذ سياسـات وبـرامج      ومتعـدد الثقافـات  علـى حقـوق اإلنـسان   مرتكز   هنج   باستخدام

 نــساء الــشعوب األصــلية علــى املــستويني اإلقليمــي   املتعــددة الثقافــات لــصاحلبيــةالــصحة اإلجنا
 ،مـع العمليـات الـيت تقودهـا أطـراف وطنيـة           اليت تتآزر    ،وتركز هذه املبادرة اإلقليمية    .والوطين

بالــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة املــشتركة بــني الثقافــات املتــصلة علــى تعزيــز الــسياسات والــربامج 
تعزيز قـدرات   يف   العناصر الرئيسية هلذه املبادرة      يتمثل أحد و. هاوتنفيذ ألصلية ا شعوبلنساء ال 

ــدعم هلــ    نظمــات امل ــشعوب األصــلية وشــبكاهتا باســتقطاب ال ــسائية لل ــربامجالن وأُعــدت . ذه ال
املبادرة، اليت تتلقى دعما ماليا من الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلمنائي الدويل، مـن خـالل عمليـة                 

ــشارية ُبن ــائج و ،يــت علــى اســتخالص دروس ســابقة  است يجيات واضــحة اســترات وخرجــت بنت
ــاون مــع   صــحتجــرت صــياغتها والتحقــق مــن   ــساالنظمــات املها بالتع ــشعوب األصــلية  ل ئيةن ل

 . على املستويني اإلقليمي والوطيناوشبكاهت

نـهن  لشعوب األصلية ومتكي  ل ئيةنساالنظمات  امل قويةوباإلضافة إىل مسامهة املبادرة يف ت       - ١٠
املتعلقة بالـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة       املشتركة بني الثقافات    السياسات والربامج   تباع  ابللمطالبة  

يــشتمل علــى املعــارف واملعتقــدات    برنــامج للمعرفــة  واألمومــة املأمونــة، شــرعت يف إنــشاء    
وينــصب تركيــز املبــادرة   .وحيــدها وتوســيع نطاقاهتــا  مــن خــالل تنظــيم اخلــربات وت ،التقليديــة

ليمية على بوليفيا وإكوادور وبريو وغواتيماال وهندوراس، وتـشارك املكـسيك وبنمـا علـى         اإلق
  .املستوى اإلقليمي وكذلك يف جمال التعاون بني بلدان اجلنوب
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، حــضرت الــشبكة القاريــة لنــساء الــشعوب األصــلية يف األمــريكتني   ٢٠٠٨ويف عــام   - ١١
 اتيـة لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان حلقـ           واملكاتـب القطر  واملنظمة الدولية لرعايـة األسـرة       

 علــى املــستوى القطــري يف  الــشعوب األصــلية وشــبكاهت ل ئيةنــساالنظمــات املعمــل اســتهدفت 
 علـى تعزيـز الـصحة اجلنـسية          هـذه املنظمـات    بوليفيـا وبـريو أجـرت تقييمـا لقـدرات          و إكوادور
 .ة على املستويني احمللي والوطينواإلجنابي

يــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، تقــوم املكاتــب القطريــة للــصندوق يف   ويف أمريكــا الالتين  - ١٢
إكوادور وبليز وبنما وبوليفيا وبـريو وغواتيمـاال وغيانـا واملكـسيك ونيكـاراغوا، مـع اخـتالف                  

هج ، بإجراءات التعزيز واملسامهة مع وزارات الصحة لتنفيذ الـنُّ          لدى كل منها   مستويات التقدم 
 إدمــاجدعــم الراميــة إىل  يف سياســات وبــرامج الــصحة اإلجنابيــة الثقافيــةتــسم باحلــساسية الــيت ت

الطب الشعيب واملعتقدات التقليدية يف خدمات الصحة والصحة اإلجنابية بغـرض تعزيـز حقـوق       
 صـندوق مكتـب     قـدم ويف بوليفيـا،    .  عـدد الوفيـات النفاسـية      خفـض نساء اجملتمعات األصـلية و    

عقـد اجتمـاع قمـة وطـين لألطبـاء          لوالطب الشعيب   املتعدد الثقافات   الدعم لوكالة وزارة الطب     
 مبـا يف ذلـك الـصحة     ،الـصحة باملتعلقـة   مناقشة الـسياسات العامـة      من أجل   الشعبيني والقابالت   

عــايري املتــصلة ســاهم مــع احلكومــة والــشعوب األصــلية يف صــوغ امل  وصــحة األمومــة /اإلجنابيــة
مـن أجـل     نوات الثالث املاضية،  ، خالل الس   دعما دم الصندوق قويف بوليفيا كذلك،    . بالصحة

 النظــام اجلــامعي داخــلتنفيــذ مــشروع إلضــفاء الطــابع املؤســسي علــى تعلــيم ممرضــات التوليــد 
رعايـة عنـد   تقـدمي خـدمات ال  مهارات العاملني يف جمال  يف تنمية   ،وسيساهم املشروع  .البوليفي

عمـل يف املنـاطق الريفيـة    ليتعني على هـؤالء الفنـيني ا    وس. تعدد الثقافات يراعي  الوالدة على حنو    
 . نساء الشعوب األصليةالعمل بنيأعلى معدل للوفيات النفاسية، مبا يف ذلك اليت يوجد هبا 

شكل تعزيز املـشاركة النـشطة للـشعوب األصـلية يف جمـاالت الـصحة               يويف املكسيك،     - ١٣
 للـصندوق منـذ     غل الرئيـسي  اواحلقوق اإلجنابية، والسكان والتنمية، واملساواة بني اجلنسني الش       

ــام  ــن   و. ١٩٩٧ع ــرة م ــشر    ٢٠٠٨إىل  ٢٠٠٥خــالل الفت ــداد مخــسة ع ــصندوق إع ــم ال ، دع
، ممـا وفـر دروسـا هامـة يف          يف البلـد  صل بالسكان األصليني يف مثـاين حمافظـات         تتمنوذجا صحيا   
 .ا اجملالهذتوسيع نطاق 

ــساء ا       - ١٤ ــة لن ــصحة اإلجنابي ــة ال ــائج دراســة عــن حال ــشرت نت ــشعوب ويف نيكــاراغوا، ُن ل
األصلية يف منطقة جنوب احمليط األطلسي املستقلة ذاتيا، مبا يف ذلك مسامهة الطـب الـشعيب يف                 

 . حتسني صحتهن، بني اجملتمعات احمللية األصلية عرب برامج الراديو التفاعلية
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الـــصحة اإلجنابيـــة باالســـتعانة بنـــهج    معـــايري  مراجعـــةويف بـــريو، دعـــم الـــصندوق     - ١٥
ــة والثباحلــساسية  تــسمي ــز حقــ قافي اســتخدام طريقــة نــساء الــشعوب األصــلية يف   وققــام بتعزي

 .“الوالدة وقوفا”

ويف غيانــا، يقــوم الــصندوق بتعزيــز الــصحة املتعــددة الثقافــات مــن خــالل دعــم تنميــة    - ١٦
 عيـادات  يف وخاصـة  ،الثقافـات سائل املـشتركة بـني   اخلـدمات الـصحية يف املـ      القدرات يف جمال    

  .صحة األمهات واألطفال

ــز       - ١٧ ــة لتعزي ــصحة العام ــصندوق مــع وزارة ال ــاون ال ــويف غواتيمــاال، تع ــةربامج ال  الوطني
 الوفيــات النفاســية وتنفيــذه، باالســتعانة فــضمنــوذج خلوضــع تقــدمي الــدعم ل باإلجنابيــة للــصحة

وتلقـت القـابالت    . بعنصر جمتمعي قوي يشرك القابالت التقليديات احملليات واللجان اجملتمعيـة         
 األصـلية وعلـى إحالتـهن إىل خـدمات          شعوبعلـى تقـدمي اخلـدمات األساسـية لنـساء الـ           تدريبا  

ــدات    ــراف بالقــابالت كقائ ــتم االعت ــوالدة، وي ــاتال ــة   جمتمعي ــادرات علــى العمــل ضــمن آلي  ق
 .تشاركية مع أنظمة الصحة الرمسية

 ريف االعتبـا ويف بليز، ساهم الصندوق يف كفالة أن تؤخـذ شـواغل الـسكان األصـليني                - ١٨
 إمكانيـة  مبا يف ذلك     ،وزارة الصحة الذي أجرته   الصحة اجلنسية واإلجنابية    سياسة  استعراض  يف  
هج  على مستوى املقاطعات واجملتمعات احمللية باالسـتعانة بـالنُّ         املقدمةاخلدمات الصحية   تمتع ب ال

  . يف احلسباناللغات والتقاليد احملليةمع أخذ الثقافية تتسم باحلساسية اليت 
يف إكوادور، دعـم صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان وزارة الـصحة يف وضـع منـوذج                    و  - ١٩

 الثقافات للتـدخالت يف جمـال الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة لنـساء الـشعوب األصـلية، مـع                   متعدد
ــار، و   ــني االعتبـ ــن بعـ ــذ آرائهـ ــا   يف أخـ ــة وتعميمهـ ــة تقنيـ ــادئ توجيهيـ ــع مبـ ــني  . وضـ ــن بـ ومـ
 ،رابطة نساء كيتشوا ضـمن مقـدمي الرعايـة الـصحية      اء  أعضاالستراتيجيات الرئيسية استخدام    

. “الــوالدة وقوفــا”لتــشجيع ماديــا وتكييــف اخلــدمات والتــدريب يف جمــال اخلــدمات الــصحية 
، الـيت تقـوم     “جلان املـستخدمني  ” أهم اإلجنازات يف هذا الصدد من خالل تعزيز          ويتحقق أحد 

ويف . وادور بــشأن جمانيــة األمومــةبــدور رئيــسي يف تنفيــذ القــانون التــارخيي الــذي أصــدرته إكــ
العمل مع احلكومة لـدعم مـشاركة نـساء الـشعوب األصـلية يف              الصندوق  واصل   ،٢٠٠٨ عام
راجعـة االجتماعيـة لرصـد تنفيـذ القـانون، مبـا يف             امل، ويف القيـام بعمليـات       “جلان املستخدمني ”

  .للشعوب األصليةتوجد هبا جتمعات كبرية ذلك يف املقاطعات حيث 
 سـنوات مـع نـساء    ١٠منذ أكثـر مـن    صندوق األمم املتحدة للسكان     يعمل  يف بنما،   و  - ٢٠

ويف إطـار   . الثقافاتاملتعددة  خبدمات الصحة اإلجنابية    لتمكينهم من املطالبة    الشعوب األصلية،   
كتـب القطـري   يعمـل امل   جتمع كوماركـا أنغـويب بـوغلي،         ، الذي أُنشئ مبوجبه   ١٠القانون رقم   



E/C.19/2009/3
 

8 09-24262 
 

، وهي رابطة حملية لنساء الشعوب األصـلية، بالتعـاون مـع وزارة الـصحة               مع رابطة نساء نغويب   
ومـن  . وأطراف فاعلة أخرى، يف تقدمي الرعاية الطارئة املتعلقة بالتوليد وتنظيم األسرة الطوعي           

القــابالت التقليــديات يف إشــراك اآلخــذة يف احلــدوث بــبطء ميكــن اإلشــارة إىل أمثلــة الــتغريات 
هن بــدور الوســيطات الثقافيــات بــني شــعوب النــساء األصــلية ومــوظفي   ، وقيــامالتوليــدعمليــة 
 بيتا جمتمعيا على مقربة من مرافق تقدمي اخلـدمات          وأنشأت رابطة نساء نغويب   . الصحيةالرعاية  

، ملــساعدة نــساء الــشعوب األصــلية يف التغلــب علــى احلــواجز   الــصندوقالــصحية، بــدعم مــن  
 تعزيــز ويــتم بــشكل متــزامن. ة والتاليــة هلــاسابقة للــوالداجلغرافيــة وعوائــق املــسافة يف األيــام الــ

آليات النقل اجملتمعية لكي يتسىن منع وقوع فترات تـأخري يف حـصول نـساء الـشعوب األصـلية        
وفضال عن ذلك، دعم املكتب عمليات املراجعـة االجتماعيـة          . احلوامل على اخلدمات الصحية   

ا يف ذلك من خـالل بنـاء القـدرات إلتاحـة            ، مب جتمع كوماركا من طرف النساء احملليات داخل      
  . الفرصة هلن للقيام مبراجعات بشأن مسائل الصحة اجلنسية واإلجنابية وتعليم الفتيات

ــدروس         - ٢١ ــسكان ال ــأن يتقاســم صــندوق األمــم املتحــدة لل ــدى ب واســتجابة لتوصــية املنت
الثقافيـة،  م باحلـساسية  يتـس واخلربات املستفادة يف التعامل مع مسائل الصحة اإلجنابية بأسـلوب         

 ووكاالت األمم املتحـدة األخـرى، مبـا يف          ،شرع صندوق األمم املتحدة للسكان يف هندوراس      
 ومتطوعـو ) اليونيـسيف (األمـم املتحـدة للطفولـة       ومنظمـة   ذلك برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي         

ــام    ــم املتحــدة، يف ع ــشأن    ٢٠٠٨األم ــني الوكــاالت ب ــشترك ب ــشروع م ــحتــسني  يف م ام األرق
  . الشعوب األصلية يف البلدمجاعات ، اليت تؤثر بشكل رئيسي على القياسية للوفيات النفاسية

ومــن منطلــق تعزيــز التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، عــزز صــندوق األمــم املتحــدة      - ٢٢
للسكان تقاسم املعلومات واخلربات عرب البلدان بـشأن النـهج املـشتركة بـني الثقافـات للـصحة                  

كتـشوا  أفراد مجاعـة    صندوق بتسهيل تبادل املعلومات بني      الوعلى سبيل املثال، يقوم     . اإلجنابية
 ،يف املنـاطق احلـضرية يف بوغوتـا، كولومبيـا، واجلماعـة املماثلـة هلـا يف إكـوادور                  الذين يعيشون   

ويف بنمـا، سـافر األطبـاء وموظفـو الرعايـة      . بشأن املواضيع املتعلقـة بالـصحة والطـب التقليـدي         
يف إكـوادور ملراقبــة التجـارب الناجحــة   كوماركــا نغـويب بــوغلي  مـن منطقــة جتمعـات   الـصحية  

املتعلقــة مبمارســات الــصحة اإلجنابيــة املــشتركة بــني الثقافــات، مثــل إدمــاج املمارســات الغربيــة 
ودعم مكتـب صـندوق األمـم املتحـدة         . “الوالدة وقوفا ”والطب التقليدي، مبا يف ذلك عملية       

 بـشأن  ، عقـد يف هنـدوراس،   مشاركة قادة الشعوب األصلية يف اجتمـاع      للسكان يف نيكاراغوا    
  . حقوق الشعوب األصلية والصحة اإلجنابية

ويف شـــيلي، مشـــل تعـــاون صـــندوق األمـــم املتحـــدة للـــسكان مـــع وزارة الـــصحة يف     - ٢٣
 تقــدمي الــدعم لتــدريب املــوظفني يف مراكــز الــصحة بــشأن املــسائل املــشتركة بــني  ٢٠٠٨ عــام
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وأمهيــة تــوفري املعلومــات املتعلقــة باألصــول العرقيــة يف الــسجالت الــيت يــتعني علــيهم  ،الثقافـات 
صندوق الـ ، إذ طلبت الوزارة الدعم من       ٢٠٠٩ويتوقع القيام مبزيد من التعاون يف عام        . ملؤها

  . لتعزيز النهج املشترك بني الثقافات لصحة األم واملواليد واألطفال
 اإلجنابية واألمومة املأمونة لألقليـات      ائل املتعلقة بالصحة  املسصندوق  الويف آسيا، عزز      - ٢٤

صندوق على مـستوى وضـع      الفي فييت نام، على سبيل املثال، عمل        ف. العرقية يف بلدان خمتلفة   
ــدعوة       ــشركاء ذوي العالقــة لل ــصحة وال ــع وزارة ال ــسياسات م ــوفلال ــسياسات واملــوارد  ريت  ال

ويف الوقـت نفـسه، يـدعم املكتـب     . طق األقليات العرقيةاملناسبة املتعلقة بالرعاية الصحية يف منا    
 مقاطعــة مــن ١٦خالت شــاملة بــشأن األمومــة املأمونــة ورعايــة املواليــد يف بتــدالقطــري القيــام 

 مـع أخـذ الثقافـات    سبع منـاطق، يف واملقاطعات النائية واملقاطعات اليت تسكنها أقليات عرقية،       
اجملتمعيـة ونظـم   الدم يجيات املتبعة تقدمي الدعم ملصارف ومن بني االسترات. احمللية بعني االعتبار  

 وعقـاقري الـصحة     ،اإلحالة يف حاالت الطوارئ، وتوفري اإلمدادات من معدات الصحة اإلجنابية         
وفــضال عــن ذلــك، . اإلجنابيــة الــضرورية يف املنــاطق النائيــة والــيت ال حتظــى باخلــدمات الكافيــة 

ت العرقية يف املناطق اليت شهدت معـدالت وفيـات نفاسـية       تتلقى القابالت املنتميات إىل األقليا    
عالية التـدريب يف جمـايل الـصحة النفاسـية وصـحة املولـودين لكـي يتـسىن هلـن القيـام بعمليـات                        

وشـجع الـصندوق أيـضا    . املعقـدة إىل مـستويات رعايـة أعلـى       احلـاالت    وإحالـة    ،التوليد العادية 
ت الثقافية احملليـة، مثـل املهرجانـات واألسـواق،          على إدماج أنشطة التثقيف الصحي يف املناسبا      

الـذي سـاعد يف احلـصول علـى دعـم العناصـر الرئيـسية ذات النفـوذ مثـل القـادة الـدينيني                     األمر
  .القرىوشيوخ 

 مجهورية الو الدميقراطية، شرع الصندوق، بالتعـاون مـع وزارة الـصحة، يف عـدد                ويف  - ٢٥
. لك إعداد مواد تتعلق باملعلومـات والتعلـيم واالتـصاالت   من االستراتيجيات الربناجمية، مبا يف ذ 

بـشكل طـوعي مـن     تنظـيم األسـرة     وباإلضافة إىل ذلك، يركز التعاون على زيادة نطـاق تغطيـة            
خــالل تــدريب مــوزعي وســائل تنظــيم األســرة ذوي القاعــدة اجملتمعيــة، الــذين ينتمــون إىل         

ائفهم، وتقـدمي اخلـدمات إىل جمتمعـاهتم،        نائية، وجعلهم قادرين على القيـام بوظـ       إثنية  جمتمعات  
وتدريب املتطوعني القرويني يف اجملال الصحي ليتمكنوا مـن إدارة جمموعـات األدويـة القرويـة،                

 ، وذلــكيف جمــال التوليــد حلــضور عمليــات التوليــد مدربــة باإلضــافة إىل زيــادة وجــود عناصــر  
  .جلميع اجملموعات اإلثنية

ندوق األمــم املتحــدة للــسكان يف جمــايل الــصحة     ويف الــصني، تــساهم تــدخالت صــ     - ٢٦
ومنــذ . اإلجنابيـة واألمومـة املأمونـة يف الـدفع قـدما حبقـوق جمموعـات األقليـات اإلثنيـة يف البلـد          

مـع اللجنـة الوطنيــة للـسكان وتنظـيم األســرة ووزارة     باالشــتراك ، الربنـامج ، يقـوم  ٢٠٠٦ عـام 
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روع يهـدف إىل حتـسني جـودة الرعايـة يف           تنفيـذ مـش   ب ،الصحة، وبالتعاون مع السلطات احملليـة     
االتـصال اجلنـسي والتـهابات      العـدوى الـيت تنتقـل ب      جمال صحة األم، والوقاية من مجيع أشـكال         

اإليـدز، وتعزيـز احلـصول علـى        /املسالك التناسـلية، والوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية              
. املتعلقـة بالـصحة اإلجنابيـة     الطوعي وحتـسينها، واملعلومـات واخلـدمات        تنظيم األسرة   خدمات  

ويـــستهدف املـــشروع األفـــراد واجملتمعـــات، ال ســـيما الرجـــال والنـــساء يف ســـن اإلجنـــاب يف  
بلــدا، يوجــد يف بعــض منــها أعــداد كــبرية مــن أفــراد الــسكان املنــتمني إىل أقليــات عرقيــة،   ٣٠

  .املتوفرة باللغات احملليةاإلعالمية باملواد لتزويدهم 
ألمــم املتحــدة للــسكان يف الــصني بــشكل نــشط يف وضــع وإعــداد ويــشارك صــندوق ا  - ٢٧

إطــار الــشراكة يف جمــايل الثقافــة والتنميــة، وهــو برنــامج مــشترك مــع األمــم املتحــدة مدتــه            
 يــستهدف مباشــرة جمموعــات األقليــات اإلثنيــة يف املقاطعــات   ،)٢٠١١-٢٠٠٩(ســنوات  ٣

وصـندوق األمـم    . ، والتبـت  ايوكينغهـ ،  وغويزهـو ،  يونـان اخلمسة الـيت يتركـزون فيهـا، وهـي          
املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية هي الوكـاالت الـثالث        
الــيت تــشارك يف العنــصر املتعلــق بــصحة األم والطفــل مــن هــذا الربنــامج املــشترك، وهــي تعمــل  

هـذه الوكـاالت    مـن   وكالة  وتشمل األنشطة اليت تقوم هبا كل       . بشكل وثيق مع وزارة الصحة    
دعم التكيف احمللي للسياسات واملبادئ التوجيهية املتعلقة بصحة األم والطفل، وتعـاجل يف كـل               

 والتعـاون مــع  ألة املهيمنـة املتمثلـة يف الفقـر،   حالـة املـسائل الثقافيـة واللغويـة، باإلضـافة إىل املــس     
 ورصـد وتقيـيم    لنمذجـة ،توصيات للمـستويات العليـا لوضـع الـسياسات    إعداد احلكومة بشأن  
علـى دعـم   الـصندوق  الطلـب، سـريكز   وسـعيا إلنعـاش   وباإلضـافة إىل ذلـك،    . هذه الـسياسات  

ــدة للتثقيــف الــصحي اجملتمعــي،      ــار منــاذج جدي ــشكل حمــدد  تعــاجل احلكومــة يف وضــع واختب ب
حاليـا إىل ضـعف اسـتفادة األقليـات مـن اخلـدمات،             تفـضي   املسائل املتعلقة باللغة والثقافة الـيت       

ــادة ،الــدعوةجبهــود ومــن حيــث تــوفري اخلــدمات، ســيقوم الــصندوق   .  النــساءســيما ال  مــع ق
لتمويــل ودعــم الــيت مينحوهنــا  لكــي يتــسىن زيــادة األولويــة  ،احلكومــة احملليــة وقيــادات اجملتمــع 

 وزيــادة مــشاركة األقليــات ، وتنظــيم األســرة لألقليــات العرقيــة ،خــدمات صــحة األم والطفــل
  . تتوىل تقدميهاات أوللخدمعناصر تروج باعتبارها 

ويف نيبال، يواصل صندوق األمم املتحدة للسكان تقدمي الدعم للحكومـة يف الربنـامج                - ٢٨
يـتم يف إطـار الربنـامج تنفيـذ         ،  ٢٠٠٧ومنـذ عـام     . اجملتمعي املتكامل للسكان والصحة اإلجنابية    

 ني اجملتمعــاتويهــدف الربنــامج إىل متكــ. بالطلــب يف جلــان إمنائيــة قرويــة معينــةنــشاط مــدفوع 
العاليـة  الـصحة اإلجنابيـة     ، مـن املطالبـة خبـدمات        ، مبا يف ذلك الفئـات املـستبعدة اجتماعيـا         احمللية
ومـن  .  وتعزيز نظام توصيل خدمات الصحة اإلجنابية على مستوى املقاطعـات والقـرى      ،اجلودة

 الفئــات يف تعبئــة األشــخاص مــنهنجــا شــامال املالمــح الرئيــسية للربنــامج اتباعــه بــشكل فعــال  
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للمـشاركة يف   ) ال سيما مجاعات الـداليت واجلنجـاتيس واألقليـات الدينيـة          (املستبعدة اجتماعيا   
مـشاركة  حتقيـق   وتركـزت اجلهـود املبذولـة لـضمان         . التخطيط من القاعـدة إىل القمـة      عمليات  
للمجتمعات احمللية وتعزيـز نظـام توصـيل اخلـدمات الـصحية يف مجيـع اللجـان اإلمنائيـة              ملموسة  

ســبتاري (مقاطعــات ســت لقرويــة الواقعــة يف جممعــات مراكــز رعايــة صــحية أوليــة منتقــاة يف  ا
  ).انغ ودادهلورادوماهوتاري وروهتات وكابلفاستو و

ويدعم صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان يف بـنغالديش، بالتعـاون مـع وكـاالت األمـم              - ٢٩
. تــالل تــشيتاغونغنطقــة املتحــدة األخــرى، تنفيــذ برنــامج صــحي مــشترك بــني الثقافــات يف م   

ــدا يف        ــة ويأخــذ جي ــة املأمون ــة وتنظــيم األســرة واألموم ــصحة اإلجنابي ــى ال ــامج عل ويركــز الربن
صـــعوبة التـــضاريس واالعتبـــار أوجـــه التبـــاين الثقـــايف واللغـــوي لألقليـــات العرقيـــة يف املنطقـــة 

املني  املختلفـة للعـ    ومن االستراتيجيات الرئيسية تـوفري التـدريب يف اجملتمعـات احملليـة           . اجلغرافية
تـوفر الرعايـة     وزيـادة    ،والقابالت لكي يتسىن حتسني الصحة اإلجنابيـة      احملليني يف اجملال الصحي     

وفـضال عـن ذلـك، ويف       . تخصصة أثنـاء الـوالدة، مـع أخـذ املمارسـات التقليديـة يف االعتبـار               امل
ــسادس، عــزز الــصندوق الوصــول املتكامــل إىل املعلو     ــامج القطــري ال مــات املتعلقــة  إطــار الربن

اإليـدز واخلـدمات للعـاملني يف مـزارع الـشاي، وهـم يـشكلون               /بفريوس نقـص املناعـة البـشرية      
 ومـن ضـمن عناصـر املـشروع العمـل بنظـام      . جمموعة من أفـراد الـشعوب األصـلية يف سـيلهيت      

منطقـة تـالل    والصحة اإلجنابية، وميكن النـسج علـى منـوال ذلـك يف برنـامج               قسيمة صحة األم    
  .غتشيتاغون

  
  اهلجرة  -باء   

 الـشعوب األصـلية، يـتم       مجاعـات وفقا لتوصية املنتدى بشأن معاجلة مسألة اهلجرة بني           - ٣٠
 بالتعــاون ،كوســتاريكا، وتنفــذه املنظمــة الدوليــة للــهجرةيف صندوق الــتنفيــذ مــشروع يدعمــه 

تابعـة  الكوتـو بـروس الـصحية       يف منطقـة    (الوثيق مع نظام الرعاية الصحية الوطين لكوسـتاريكا         
، تفيــد منــه نــساء الــشعوب األصــلية وأُســرهن )للــصندوق الكوســتاريكي للــضمان االجتمــاعي

ويـدعم  . الذين يهاجرون سـنويا مـن بنمـا إىل كوسـتاريكا للعمـل يف مـزارع الـنب عـرب احلـدود                   
ملقــدمي الرعايــة الــصحية املتنقلــة ، األفرقــة ٢٠٠٣الــذي ُبــدئ فيــه يف عــام فينكاســانا مــشروع 

املالريـا  اللقاحـات ووسـائل عـالج        مزارع النب أثناء موسم جين النب، ويقدمون         الذين يزورون 
وخدمات الرعاية الـسابقة للـوالدة واخلـدمات الـصحية األخـرى للـسكان مـن أفـراد الـشعوب                    

ويف املرحلــة احلاليــة، يعمــل املــشروع علــى تعزيــز التكامــل الثقــايف وإجيــاد  . األصــلية املهــاجرين
. رة املهـاج  نغـويب بـوغلي   مة ومتنقلة وغـري مركزيـة لـدى مجاعـة           قدرات خدمات صحية مستدا   
عت مكاتـب الـصندوق يف كوسـتاريكا وبنمـا يف عمليـة برجمـة          وباإلفادة من هذه التجربة، شـر     
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مشتركة مـع املنظمـة الدوليـة للـهجرة لوضـع مقتـرح للمـسامهة يف حتـسني مـستويات الـصحة،                      
  . جمتمعات نغويب بوغلي، يف البلدينوصحة األم، يف/سيما الصحة اجلنسية واإلجنابية ال
، تقوم اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب          الصندوقومبساعدة    - ٣١

حلدودية، اليت غالبا ما توجد فيها جمتمعات شـعوب         يف شيلي بدراسات عن اهلجرة يف البلدان ا       
تــائج هــذه الدراســات حبلــول أواخــر ويتوقــع أن تتــوفر ن. مبــا يف ذلــك الــشباب املهــاجرأصــلية، 

  .٢٠٠٩ عام
صندوق الـدعم يف وضـع اسـتراتيجيات وسياسـات عامـة تعـاجل              الـ املكسيك، قـدم    ويف    - ٣٢

بــني ومنــها، ووضــع الــصندوق مــشروعا لتحــسني صــحة األم غــويريرو آثــار اهلجــرة إىل واليــة 
ع جمتمعـات    مـن واليـة أوكـساكا، ويـشمل نـشاط املـشرو            نساء الـشعوب األصـلية املهـاجرات      

  .املنشأ واجملتمعات املستقبِلة على حد سواء
  

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية  -جيم   
اإليــدز، ســاهم الــصندوق يف نــشر /يف جمــال الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  - ٣٣

ويف غواتيمـاال، وفــر الـصندوق الـدعم إلعــداد    . املعـارف يف غواتيمـاال واملكــسيك ونيكـاراغوا   
سـة عـن املعـارف واملواقـف واملمارسـات يف جمــال احليـاة اجلنـسية واإلصـابات املرضـية الــيت          درا

اإليــدز، لــدى أربعــة مــن جمتمعــات الــشعوب /تنتقــل باالتــصال اجلنــسي، مبــا يف ذلــك الفــريوس
وقــدم مكتــب الــصندوق يف املكــسيك الــدعم لدراســة عــن الــروابط بــني اهلجــرة          . األصــلية
 املرضية اليت تنتقل باالتصال اجلنسي بني شعوب تسوتـشيليس يف           اإليدز واإلصابات /والفريوس

واســـتخدمت بعـــض االســـتنتاجات يف تـــدريب زعمـــاء الـــشعوب األصـــلية  . واليـــة تـــشياباس
ويف نيكـاراغوا، وفـر الـصندوق الـدعم ملـشروعني معنـيني بنـساء         . والعاملني يف احلقـل الـصحي     

 يف شــراكة مــع املنظمــات غــري احلكوميــة الــشعوب األصــلية يف منطقــة أتالنتــك املــستقلة ذاتيــا،
ومتثـل هـدف الربنـاجمني يف رفـع درجـة الـوعي بـني نـساء                 . واجلامعة التكنولوجية يف نيكـاراغوا    

الثقافيـة ذات الطـابع     /الشعوب األصلية فيمـا يتعلـق حبقـوقهن، وحتديـد املمارسـات االجتماعيـة             
ــالفريوس      ــق ب ــى عناصــر خمــاطرة تتعل ــيت تنطــوي عل ــساين، ال ــدز واإلصــابات املرضــية   اإل/اجلن ي

  .األخرى اليت تنتقل باالتصال اجلنسي، بني شعوب تاسبا بري األصلية
وتعاون مكتب الصندوق يف نيكاراغوا مع جامعة املناطق ذات االستقالل الذايت علـى               - ٣٤

، لدراسـة دور    ٢٠٠٨، يف تنظيم حلقة عمل، يف عام        )جامعة أوراكان (ساحل البحر الكارييب    
ألطباء التقليديني يف التصدي لوباء فريوس نقص املناعـة البـشرية يف بلـدان سـاحل                ومسامهات ا 

  . البحر الكارييب
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اإليـدز مـن خـالل إدمـاج التـدريب          /ويف بنما، ُيسهم الـصندوق يف مكافحـة الفـريوس           - ٣٥
ــيت تنفــذ باالشــتراك مــع املهــتمني بتحــسني         ــدريب ال ــشطة الت ــع أن ــه يف مجي ــة من ــق بالوقاي املتعل

 الصحية جملتمعات الشعوب األصلية، ومع دعاة حتسني صحة اجملتمعات احمللية املعنـيني             األحوال
  . حبقوق املرأة

  
  املساواة بني اجلنسني  -دال   

قــدم املنتــدى الــدائم إىل منظومــة األمــم املتحــدة عــدة توصــيات بــشأن مــساواة نــساء      - ٣٦
ــشاركتهن    ــهن وم ــشعوب األصــلية بالرجــال ومتكين ــدى . ال ــى وجــه   وأوصــى املنت ــة عل  املنظوم

ــأن   ــة،       ”اخلــصوص ب ــصحة اإلجنابي ــة بال ــوق املتعلق ــك احلق ــا يف ذل ــسان، مب ــوق اإلن ــدمج حق ت
والشواغل واالحتياجات اخلاصة بنساء الشعوب األصلية ضمن براجمهـا وسياسـاهتا، وأن تقـدم              

  .)٣(“ىتقارير منتظمة يف هذا الصدد إىل املنتد
ة، من خالل تعزيز عمليات إصـالح الـسياسات،   وينادي الصندوق بتفعيل حقوق املرأ     - ٣٧

-بغرض وضع حد للعنف والتمييز على أساس نوع اجلنس، مـع معاجلـة احلـواجز االجتماعيـة         
الثقافية ودعم مشاركة نساء الشعوب األصلية واألقليات العرقية وزيادة فـرص حـصوهلن علـى               

 ألمريكـا الالتينيـة     ومـن أمثلـة ذلـك، قيـام مكتـب الـصندوق اإلقليمـي             . خدمات صـحية جيـدة    
والبحـر الكــارييب بتــوفري التمويــل للرابطــة القاريــة لنــساء الــشعوب األصــلية لوضــع خطــة عمــل  

  . ترمي إىل إبراز القدرات القيادية لنساء الشعوب األصلية وتعزيز هذه القدرات
وعلــى الــصعيد القطــري، ســاهم الــصندوق يف تعزيــز قــدرات منظمــات وشــبكات           - ٣٨

واألقليـــات العرقيــة يف األرجنـــتني وإكـــوادور وبنمــا وبوليفيـــا وفيـــت نـــام   الــشعوب األصـــلية  
ــشعوب      . واملكــسيك ــسيق شــؤون ال ــة لتن ــشاركة الرابطــة الوطني ــصندوق م ــسر ال ويف بنمــا، ي

األصــلية يف بنمــا، ورابطــة نــساء شــعب نغــويب، يف املنتــدى الــدويل األول لنــساء الــشعوب          
الحتـاد املـرأة واحتـاد املـزارعني، ومهـا منظمتـان           ويف فيت نام، يقـدم الـصندوق الـدعم          . األصلية

رئيسيتان من منظمـات اجملتمـع املـدين ناشـطتان يف منـاطق األقليـات العرقيـة، وذلـك مـن أجـل                       
إدمــاج أنــشطة التثقيــف الــصحي يف منــاذج األنــشطة املــدرة للــدخل، مثــل مــشاريع االئتمانــات 

الصندوق يف األرجنتني الـدعم ملنظمـات   وقدم مكتب . الصغرية جدا وأنشطة اإلرشاد الزراعي    
ــة    ــلية، مـــن خـــالل تيـــسري مـــشاركتهن يف االجتماعـــات اإلقليميـ ويف . نـــساء الـــشعوب األصـ

املكسيك، يعمل املكتب القطري للصندوق مع املركز الـوطين للـصحة اإلجنابيـة واملـساواة بـني                 
  . لشعوب األصليةاجلنسني، التابع لوزارة الصحة، على إعداد استراتيجيات لتمكني نساء ا

__________ 
  )٣(  E/C.19/2004/43 ٥، الفصل األول، الفقرة.  
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ويف إكوادور، يسر الصندوق إتاحة الفرص لنساء الـشعوب األصـلية لتنظـيم شـبكات                 - ٣٩
ومناقشة براجمهن اليت تشمل الصحة اجلنسية واإلجنابيـة وتعزيـز القـدرات القياديـة وهتيئـة منـاخ                  

ظمــات مالئـم للـسياسات العامــة، ومـن أجــل الـتعلم املتبـادل ونــشر املمارسـات اجليــدة بـني املن       
ومتثلت نتيجة ذلك يف أن عزز احتاد الشعوب األصلية يف إكـوادور قدرتـه علـى بنـاء                  . القاعدية

  . الشبكات الوطنية واإلقليمية ووسع جماالت خربته
ويف بوليفيــا، عمــل الــصندوق يف شــراكة وثيقــة مــع املبــادرة اإلقليميــة علــى تعزيــز            - ٤٠

صلية، بنوعيهـا املخـتلط واملقتـصر علـى         مشاركة ومتكني منظمات وشبكات نساء الشعوب األ      
وللــصندوق شــراكة قدميــة مــع احتــاد تنظيمــات الــشعوب األصــلية يف بوليفيــا وحركــة   . النــساء

ويــدخل االحتــاد الــوطين لتنظيمــات نــساء الــشعوب األصــلية احلــديث النــشأة  . بارتولينــا سيــسا
  . ضمن الشركاء أيضا يف هذا اجملال

ية الشعبية، وفر الصندوق الـدعم للجنـة الو الوطنيـة املعنيـة          ويف مجهورية الو الدميقراط     - ٤١
وكانـت حلقـة العمـل      . ٢٠٠٨بالنهوض باملرأة، يف تنظيم معرض لورشة عمل نظمت يف عام           

مبثابة املنتدى ملناقشة املسائل ذات الـصلة باجملموعـات العرقيـة، مبـا يف ذلـك الـدروس املـستفادة                    
ة الشمالية، يف جمال الشؤون اجلنـسانية وفـريوس نقـص           من برنامج توعية شعب أخا، يف احملافظ      

  . اإليدز/املناعة البشرية
ويف سورينام، يتعـاون الـصندوق مـع املنظمـة الوطنيـة للمـرأة مـن أجـل بنـاء القـدرات                        - ٤٢

املتعلقة باألدوار اجلنسانية والصحة اجلنـسية واإلجنابيـة لـدى اجملتمعـات احملليـة لـشعب مـارون،                  
  . ال على وجه اخلصوصاليت تستهدف الرج

وتعــاون مكتــب الــصندوق يف كوســتاريكا مــع املعهــد الــوطين لــشؤون املــرأة، لــدعم      - ٤٣
مشاركة نساء الشعوب األصلية يف املشاورات اإلقليمية والوطنية، الـيت أدت إىل وضـع سياسـة       

  . وطنية للمساواة والعدالة بني اجلنسني وخطة عمل متصلة هبا، تشتمل على منظور عرقي
ــة مــن أجــل        - ٤٤ ــة املــرأة يف رئاســة اجلمهوري ــدعم ألمان ويف غواتيمــاال، وفــر الــصندوق ال

وتـــشتمل الـــسياسة الوطنيـــة . إدراج املـــسائل املتعلقـــة بنـــساء الـــشعوب األصـــلية يف سياســـاهتا
للنهوض باملرأة ومنائها يف غواتيماال، على مواضيع حمددة ذات صـلة بنـساء الـشعوب األصـلية،      

 منها مبنع العنف علـى أسـاس نـوع اجلـنس، ومحايـة حقـوق املـرأة وتعزيزهـا،                    وخباصة ما يتصل  
واملشاركة يف عمليات صنع القرار، واالعتراف باملساواة الواقعيـة يف جمـاالت الـصحة والتعلـيم                

  . والعمالة وشؤون احلياة العامة واخلاصة
اص املــشردين ويف كولومبيــا، دأب الــصندوق علــى تــوفري املــساعدة اإلنــسانية لألشــخ   - ٤٥

 يف املائــة، وذلــك ٨٠داخليــا، الــذين ُيقــدر عــدد املنــتمني منــهم إىل الــشعوب األصــلية بنــسبة    
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وفيمـا يتعلـق بالـصندوق علـى وجـه التحديـد،            . باالشتراك مع وكاالت األمم املتحدة األخرى     
تركز االهتمام بوجه خاص على العمل مع النـساء املـشردات مـن شـعب ناسـا، بغـرض حتديـد                     

ويف جمـال االسـتجابة لفيـضانات       .  يف جماالت الصحة اجلنسية واإلجنابيـة واسـتيفائها        ناهتاحتياج
ــشعوب       ٢٠٠٨عــام  ــساء ال ــشأن احتياجــات ن ــوعي الثقــايف ب ــشر ال ــى ن ــصندوق عل ، عمــل ال

األصـــلية املتعلقـــة بالـــصحة اجلنـــسية واإلجنابيـــة، وتـــوفري الـــدعم مـــن أجـــل إتاحـــة جمموعـــات  
  .امة املرأة للنساء والفتياتاملستلزمات اليت حتافظ على كر

وفيما يتعلق مبنع العنف على أساس نـوع اجلـنس، يـساهم الـصندوق يف تعزيـز حقـوق          - ٤٦
نــساء وفتيــات الــشعوب األصــلية واألقليــات العرقيــة يف إكــوادور وغيانــا وكولومبيــا وماليزيــا    

العنــف ويــدعم مكتــب الــصندوق يف كولومبيــا تنفيـذ مــشروعني يهــدفان إىل منــع  . واملكـسيك 
ويف املكــسيك، ســاهم . علــى أســاس نــوع اجلــنس بــني نــساء الــشعوب األصــلية الــاليت شــّردن 

الصندوق يف إعداد منوذج جمتمعي تـشاركي وتدريــيب مـع شعبــي تشوتـسيليس وتـسيلتاتليس،                 
يف والية تشياباس، هبدف منع العنف ضد نساء وفتيات الشعوب األصلية والوقاية مـن فـريوس              

ــش   ــة الب ــدز/ريةنقــص املناع ــرأة      . اإلي ــائي للم ــم املتحــدة اإلمن ــدم صــندوق األم ــوادور ق ويف إك
وصندوق السكان الدعم لرابطة نساء كويتشوا، يف تنظيم محلة توعية وتنفيذ مشروع تـدريب              
يف جمال العنف على أساس نوع اجلنس، باعتباره إحدى املشاكل اليت حتـد مـن مـشاركة املـرأة                   

وتـضمنت االسـتراتيجية تنظـيم حلقـات عمـل         . تمـع احمللـي   وممارستها حلقوقها على مستوى اجمل    
مــشتركة للتــدريب والتوعيــة، مــع العمــل علــى كــسب تأييــد ســلطات املنظمــات املنــضوية يف    

، مــشروعا لتحــسني  ٢٠٠٧ويف ماليزيــا، بــدأ الــصندوق، يف عــام    . عــضوية احتــاد كويتــشوا  
أنفـسهن مـن العنـف واملـشاكل     قدرات النساء املهّمشات ونساء األقليات العرقيـة، علـى محايـة         

األخرى املتصلة به، مبـا يف ذلـك فـريوس نقـص املناعـة البـشرية، ولبنـاء قـدرات املنظمـات غـري                        
احلكومية وتوعيتها، وكذلك بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون والسياسيني والعاملني يف جمـال             

ي، يف وأُجـــر. اإلعـــالم وتوعيتـــهم، مـــن أجـــل التـــصدي للعنـــف علـــى أســـاس نـــوع اجلـــنس  
ــام ــام       ٢٠٠٨ ع ــشطة يف ع ــة األن ــة متابع ــد كيفي ــن أجــل حتدي ــيم لالحتياجــات م  ٢٠٠٩، تقي

ــة  ــوام التالي ــساء ورجــال        . واألع ــتمكني ن ــق ب ــامج يتعل ــدعم لربن ــصندوق ال ــر ال ــا، وفّ ويف غيان
  . الشعوب األصلية، جرت فيه معاجلة العنف على أساس نوع اجلنس

بريا، يف مقاطعـة ريـسارالدا، كولومبيـا، مـن      وجيري تنفيذ عملية هامـة بـشأن شـعب إنـ            - ٤٧
وبعد أن حـدد الـصندوق هـذه        . قطع أجزاء من األعضاء التناسلية للمرأة     /أجل تغيري ممارسة بتر   

ــو ريكــو         ــاطق بويبل ــبريا، يف من ــشعوب إن ــة ل ــة معين املمارســة جتــري يف أوســاط جمتمعــات حملي
يف تنظـيم عمليـة شـاملة وتـشاركية         وميستراتو، أطلق مبادرة لتـوفري الـدعم للمجتمعـات احملليـة            

للتفــاكر والتحــاور فيمــا يتعلــق هبــذه املمارســة وآثارهــا، هبــدف حتديــد أصــوهلا وأفــضل طريقــة  
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وُتـــسهم املبـــادرة أيـــضا يف تعزيـــز احلـــوار بـــني ســـلطات الـــشعوب األصـــلية   . لإلقـــالع عنـــها
ن التمييـز   واملؤسسات احلكومية فيما يتعلـق باحلـصول علـى خـدمات جيـدة النوعيـة وخاليـة مـ                  

وُنفذت على امتداد العملية أنشطة لـتمكني نـساء شـعوب إنـبريا، مـن خـالل                 . للصحة اإلجنابية 
  .تعزيز املعرفة ورفع درجة الوعي حبقوق املرأة يف اجملتمع وبني النساء أنفسهن

وعمل الصندوق يف عدة بلدان، على حنو يتماشى مع توصـيات املنتـدى بـشأن حتقيـق                   - ٤٨
ول الشعوب األصلية على احلق املتساوي يف التعليم، مـن أجـل تعزيـز حـصول                املساواة يف حص  

. الشعوب األصلية على فرص متساوية يف االلتحاق بالتعليم وحتقيق املـساواة بـني اجلنـسني فيـه                
وعمل الصندوق، يف بنما مثال، مـن أجـل التـشجيع علـى تـدريب املدرسـني مـن شـعب نغـويب              

تعلقــة بالرجولــة والــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، مــن خــالل هنــج   يف جمــال املــسائل اجلنــسانية وامل 
  . مشترك بني الثقافات

ويف بوليفيا، قدم الصندوق الدعم ملشروع حملو األمية بلغة كويتـشوا واللغـة اإلسـبانية،            - ٤٩
وقـــدم املـــشروع  . مـــن أجـــل تـــدريب املـــشاركني يف أنـــشطة الـــصحة اجلنـــسية واإلجنابيـــة       

 يف املائـة، خـالل الفتـرة مـن     ٧٩فرد، تبلـغ نـسبة النـساء بينـهم          ١٣٧ ٠٠٠ألكثر من    خدماته
  .٢٠٠٧إىل  ١٩٩٩

ويف بــريو، وفّــر الــصندوق الــدعم لــوزارة التعلــيم مــن أجــل التوســع يف مــشروع ثنــائي   - ٥٠
واعُتمـدت هـذه    . ٢٠٠٦اللغات حملو األمية بلغة الكويتـشوا واللغـة اإلسـبانية، ابتـداء مـن عـام                 

 رجل وامرأة، معظمهم مـن الـشعوب        ١٠٠ ٠٠٠لوطين، ومشلت زهاء    املنهجية على الصعيد ا   
  .  ُمعلِّم بغرض تيسري العملية التعليمية٧ ٠٠٠ومت تدريب . األصلية

  
  أطفال وشباب الشعوب األصلية  -هاء   

ــر         - ٥١ ــشعوب األصــلية، وفّ ــق بأطفــال وشــباب ال ــدى فيمــا يتعل متاشــيا مــع توصــيات املنت
 عــدة بلــدان، وتــدعو إىل مراعــاة مراهقــي وشــباب الــشعوب الــصندوق الــدعم لــربامج تنفــذ يف

ويف بوليفيـا   . األصلية يف السياسات الوطنية املتعلقة بالشباب، وقدم تقارير منتظمـة إىل املنتـدى            
 بــشأن املــراهقني والــشباب، الــيت  ٢٠٠٨مــثال، اشــتملت الدراســة االستقــصائية الوطنيــة لعــام   

سـئلة املتعلقـة بالـسكان املنـتمني إىل هـاتني الفئـتني             أشرف عليها الصندوق، على سلسلة من األ      
  . العمريتني من الشعوب األصلية

ويف جمــال الثقافــة اجلنــسية، قــدم مكتــب الــصندوق يف إكــوادور الــدعم إىل منظمــات     - ٥٢
الشعوب األصلية يف منطقيت سيريا وأمازون، مـن أجـل إعـداد مـواد للثقافـة اجلنـسية ذات هنـج                     

 مـن أجـل املدرسـني يف املـدارس الثنائيـة اللغـات، وجـرى تكييـف دليـل                    مشترك بني الثقافـات،   
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ويف سـورينام،   . كـي يـستخدمه هـؤالء املدرسـون       “ كن حريـصني  لن”التثقيف الصحي املعنون    
ــن أجــل          ــات م ــة اللغ ــة ثنائي ــة ووقائي ــة وتثقيفي ــواد تدريبي ــداد م ســاهم املكتــب القطــري يف إع

تمعـــات احملليـــة والعـــاملني يف احلقـــل الـــصحي  الـــشباب، أويل فيهـــا اعتبـــار خـــاص ألفـــراد اجمل 
  .والشباب، وملسامهاهتم يف هذا اجملال

ويف مقاطعة ماروين بسورينام، تعاون الصندوق مع اليونيـسيف يف إجـراء دراسـة عـن                  - ٥٣
الشباب وصحتهم يف اجملتمعات احمللية لشعب مـارون، انـصب تركيزهـا علـى الـصحة اجلنـسية                  

وســتوفر االســتنتاجات .  وبــني العمالــة وتلبيــة االحتياجــات احلياتيــة واإلجنابيــة والــروابط بينــها 
املستقاة من الدراسة االسـتنارة لعمليـة إعـداد خطـط عمـل ملعاجلـة شـواغل الـشباب، مبـشاركة                

  . الشباب أنفسهم، مبا يف ذلك إجياد جماالت وخدمات صحية ميسرة للشباب
د منـوذج قابـل لالستنـساخ يتعلـق     ويف بنما، عمـل الـصندوق علـى تـوفري الـدعم إلعـدا              - ٥٤

ــوقهم، يف        ــة حق ــهم ورعاي ــشعوب األصــلية، ومتكين ــني شــباب ال ــسية ب ــصحية واجلن ــة ال بالثقاف
شراكة وثيقة مـع املنظمـات غـري احلكوميـة غـري التقليديـة، واملنظمـة الدوليـة لرعايـة األسـرة يف                       

  .فرياغاس، ومقاطعة كوماركا نغويب بوغلي
اص النـــهج املـــشترك بـــني القطاعـــات للمبـــادرة املنفـــذة يف ويـــثري االهتمـــام بوجـــه خـــ  - ٥٥

غواتيماال، اليت تستهدف صغار السن من الفتيات يف سن املراهقة يف الشعوب األصـلية، والـيت                
ويواصــل الــصندوق عملـه املتعلــق باملراهقــات مــن  . ُنفـذت مبــساعدة تقنيــة مــن جملـس الــسكان  

سب العـيش وفـرص للعمـل، جبانـب التثقيـف           الشعوب األصلية، باملسامهة يف إجياد مهارات لك      
وقدم الصندوق أيضا املساعدة التقنية إىل وزارة التعليم مـن        . يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية    

  .أجل إعادة تصميم املناهج لصاحل الشعوب األصلية، وخباصة املراهقني والشباب
ق يف ولكـــي يـــوفر الـــدعم لـــشباب الـــشعوب األصـــلية، واصـــل مكتـــب الـــصندو           - ٥٦

، العمــل علــى بنــاء قــدرات شــباب الــشعوب األصــلية وتوعيتــهم  ٢٠٠٨كوســتاريكا، يف عــام 
بشأن حقوقهم يف هذه الفئة العمرية، وعـزز مـشاركتهم يف أنـشطة جملـس الـشباب، ودخـوهلم         

  .يف شبكة شباب الشعوب األصلية التابعة للجنة الوطنية املعنية بشؤون الشعوب األصلية
 أعــوام لــصاحل شــباب الــشعوب ١٠ل الــصندوق يعمــل ألكثــر مــن ويف املكــسيك، ظــ  - ٥٧

األصلية، وقـدم الـدعم إلعـداد منـاذج متعـددة بغـرض تنظـيم محـالت لالتـصال بلغـات خمتلفـة،               
ــة يراعــى فيهــا تعــدد        ــة وتدريبي ــة، وإعــداد مــواد تثقيفي ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــق بال فيمــا يتعل

ــات يم مــن العناصــر األساســية الســتراتيجيات   وكانــت املعلومــات واالتــصاالت والتعلــ  . الثقاف
التعامل مع املراهقني والشباب من الشعوب األصلية، ولبناء الثقـة واملعرفـة يف واليـة تـشياباس،                 
اليت جرى فيها إعـداد مـواد مسعيـة بلغـيت شيتـسال وتسوتـسيل واللغـة اإلسـبانية، جبانـب إنتـاج                       
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ريب عـن ُبعـد يف جمـال الـصحة اجلنـسية      وبث برنامج إذاعي مشترك بني الثقافات للتعليم والتد       
وأُعدت أيضا بدعم من الصندوق، يف والييت تشياباس وغـويريرو، منـاذج تـشاركية              . واإلجنابية

ويف سـان لـويس     . بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية لشباب الشعوب األصـلية         
ــسية، أ       ــة اجلن ــامج للثقاف ــدعم لوضــع برن ــصندوق ال ــدم ال ــوذج  بوتوســي، ق ــز النم دى إىل تعزي

وأُعدت مناذج مشاهبة يف واليـات ميـدالغو وميتـشواكان وأواهاكـا            . التعليمي للمدارس األولية  
  .وبويبال وكوينتانا رو

، قدم الصندوق الدعم لبـدء مـشروع عـن الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة           ٢٠٠٨ويف عام     - ٥٨
 منطقـة سـاحل البحـر الكـارييب،         يف نيكاراغوا، يستهدف بصفة رئيسية املـراهقني والـشباب يف         

. الـــيت تعـــيش فيهـــا بـــشكل رئيـــسي فئـــة شـــباب الـــشعوب األصـــلية ذات األصـــول األفريقيـــة 
  .ويستخلص املشروع دروسا كثرية ومناذج ألفضل املمارسات من التجربة املكسيكية

وساهم مكتب الصندوق يف غيانا يف مبـادرات هتـدف إىل محايـة حقـوق الـسكان مـن                    - ٥٩
صلية، وخباصة الشباب، من خالل رفع درجـة الـوعي بـشأن االجتـار باألشـخاص،                الشعوب األ 

يف املناطق اليت تعيش فيها نساء صغريات السن مـن الـشعوب األصـلية، باعتبـارهن فئـة ضـعيفة                    
وباإلضـافة إىل ذلـك، قـدم املكتـب القطـري الـدعم إلنـشاء جمـاالت                 . ومعرضة ملخاطر مرتفعـة   

تعمل علــى تــوفري احتياجــات عــدد كــبري مــن شــباب الــشعوب مالئمــة للــشباب يف املنطقــة، ســ
  .األصلية من اجلنسني

  
  حقوق اإلنسان  -واو   

إن وراء كــل عمــل مــن أعمــال صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان التــزام قــوي حبقــوق    - ٦٠
 عمل الصندوق يف جمـال حقـوق اإلنـسان العمـل عـن كثـب مـع احلكومـات                    شملوي. اإلنسان

اجملتمــع املــدين والزعمــاء الــدينيني والتقليــديني وغريهــم مــن صــانعي        والربملــانيني ومنظمــات  
القــرارات لتعزيــز ودعــم املبــادرات اهلادفــة إىل محايــة حقــوق النــساء واملراهقــات، مبــا يف ذلــك   

  . يف اجملتمعات األصلية واألقليات العرقيةالنساء واملراهقات 
 ويواصــل دعــم تنفيــذه ،صــليةقــوق الـشعوب األ حب املتعلــقوالـصندوق ملتــزم بــاإلعالن    - ٦١

ويف هـذا الـصدد، أسـهمت مكاتـب الـصندوق      . ونشره لكفالة وصوله إىل مجيع شرائح اجملتمع    
إلعـالن، ومـن ذلـك دعـم        يف كولومبيا وبريو ونيكاراغوا وإكوادور وفييت نـام يف نـشر نـص ا             

  .  إىل لغات الشعوب األصلية واألقليات العرقيةنشره وترجم
 اإلعالن عـن    يستند عليها م الصندوق يف نشر العديد من املبادئ اليت         ويف الصني، أسه    - ٦٢

 السياسات على األصـعدة املركزيـة واإلقليميـة واحملليـة حبقـوق      رسمطريق توعية املسؤولني عن  
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هـج قائمـة علـى احلقـوق يف جمـاالت الـشؤون            ومشاركة األقليات العرقية، وعـن طريـق وضـع نُ         
  .سكان، والتنميةاجلنسانية، والصحة اإلجنابية وال

ويف غواتيمـاال، أسـهم الــصندوق يف تعزيـز املؤســسات الوطنيـة، مثــل األمانـة الرئاســية        - ٦٣
 واألمانــة الرئاســية للتخطــيط ، ومكتــب أمــني املظــامل لنــساء الــشعوب األصــلية ،لــشؤون املــرأة

  . مجلة مؤسسات أخرىيف ومعهد اإلحصاءات الوطين، ،والربجمة
 حقوقـه يف التمتـع بالرعايـة        ةندوق شـعب نغـويب بتعزيـز ومناصـر        ويف بنما، سـاند الـص       - ٦٤

، والتعليم، والتنمية، وتعاون مع غريه مـن هيئـات األمـم            )مبا يف ذلك الصحة اإلجنابية    (الصحية  
قـرارات  ال يف اختـاذ     للمـشاركة  ،املتحدة يف إنشاء جملس ثنـائي معـين بقـضايا الـشعوب األصـلية             

يف غيانـا، أسـهم الـصندوق يف إشـراك الـشعوب األصـلية              و. كومية بشأن الـشعوب األصـلية     احل
ن بـشأن االعتـداءات اجلنـسية،       نوضت إىل إعـداد مـشروع قـا       من مخس مناطق يف مشاورات أف     

  .  على الربملانمعروضشروع املو
ويف نيكاراغوا، أسهم الصندوق يف تعزيز حقوق الـشعوب األصـلية مـن خـالل تعزيـز                   - ٦٥

عوب األصــلية وتقــدمي املــساعدة املاليــة والتقنيــة بغــرض تنظــيم   دور أمــني املظــامل اخلــاص بالــش 
منتدى وطين ملكافحة العنصرية، مبشاركة ممثلي العديد مـن منظمـات اجملتمـع املـدين، الـيت متثـل         

  . عرقية خمتلفةمجاعات
ومن أجل تعزيز مشاركة األقليات العرقيـة ومتكينـها علـى الـصعيدين احمللـي والـوطين،                   - ٦٦

، مــشاورات بــشأن القــضايا ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ندوق يف كمبوديــا، يف عــامي دعــم مكتــب الــص
العرقيــة يف راتانــاكريي، مبــشاركة ممــثلني عــن منطقــتني أخــريني مــن أكثــر املنــاطق املأهولــة           

وأفـضى تنظـيم حلقـات عمـل استـشارية      . باألقليات العرقية، ومها مونـدولكريي وبريـاه فيهيـار     
قليمـــي مبـــشاركة فعليـــة مـــن األقليـــات العرقيـــة، علـــى صـــعيد املقاطعـــات إىل عقـــد اجتمـــاع إ

واملؤســسات احلكوميــة املعنيــة، وأصــحاب املــصلحة، واجلهــات املاحنــة، وذلــك لتوجيــه اهتمــام 
وإضافة إىل ذلك، أسـهم الـصندوق يف        . املسؤولني عن رسم السياسات إىل احتياجاهتم اخلاصة      

ا، مبـا يف ذلـك حقوقهـا اإلجنابيـة،          حتسني فهم األقليات العرقية حلقوقهـا األساسـية ومعرفتـها هبـ           
ونتيجـة لـذلك، متكنـت      . وذلك لكفالـة متثيلـها ومـشاركتها الفعالـة يف عمليـة التخطـيط احمللـي               

األقليات العرقية من الـدعوة إلدراج القـضايا اخلاصـة املـؤثرة يف حياهتـا، يف اخلطـة االسـتثمارية                    
  . ائلي الصحة اإلجنابية والعنف العمبا يف ذلك قضايااحمللية، 
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  السكان والتنمية  -زاي   
يف جمال السكان والتنمية، يعمل الصندوق على تعزيز مجع واسـتخدام بيانـات مـصنفة                 - ٦٧

لدعم احلكومات يف تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج تعاجل أوجه عـدم التكـافؤ وتـستفيد منـها                 
قــدرة الوطنيــة علــى ويقــدم الــصندوق دعمــا ماليــا وتقنيــا لتعزيــز ال. الفئــات الــسكانية الــضعيفة

مـن خـالل    إجراء التعدادات الـسكانية والدراسـات االستقـصائية وتقيـيم االحتياجـات، وذلـك               
وستــشكل جولــة .  مــع اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب  شــراكة

 للتعدادات أحد جماالت التركيـز األساسـية، وسـتكون نتائجهـا عنـصرا أساسـيا يف                 ٢٠١٠ عام
  . قييم التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةت

ومتاشــيا مــع توصــية املنتــدى بقيــام مجيــع كيانــات األمــم املتحــدة ذات الــصلة ببحــث      - ٦٨
الشعوب األصلية، مـا فتـئ      أوساط  احتياجات نساء الشعوب األصلية وأسباب انتشار الفقر يف         

يمـي واحمللـي جلمـع بيانـات مـصنفة وإعـداد       الصندوق يعمـل مـع شـركائه علـى الـصعيدين اإلقل       
ونــشر دراســات كميــة ونوعيــة عــن حالــة الــشعوب األصــلية، مــع التركيــز بــصفة خاصــة علــى 

وإضافة إىل ذلك، فإن الـصندوق يعمـل، يف العديـد مـن البلـدان، مـن            . حقوق النساء والفتيات  
  .ب األصليةقضايا الشعو أجل كفالة أن تعكس التعدادات الوطنية على النحو املطلوب

الــصندوق، إىل جانــب شــركاء آخــرين، مبــساعدة اللجنــة   ففــي أمريكــا الالتينيــة، قــام    - ٦٩
ــل      ــة البحــر الكــارييب يف حتلي ــة ومنطق ــصادية ألمريكــا الالتيني ــشعوب األصــلية يف   االقت ــة ال حال

ومكنت الشراكة بني الصندوق وشعبة السكان والتنميـة التابعـة للجنـة مـن وضـع                . األمريكتني
ــيم وت ــلية والـــسكان يف    ’’عمـ ــة عـــن الـــشعوب األصـ ــة الدميغرافيـ ــام للمؤشـــرات االجتماعيـ نظـ

ــريكتني ــاطق      وهــو نظــام  ، ‘‘األم ــشعوب األصــلية إىل املن مشــل إجــراء دراســات عــن هجــرة ال
  . احلضرية واستيطاهنا فيها

ــرا شــامال عــن     ٢٠٠٨ويف عــام   - ٧٠ ، نــشر املكتــب اإلقليمــي آلســيا واحملــيط اهلــادئ تقري
، وهـو تقريـر     “ اإلجنابيـة لألقليـات العرقيـة يف منطقـة ميكونـغ دون اإلقليميـة الكـربى                الصحة”

. يغطي مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وتايلند وكمبوديا وفييت نام ومقاطعـة يونـان الـصينية              
ــة لألقليــات       ــر استعراضــا للبيانــات املتاحــة عــن الــصحة اجلنــسية واإلجنابي ويتــضمن هــذا التقري

 املنطقــة، ويــدرس خمتلــف معوقــات الوصــول إىل املعلومــات واخلــدمات، ومــن ذلــك العرقيــة يف
عدم االستفادة من التعليم وحمدودية الـتمكني الـسياسي واالجتمـاعي ومعوقـات أخـرى حمـددة             
متـــــصلة بالـــــسياسات واالســـــتراتيجيات وخمصـــــصات امليزانيـــــة، فـــــضال عـــــن الـــــصعوبات 

تعزيـز خـدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة بكفالـة             املقدمةومشلت التوصيات   . اجلغرافية/املادية
كمـا أوصـى التقريـر    . جعلها جزءا من الثقافـة الـسائدة وجعلـها تـستجيب لالحتياجـات احملليـة       
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ــييت التخطــيط والتطــوير، وا    ــستفيدين يف عمل ــار بإشــراك امل ــدمي خــدمات  ختي ــون إىلمق  ينتم
  .األقليات العرقية، واستخدام اللغات احمللية

الصعيد القطري، دعم الصندوق حتـسني النمـاذج ونظـم املعلومـات املـستخدمة              وعلى    - ٧١
 أدوات أساســية لتحديــد ورصــد الــسياسات العامــة أتــاحيف جمــال الــسكان والتنميــة، وهــو مــا 

وقـام مكتـب الـصندوق يف املكـسيك         . لصاحل الشعوب األصلية يف املكـسيك وإكـوادور وبليـز         
الـــشعوب األصـــلية  والتنميـــة املـــستدامة يف أوســـاط بتطـــوير منـــوذج متعلـــق بالـــسكان والبيئـــة 

لالكاندونا يف تشياباس، ومشـل ذلـك دعـم إجـراء دراسـات استقـصائية ونوعيـة بـشأن الـصحة             
ويف إكـوادور، سـاعد الـصندوق يف        . اإلجنابية وديناميـات الـسكان واسـتخدام املـوارد الطبيعيـة          

ن املنحـدرين مـن أصـول إكوادوريـة         إنشاء اللجنة اإلحصائية الوطنية للشعوب األصلية والسكا      
احلكومــة واجملتمــع املــدين، إىل مــن وستــسعى هــذه اهليئــة احلكوميــة الرمسيــة، مبــشاركة . أفريقيــة

تــوفري معلومــات نوعيــة وكميــة ومنــهجيات الســتنباط مؤشــرات أدق وأكثــر تفــصيال لقيــاس     
معلومـات  ين لل الـوط نظـام   الويف بليز، دعـم الـصندوق حتـسني         . أحوال معيشة الشعوب األصلية   

  . ة لكفالة مجع وحتليل املعلومات مصنفة حسب األصل العرقي واملوقع اجلغرايفيالصح
ويف غواتيماال، قدم الصندوق الـدعم لتـوفري واسـتخدام بيانـات مفـصلة عـن الـشعوب             - ٧٢

وصـدر هـذا    . األصلية يف املنـاطق الريفيـة واحلـضرية، مـع أخـذ الـشواغل اجلنـسانية يف االعتبـار                  
 إدماج قضايا الشعوب األصلية والقضايا اجلنـسانية يف عمـل معهـد اإلحـصاءات        عن دليل   العام

  . ٢٠١٠الوطين يف غواتيماال من أجل اإلسهام يف إدراج هذه القضايا يف التعداد الوطين لعام 
 العرقيـة،   اجلماعـات وفيما يتعلق بإجراء دراسات نوعية عن حالـة الـشعوب األصـلية و              - ٧٣

ــصندوق يف  ــة الو       أســهم ال ــا ومجهوري ــل وبوليفي ــن الربازي ــدى يف كــل م ــذ توصــيات املنت  تنفي
ففي الربازيل، أقام الصندوق شراكة مع وزارة الـشؤون العامـة           . الدميقراطية الشعبية وفييت نام   

 اجلامعــات مــن أجــل إجــراء دراســة مقارنــة عــن حالــة شــعب    العديــد مــنواملــدعني العــامني و
دودية بني الربازيل وباراغواي واألرجنتني، وذلـك مبـساعدة         غواراين الذي يعيش يف املناطق احل     

ــة إســبانية  ــام . متويلي ــع املنظمــة     ٢٠٠٨ويف ع ــاون م ــا، بالتع ــصندوق يف بوليفي ــام مكتــب ال ، ق
الدولية لرعاية األسرة ونيابة وزارة الطـب املتعـدد الثقافـات والطـب التقليـدي، بإعـداد دراسـة                   

 . األصلية ألميارا والكيشوا واإليسي إجيا والكافينينيوشعوب العن الصحة اجلنسية واإلجنابية 

ويف مجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الـــشعبية، قـــام الـــصندوق بـــدعم إعـــداد العديـــد مـــن      - ٧٤
الدراسات النوعية لتسليط الضوء على املمارسـات التقليديـة الـيت ميكـن أن تتبـاين مـن جمموعـة                  

نـشاط اجلنـسي، وسـن الـزواج، وممارسـات       عرقية إىل أخـرى، ومـن ذلـك التبـاين يف مباشـرة ال             
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تحديد املعوقات األساسية حلـصول املـرأة علـى املعلومـات واملـواد التثقيفيـة يف جمـال                  لالوالدة؛ و 
  . الصحة اإلجنابية، مثل املعوقات اللغوية وحمدودية االستفادة من التعليم

جلوانــب وأجــرى املكتــب القطــري يف فييــت نــام عــددا مــن الدراســات عــن خمتلــف ا      - ٧٥
وُنـشرت نتـائج هـذه      . املتصلة بسياسات الرعاية الصحية وبتقدمي اخلدمات إىل األقليات العرقية        

الدراســـات علـــى نطـــاق واســـع للتوعيـــة بقـــضايا الـــصحة اجلنـــسية واإلجنابيـــة الـــيت تواجههـــا  
 . العرقية األقليات

حلالـة الـصحية    ويف الصني، سـيقوم الربنـامج املـشترك لألمـم املتحـدة بدراسـة وتوثيـق ا                  - ٧٦
والتغذوية يف البلدان اليت يشملها املشروع، مع إيـالء اهتمـام خـاص، للمـرة األوىل يف الـصني،                   

املعتقــدات واملمارســات معلومــات عــن جبمــع وتقيــيم كمــا ســيقوم للثقافــة واألصــول العرقيــة، 
. ركةيـة قائمـة علـى املـشا       ميـداين نوع  عمـل   التقليدية بشأن الصحة والتغذية باستخدام أساليب       

 جمموعـة مـواد تراعـي اخلـصوصيات         لتكـوين  ، أوال ،م هـذه الدراسـات االستقـصائية      وسُتستخد
الثقافية واللغوية يف جمال صحة األم والطفل وتنظيم األسرة، وتوفري ما يلزم من مـواد وتـدريب      

 اخلـدمات الـصحية يف مواقـع منوذجيـة،          اجلهات املسؤولة عن تقـدمي    لقيادات األقليات العرقية و   
ــا، وثا ــسياسات،   لني ــى مــستوى ال ــصحية  مــن أجــل  تقــدمي توصــيات، عل ــسياسات ال حتــسني ال

  . لألقليات العرقية
ــة يف التعــدادات       - ٧٧ ــشعوب األصــلية واألقليــات العرقي ــصندوق إدمــاج قــضايا ال ودعــم ال

ففـي كمبوديـا، أويل اهتمـام خـاص لتـوفري           . الوطنية يف كمبوديا والسلفادور وبريو وفييت نـام       
مـن أجـل   عرقيـة  ال اجلماعـات ألقليات العرقية واختيار عـدادين ينتمـون إىل   وة لصاحل ا  للدعمواد  

ــة هلــذه    ــشاركة الكامل ــة امل ــداد اجلماعــاتكفال ــات حــسب   ٢٠٠٨ يف تع ــصنيف البيان ، مــع ت
ويف الـسلفادور، عمـل الـصندوق علـى تعزيـز مـشاركة الـشعوب األصـلية يف                  . اللغات األصلية 

، وهو تعداد مشـل معلومـات عـن قـضايا الـشعوب             ٢٠٠٧لعام  تعداد املساكن والسكان    عملية  
ويف بــريو، دعــم الــصندوق اجلهــود الوطنيــة الراميــة إىل  . ١٩٣٠األصــلية ألول مــرة منــذ عــام  

إدراج ســؤال يف اســتبيان التعــداد الــوطين يتعلــق باللغــة الــيت تتحــدث هبــا أم أو جــدة الــشخص  
ويف .  معيـشية تنحـدر مـن شـعوب أصـلية          تحديد األفـراد املنـتمني إىل أسـر       وذلك ل املستجوب،  

 مـن أجـل كفالـة أن تعكـس     ٢٠٠٩فييت نام، يقدم الصندوق الدعم التقين واملايل لتعداد عـام      
  . االقتصادية قضايا الشعوب األصلية - املؤشرات الصحية واالجتماعية

د  إلجـراء تعـدا  األعمـال التحـضريية  ويف بليز، دعم الصندوق معهد بليز اإلحـصائي يف      - ٧٨
ــة وتــصنيف البيانــات املتعلقــة     ٢٠١٠عــام  ، ومشــل ذلــك مــسائل متعــددة، منــها مــسألة التغطي

  .بالشعوب األصلية وحتليلها
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ــشطة ويف إكــوادور،   - ٧٩ ــدادات    ُنظّمــت أن ــة للتع ــشأن اجلوانــب الثقافي ــدريب ب ــة وت  توعي
ــصاءات ــدة واالستق ــك يف إطــار       لفائ ــوطين لإلحــصاءات، وذل ــن املعهــد ال ــدنيني م ــوظفني م م

  .٢٠١١االستعدادات لتعداد عام 
ــابع      - ٨٠ ــا واإلحــصاءات الت ويف الربازيــل، يعمــل الــصندوق مــع املعهــد الربازيلــي للجغرافي

للحكومة على مشروع تعداد منوذجي للـشعوب األصـلية، وهـو مـشروع سـيوفر بيانـات تتـيح         
 حلمايـة   تقدير احتياجات الشعوب األصلية على حنو أفضل، ووضع سياسات عامة أكثر فعاليـة            

  . هذه الشعوبحقوق
  

  التنسيق املشترك بني الوكاالت  -حاء   
تتماشــى ممارســة التنــسيق بــني الوكــاالت علــى الــصعيد القطــري مــع إصــالح األمــم        - ٨١

املتحدة، ومع والية املنتدى الـدائم املتمثلـة يف زيـادة الـوعي بقـضايا الـشعوب األصـلية وتعزيـز                     
  .منظومة األمم املتحدة هبذه القضايا داخل تكامل وتنسيق مجيع األنشطة املتصلة 

 أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة، يف تعزيـز وترسـيخ األفرقـة        يف إطـار وأسهم الـصندوق،     - ٨٢
ففـي البلـد   . املواضيعية املتعددة الثقافات املشتركة بني الوكاالت يف كل من بوليفيـا وإكـوادور         

ضيعي املعين بـشؤون العالقـات بـني خمتلـف     األخري، يواصل الصندوق تنسيق أعمال الفريق املوا      
وكــاالت املعــين بالــشعوب ويف شــيلي، يــشارك الــصندوق يف الفريــق املــشترك بــني ال. الثقافــات
يف  الــصندوق عــضو يف فريــق األمــم املتحــدة العامــل املعــين باجملموعــات العرقيــة        و. األصــلية

  . مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
وكــاالت األمــم املتحــدة مــن أجــل تعزيــز   ســائرصندوق مــع يك، يعمــل الــسويف املكــ  - ٨٣

 الـسياسات العامـة علـى الـصعيدين الـوطين           رسماملشاركة الفعالة واهلادفة للشعوب األصلية يف       
 واســعة النطــاق بــشأن مــشاورةويف ســورينام، أُدرجــت قــضايا الــشعوب األصــلية يف  . واحمللــي

ويف . عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة     األولويات واإلجراءات الوطنية أثناء إعداد إطار     
وكاالت األمم املتحدة والشركاء الـوطنيني مـن أجـل تعزيـز            من   غريهبليز، عمل الصندوق مع     

  . مناقشة قضايا الشعوب األصلية يف مجيع األنشطة الربناجمية
ري ويف نيبال، شارك الصندوق يف االستعراض الذي أجراه فريـق األمـم املتحـدة القطـ                 - ٨٤

ملشروع املبادئ التوجيهية جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية بـشأن قـضايا الـشعوب األصـلية، ويف                
 بشأن النهج القائم علـى حقـوق        ٢٠٠٩فرباير  /الدورة التدريبية املشتركة اليت ُنظّمت يف شباط      

كمـا أن الـصندوق عـضو يف فريـق العمـل املعـين باإلدمـاج                . اإلنسان وقضايا الشعوب األصـلية    
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االجتماعي، وهو فريق يضم ممثلني عن وكاالت األمم املتحدة ومنظمات دوليـة غـري حكوميـة       
  .وجهات ماحنة

ــوعي        - ٨٥ ــة وال ــز املعرف ويف نيكــاراغوا، ركــز التعــاون املــشترك بــني الوكــاالت علــى تعزي
ونظّم املكتـب القطـري، بالتعـاون مـع         . حبقوق الشعوب األصلية، مبا يف ذلك حقوقها اإلجنابية       

لربنامج اإلمنائي، حلقة عمل ملناقشة األهداف اإلمنائية لأللفية وآثارهـا علـى قيـادات الـشعوب              ا
  . العرقية يف الساحل الكارييب لنيكاراغوااجلماعاتاألصلية و

  
  العوائق  -ثالثا   

لقد تنوعت العوامل املـساعدة يف عملنـا يف جمـال قـضايا الـشعوب األصـلية واألقليـات                     - ٨٦
ديات الــيت واجهتنــا يف ذلــك، تنوعــا كــبريا مــن بلــد آلخــر، وذلــك بفعــل تــأثري  العرقيــة، والتحــ

فـي العديـد مـن البلـدان،        ف. جمموعة من العوامـل، منـها األولويـات الوطنيـة والفـرص الـسياسية             
أتاحت الظروف السياسية فرصا مهمة للنهوض حبقـوق نـساء الـشعوب األصـلية، مبـا يف ذلـك                   

ــز إدراج   ــة، وتعزي ــوقهن اإلجنابي ــني  منظــور حق ــشترك ب ــة ويف   م ــسياسات العام ــات يف ال  الثقاف
  .خدمات الصحة اإلجنابية املقدمة لنساء الشعوب األصلية

ويف بلدان أخرى، كانت التحديات مرتبطـة بـالنقص يف امليزانيـات وبـتغري مؤسـسات                  - ٨٧
مي عـن تقـد  ذاهتـا عزوفـا      النظم الصحية واجلهات املسؤولة      أظهرتويف بعض احلاالت،    . احلكم

. اخلدمات الصحية على الصعيد الـوطين اسـتعدادها إلدراج املنظـور الثقـايف يف براجمهـا الوطنيـة                
، بدأت هـذه العوائـق      ولتعزيز مشاركتهن  نساء الشعوب األصلية     لصاحلة  أنشطة الدعو وبفضل  

ومثة حاجة إىل التـشديد لـدى احلكومـات علـى     . ترتاح تدرجييا بدرجات متفاوتة من بلد آلخر   
 مــن ٥ اهلــدفمنظــور متعـدد الثقافــات يف الــربامج املتعلقـة بــصحة األم إذا أريــد حتقيـق    إدمـاج  

ــساء          ــة لن ــوق اإلجنابي ــا احلق ــا فيه ــسان، مب ــوق اإلن ــرام حق ــع احت ــة، م ــة لأللفي األهــداف اإلمنائي
  .الشعوب األصلية واألقليات العرقية

شـركاء أساسـيني مـن    ومن التطورات اإلجيابية إقامة شراكات، يف معظم البلـدان، مـع          - ٨٨
اهليئــات احلكوميــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين والــشبكات املعنيــة بقــضايا الــشعوب األصــلية          

تمكينـه مـن   واألقليات العرقية، وهي شراكات أصبحت تكتـسي أمهيـة اسـتراتيجية للـصندوق ل             
ة ومن العوامـل املـساعد    . إلسهام يف تنفيذ توصيات املنتدى على الصعيدين اإلقليمي والقطري        ا

األخرى اإلعالن املتعلق حبقوق الـشعوب األصـلية نفـسه، ومـا حظـى بـه مـن دعـم مـن معظـم                        
  . البلدان يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكراييب
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  األنشطة األخرى ذات الصلة  -رابعا   
ــة         - ٨٩ ــصندوق يف منطقـ ــان للـ ــان اإلقليميـ ــد املكتبـ ــدى، اعتمـ ــيات املنتـ ــع توصـ ــيا مـ متاشـ

ــة  أمريكــا ــشعوب       والالتيني ــضايا ال ــة آســيا واحملــيط اهلــادئ موضــوع ق البحــر الكــارييب ومنطق
احلــاليني  برناجميهمــا اإلقليمــيني  يف إطــار ولويــة األ مــن اجملــاالت ذات األصــلية بوصــفه جمــاال   

)٢٠١١-٢٠٠٨.(  
البحــر الكــارييب خطتــه االســتراتيجية   املكتــب اإلقليمــي ألمريكــا الالتينيــة وصــاغوقــد   - ٩٠

 مزيـد مـن التوجيـه ملكاتبـه القطريـة وشـركائه             من أجل تقـدمي   شعوب األصلية، و  بشأن قضايا ال  
كما طلـب املكتـب     . ٢٠١١-٢٠٠٨املعنيني بقضايا الشعوب األصلية خالل الدورة الربناجمية        

 وعلـى   .من مجيع مكاتبه القطرية أخذ قضايا الشعوب األصـلية يف االعتبـار يف عمليـات الربجمـة              
 بقـضايا الـشعوب األصـلية يف املنطقـة، أنـشأ املكتـب اإلقليمـي                ضنـهو غرار ذلك، ومن أجل ال    

  .فريقا عامال خمصصا يضم موظفني من املكاتب القطرية ومن أفرقة الدعم القطرية
  
  


