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 املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
  الدورة الثامنة

 ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩ -١٨نيويورك، 
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٣البند 
 : يف جمـال   الـدائم  توصيات املنتدى ة  متابع

      نساء الشعوب األصلية
نـساء   : الـشعوب األصـلية  حتليل أعدته أمانة املنتدى الدائم املعـين بقـضايا     

  الشعوب األصلية
  

  موجز  
 هذا التقرير حتليال للتقدم احملرز يف تنفيـذ توصـيات املنتـدى الـدائم املعـين بقـضايا                   يقدم 

ويعتمــد التقريــر علــى معلومــات وبيانــات  . الــشعوب األصــلية بــشأن نــساء الــشعوب األصــلية 
 ، واملؤسـسات الدوليـة    ، املتخصـصة   وهيئات األمم املتحـدة الوكـاالت      ،قدمتها الدول األعضاء  

  . ذات الصلةمنظمات اجملتمع املدين وغريها من األطراف و،منظمات الشعوب األصليةو

  

 
  

  *  E/C.19/2009/1.  
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 مقدمـة - أوال  
تواجــه نــساء الــشعوب األصــلية حتــديات كــبرية فيمــا يتعلــق بتمــتعهن الكامــل حبقــوق    - ١
حيث تقل غالبا فـرص     ،  ييزألشكال متعددة من التم   نساء الشعوب األصلية    وتتعرض  . نساناإل

 علـى  ،وترتفـع بينـهن   ،أرض األجـداد نـصيب مـن     و ،والرعايـة الـصحية   ،  حصوهلن على التعلـيم   
 واالنتهاك اجلنـسي يف     مثل العنف العائلي   ويتعرضن للعنف،  ، معدالت الفقر  ،حنو غري متناسب  

 املنتـدى   هذكـر  مـا  حسب ، وتشكل العوملة  .الرتاعات املسلحة  االجتار و  من بينها  ،سياقات عدة 
وقـد تآكـل    .حتديات إضافية يف العديـد مـن أحنـاء العـامل     الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية،

 ونفـاد   ، منـها ضـياع املـوارد الطبيعيـة        ،جمتمعـة  دور نساء الشعوب األصلية بسبب عـدة عوامـل        
ياكــل ات النقديــة، والــتغريات الــيت طــرأت علــى اهل إىل االقتــصادنالــنظم اإليكولوجيــة، وحتــوهل

   .)١(وافتقارهن إىل وضع سياسي داخل الدول احمللية واالجتماعية وهياكل صنع القرار،
كـل مـن الـصعيد      سعت نساء الشعوب األصلية إىل معاجلة مثل هذه املسائل على           وقد    - ٢

وقد اضطلعت نساء الشعوب األصلية مبهام الدعوة والقيـادة يف األمـم    .احمللي والوطين والدويل
 يف  ١٩٨٢لتـشكيل الفريـق العامـل املعـين بالـشعوب األصـلية، عـام                نذ الـسنة األوىل   م املتحدة،
علـى مـدى أكثـر مـن عقـدين مـن            وأسهمن بنـشاط    نساء الشعوب األصلية    شاركت  و. جنيف

املفاوضــات املتعلقــة بــإعالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية، الــذي اعتمدتــه    
بنـــساء املتعلقـــة حقـــوق اإلنـــسان  حتظـــى، و)٦١/٢٩٥القـــرار ( ٢٠٠٧اجلمعيـــة العامـــة عـــام 

علـى إيـالء      منـه،  ٢٢الذي ينص يف املـادة       عالن،ية يف مجيع أحكام اإل    امباحلالشعوب األصلية   
 تـدابري لكفالـة متتـع       ،إىل الدول أن تتخذ    ويطلب اهتمام خاص حلقوقهن واحتياجاهتن اخلاصة،    

ــة والــــضمانات    ــلية باحلمايــ ــة مــــن مجيــــع أشــــكال  انــــساء وأطفــــال الــــشعوب األصــ لكاملــ
 .والتمييز العنف

بأعــداد كــبرية ولــديهن   ،تــشارك نــساء الــشعوب األصــلية يف املنتــدى الــدائم   واليــوم،  - ٣
 ،دورتــه األوىلمنــذ  ،وقــد أوىل املنتــدى الــدائم . ويتمــتعن بــصوت قــوي،نهبــالتجمــع اخلــاص 

نتـدى الـدائم الثالثـة      وكـان املوضـوع اخلـاص لـدورة امل         .تماما خاصا لنساء الشعوب األصلية    اه
، )٢( توصـية  ٧٦ خـالل دورتـه الـسابعة،      ،واعتمـد املنتـدى الـدائم     . هو نـساء الـشعوب األصـلية      

  .تشري بشكل مباشر إىل حالة نساء الشعوب األصلية

__________ 
  )١(  E/C.19/2004/23 ٣، الفقرة.  
  .ال يشمل هذا الرقم الفقرات التمهيدية اليت تناول فيها املنتدى الدائم املسائل املتعلقة بنساء الشعوب األصلية  )٢(  
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حـول   بنـساء الـشعوب األصـلية     املتعلقـة   ال يصور هذا التقرير احلالة الراهنة للمـسائل         و  - ٤
، )٣(بنــساء الــشعوب األصــليةفيمــا يتعلــق دى الــدائم وال أمانتــه  وال جممــل أعمــال املنتــ،ملاالعــ
ذات الـصلة الـيت أصـدرها علـى          اسـتعراض لتنفيـذ توصـيات املنتـدى الـدائم         بـاألحرى   هو   وإمنا
الـدائم  نتـدى   امليف التقارير املكتوبـة املقدمـة إىل        به  وردت   على الوجه الذي     ر دوراته السبع  دام

ل ومنظمــات معنيــة  ودو ات حكوميــة دوليــة أخــرى،  ومنظمــ مــن منظومــة األمــم املتحــدة،   
 .بالشعوب األصلية

تــويل  -يعكــس التقريــر أيــضا التحليــل الــذي أجرتــه رئيــسة املنتــدى الــدائم، فيكــي    و  - ٥
 ،ةنــة املنتــدى الــدائم يف تقريرمهــا املقــدم إىل املنتــدى الــدائم يف دورتــه اخلامــس   اوأم ،سكوربــو

م املعين بقضايا الشعوب األصلية الـصادرة يف الـدورات          حتليل توصيات املنتدى الدائ   ”واملعنون  
ويعكـس أيـضا التحليـل الـذي أجرتـه          . )٤(“من األوىل حىت الثالثة وحالة تنفيذ تلك التوصـيات        

ــدائم    ــا لــوز دي كــويت العــضو الــسابق يف املنتــدى ال  لنــساء الــشعوب واملنتــدى الــدويل ،أوتيلي
لتوصـيات املتعلقـة    احتليـل ومتابعـة     ”واملعنـون    سة،األصلية يف تقريرمها املقدم إىل الـدورة الـساد        

بنــساء الــشعوب األصــلية الــصادرة عــن منتــدى األمــم املتحــدة الــدائم املعــين بقــضايا الــشعوب   
 .)٥(“األصلية يف دوراته اخلمس

  
 نظرة عامة على توصيات املنتدى الدائم -ثانياً  

اتــساع جمــال   ألصــليةعكــست توصــيات املنتــدى الــدائم املتعلقــة بنــساء الــشعوب ا        - ٦
، الـيت تـشمل التعلـيم والثقافـة         املواضـيع تتنـاول طائفـة كـبرية مـن         حيث  واليته،  املواضيع ضمن   

وتتوجـه التوصـيات   . ية والرتاعات واملشاركة الـسياسية والصحة وحقوق اإلنسان والبيئة والتنم    
 والــشعوب ،ا ووكــاالت األمــم املتحــدة وأجهزهتــ ،وغريهــا إىل الــدولاملواضــيع املتعلقــة بتلــك 

حــسب كلــها،  وقــد حنــت التوصــيات املتعلقــة باجملــاالت املواضــيعية . واجملتمــع املــدين،األصــلية
ــا ــا   م ــذكورة آنف ــدة أهــداف كــربى    ،ورد يف الدراســات امل ــى ع ــز عل ــك   .إىل التركي ــرد تل وت

 .  والطرق اليت نفذت هبااألهداف أدناه، مع أمثلة على التوصيات ذات الصلة
  

__________ 
الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة   وردت إشارة إىل أنشطة إضافية تتعلق بنساء الشعوب األصلية يف تقرير إدارة             )٣(  

(E/C.19/2009/3/Add.4).  
  )٤(  E/C.19/2006/9.  
  )٥(  E/C.19/2007/CRP.4.  
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بـشكل متزايـد وفعـال يف العمليـات علـى كـل             اء الشعوب األصـلية     مشاركة نس  -ألف  
  اإلقليمي والوطين العامليمن الصعيد

ــات          - ٧ ــشعوب األصــلية يف عملي ــساء ال ــشاركة ن ــز م ــى تعزي ــك التوصــيات عل تركــز تل
 .حدة واألجهزة اإلقليمية والدولوآليات األمم املت

ساء الـشعوب األصـلية يف األنـشطة        ودعا املنتدى الدائم إىل زيادة وحتـسني مـشاركة نـ            - ٨
  :من بينها ما يلي :املواضيعة كبرية من فاملتعلقة بطائ

من خالل عدة سبل من بينها إنشاء آليات لـتمكني نـساء             ،العمليات القانونية  )أ( 
الشعوب األصلية من االستفادة مـن الـنظم القانونيـة املتاحـة، مثـل خـدمات املـساعدة القانونيـة                   

ع صـنع القـرار   يف مواق ات الكفاءة   وذخالل تشجيع تعيني نساء الشعوب األصلية       ومن   ،اجملانية
 وإنشاء مكاتب ألمنـاء مظـامل مـن أبنـاء الـشعوب األصـلية،             ; )٦(اخلدمة العامة يف جمايل اإلدارة و   

 ؛)٧(مما يكفل املشاركة الكاملة والفعالة لنساء الشعوب األصلية

يع املستويات عن طريق كفالة املـساواة       وصنع القرار على مج   احلوكمة  هياكل    )ب(  
الوصـول إىل أجهـزة صـنع القـرار       إمكانيـة   بني الرجال والنـساء مـن أبنـاء الـشعوب األصـلية يف              

 ؛)٨(نقابات العمالوالقضاء و ،واألحزاب السياسية ،واألجهزة احلكومية

ــة  )ج(  ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــة مــن قبيــ    ،التنمي ــات اإلمنائي ــا يف ذلــك العملي ل مب
 وورقـــات ، وإطـــار عمـــل األمـــم املتحـــدة للمـــساعدة اإلمنائيـــة ،التقييمـــات القطريـــة املوحـــدة

ــر ااســتراتيجية  ــصياغة و و، )٩(حلــد مــن الفق ــات ال ــة    عملي ــادرات التنمي ــة مبب ــرار املتعلق صــنع الق
. )١١( ومتابعتهما ورصـدمها   األهداف اإلمنائية لأللفية  منهاج عمل بيجني و   وتنفيذ   ؛)١٠(املستدامة
ــدابري حمــددة    ودعــا ا ــدول إىل وضــع ت ــضا ال ــدائم أي ــساء  ترمــي إىل ملنتــدى ال ــز مــشاركة ن تعزي

 ؛)١٢(الشعوب األصلية يف عملياهتا اإلمنائية

__________ 
  )٦(  E/C.19/2004/23 ٤٢، الفقرة.  
  )٧(  E/C.19/2005/9 ٧٨، الفقرة.  
  )٨(  E/C.19/2004/23 ١٤، الفقرة.  
  )٩(  E/C.19/2005/9 ١٨، الفقرة.  
  .١١٣املرجع نفسه، الفقرة   )١٠(  
  .١١٢املرجع نفسه، الفقرة   )١١(  
  )١٢(  E/C.19/2004/23 ٥٧، الفقرة.  
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أنــشطة حقــوق اإلنــسان مثــل تقــدمي تقــارير إىل اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى     )د( 
فيـذ وتقيـيم    ووضـع وتن   ،)١٣(نـسان ذات الـصلة     حقوق اإل  هيئات وغريها من    ،التمييز ضد املرأة  

 ؛)١٤(نسانحبقوق اإلاألمم املتحدة واهليئات احلكومية الدولية فيما يتعلق سياسات وبرامج 

 ؛)١٥(احلوار املتعلق بتغري املناخ )هـ( 

 .)١٦(التثقيف الصحي للرجال والنساء من أبناء الشعوب األصلية برامج )و( 

زيــز الــصناديق املوجــودة سياســات وتعاعتمــاد الــدول أيــضا إىل  دعــا املنتــدى الــدائمو  - ٩
فـضال عـن تعزيـز مـشاركتهن         ،متويـل ودعـم مـشاركة نـساء الـشعوب األصـلية           من أجل   حاليا  

 .)١٧(ويتهن الثقافيةاليت تروج هلاملبادرات يف مجيع االجتماعية اإلمنائية  نوخياراهت
  

املفاهيميــــة طــــر األ ويف صــــياغة ،ج اإلمنائيــــةوالتحــــوالت يف النمــــاذج والنــــه – باء  
 وإقامة مشاريع تعكس تلك التحوالت ،توجيهيةالباديء املياسات وسالو

تدعو التوصيات اليت تندرج ضـمن هـذه الفئـة إىل دمـج املـسائل واآلراء والتـصورات               - ١٠
ــؤثر      وقــد . يهنفــوالتجــارب املتعلقــة بنــساء الــشعوب األصــلية يف الــربامج والــسياسات الــيت ت

  :من بينها ما يلي وضوعات،تناولت هذه التوصيات طائفة كبرية من امل

إدراج نـساء الـشعوب األصـلية ضـمن دراسـات       عن طريـق  ،العنف ضد املرأة   )أ( 
ودعوة الدول إىل مكافحة استخدام العنف ضـد    ،)١٨(األمم املتحدة الرفيعة املستوى عن العنف     

ــرأة، ــك  امل ــا يف ذل ــار     مب ــاإلكراه واالجت ــاء ب ــة البغ ــن العنــ    بممارس ــضال ع ــات ف ــساء والفتي ف الن
ــائل ــصدي للعنــف        ؛)١٩(يالع ــشعوب األصــلية مــن أجــل الت ــساء ال ــع ن ــشاور م ــدعوة إىل الت وال

 .)٢٠(واالجتار

__________ 
  )١٣(  E/C.19/2005/9 ١١٤، الفقرة.  
  )١٤(  E/C.19/2004/23 ٤٧، الفقرة.  
  )١٥(  E/C.19/2008/13 ٣٠، الفقرة.  
  )١٦(  E/C.19/2004/23 ٨٩، الفقرة.  
  .٦٣املرجع نفسه، الفقرة   )١٧(  
  )١٨(  E/C.19/2006/11 ٥٥، الفقرة.  
  )١٩(  E/C.19/2005/9 ١١٧، الفقرة.  
  )٢٠(  E/C.19/2007/12 ١٠٥، الفقرة.  
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اهلجــرة، مــن خــالل إدراج حــاالت نــساء مهــاجرات مــن الــشعوب األصــلية     )ب(  
؛ والنـهوض بـالربامج الـيت تـضم بلـدان املنـشأ وبلـدان املقـصد                 )٢١(ضمن الدراسات ذات الصلة   

ــا  ــة اســتمرار عالق ــال لكفال ــدين صــلية األشعوب الــت أطف ــال  ،املهــاجرينبالوال ــة األطف  ومحاي
  .)٢٢(املهاجرين

مجيـع كيانـات    تـضعه   مـا   ثقـايف في  منظـور   مبا يف ذلك إدمـاج       ،الصحة اإلجنابية  )ج( 
 ،الـصحة اإلجنابيـة   يف جمال   خدمات  ، وما تقدمه من     صحيةوبرامج  سياسات  األمم املتحدة من    

يف حــاالت رعايــة المبــا يف ذلــك  ،نــساء الــشعوب األصــلية لهبــدف تــوفري رعايــة صــحية جيــدة 
وختـصيص اعتمـادات يف      ؛)٢٣(والتوليـد بأيـد مـاهرة      ،وتنظـيم األسـرة الطـوعي      ،التوليد الطارئـة  

وفيــات األمهــات أثنــاء  حلــد مــنادف هبــتقــدمي خــدمات جيــدة ترمــي إىل امليزانيــات احلكوميــة 
وتنظـيم   ،)٢٤(مات الـصحة اإلجنابيـة    صـلية علـى خـد      وكفالة حصول نساء الـشعوب األ      ،النفاس

 .)٢٥(حلقات عمل عن صحة الشعوب األصلية

واحلـــق يف الـــصحة  ،نـــسانمـــن خـــالل إدراج حقـــوق اإل حقـــوق اإلنـــسان، )د( 
ــة ــرامج وسياســات       وشــواغل،اإلجنابي ــشعوب األصــلية واحتياجــاهتن اخلاصــة ضــمن ب ــساء ال ن

ة املتعلقـة بنـساء     نسان الدوليـ  اإلوتنفيذ صكوك حقوق     ؛)٢٦(وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة    
ــة املتعلقــة    ؛الــشعوب األصــلية  بنــساء وإدراج تلــك الــصكوك ضــمن الــسياسات العامــة الوطني
إعـداد  عتمـادات يف امليزانيـة و  اوختـصيص   ،أطـر قانونيـة   إعـداد   مبـا يف ذلـك       (،الشعوب األصلية 
 ؛ )٢٧()صليةاملسائل املتعلقة بنساء الشعوب األحمددة بغرض معاجلة برامج ومشاريع 

عن طريق حـث الـدول علـى حتديـد وتعريـف املـسائل واالحتياجـات                 الثقافة، )هـ( 
 ؛)٢٧(املتعلقة بنساء الشعوب األصلية، مع مراعاة االختالفات اإلقليمية والثقافية

مبـا يف ذلـك احلـصول علـى متويـل            احلـصول عليهـا،   إمكانيـة   ختصيص املوارد و   )و( 
الوصـول إىل األسـواق ورأس املـال لـتمكني نـساء الـشعوب              انية  وإمك ؛)٢٨(من امليزانيات العامة  

__________ 
  .١١٤املرجع نفسه، الفقرة   )٢١(  
  .١١٣املرجع نفسه، الفقرة   )٢٢(  
  )٢٣(  E/C.19/2006/11 ٤٨، الفقرة.  
  )٢٤(  E/C.19/2005/9 و ١٨، الفقرة E/C.19/2006/11 ٤٩، الفقرة.  
  )٢٥(  E/C.19/2003/22 ٦٤، الفقرة.  
  )٢٦(  E/C.19/2004/23 ٥، الفقرة.  
  .١٤املرجع نفسه، الفقرة   )٢٧(  
  .٥٧املرجع نفسه، الفقرة   )٢٨(  



E/C.19/2009/8  
 

09-25578 7 
 

الوصـول  إمكانيـة   و ؛)٢٩( التقليدية إىل طرق مستدامة إلدرار الدخل      نحتويل مهاراهت األصلية من   
 ؛)٣٠(برامج التمويل البالغ الصغرإىل رأس املال و

مــن خــالل تــوفري خــدمات التعلــيم اجملتمعــي الــيت تــساعد الــشعوب     التعلــيم، )ز( 
ــاهتم    األ ــة يف جمتمع ــهم مــن إدارة التنمي ــى تطــوير مهــارات متكن ــشاركة يف صــنع  ،صــلية عل  وامل

 .)٣١(القرارات املتعلقة بالتعليم
  

ومــوظفي وجمــالس إدارات وكــاالت  لــشعوب األصــلية،ابنــاء قــدرات وتوعيــة   -جيم  
 ملسؤولني احلكوميني والساسةاوكذلك  ،األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها

لبنـاء قـدرات   الالزمـة  و تلك التوصـيات األمـم املتحـدة والـدول إىل إتاحـة املـوارد        تدع - ١١
وكيفية استخدام اآلليات الوطنيـة      ،نساننساء الشعوب األصلية، مبا يف ذلك التوعية حبقوق اإل        

 علـــى حنـــو فعـــال يف العمليـــات تهنمـــشارك وكيفيـــة ،واإلقليميـــة والدوليـــة حلمايـــة حقـــوقهن
التوصيات احلاجـة إىل بنـاء القـدرات يف عـدة     حددت  و .حلكومية الدولية واآلليات احلكومية وا  

  .جوجماالت واقترحت عددا من النه

ودعا املنتدى الـدائم إىل تـدريب نـساء الـشعوب األصـلية علـى عـدد مـن املـسائل مـن                        - ١٢
  :بينها ما يلي

 ؛)٣٢(مهارات القيادة )أ( 

 ؛)٣٣(حقوق اإلنسان وسيادة القانون  )ب(  

 ؛)٣٤(الوطين واإلقليمي والدويلعلى كل من الصعد ؤسسات االقتصادية امل )ج( 

 .)٣٥(للشعوب األصليةالالزمة برامج الرعاية الصحية  وتنظيم إدارة )د( 

  :وقام املنتدى الدائم أيضا مبا يلي - ١٣

__________ 
  .٣١املرجع نفسه، الفقرة   )٢٩(  
  .٦١املرجع نفسه، الفقرة   )٣٠(  
  .١٩املرجع نفسه، الفقرة   )٣١(  
  )٣٢(  E/C.19/2005/9 ١١٦، الفقرة.  
  )٣٣(  E/C.19/2004/23 ٤٣، الفقرة.  
  .٥٩املرجع نفسه، الفقرة   )٣٤(  
  .٨٩املرجع نفسه، الفقرة   )٣٥(  
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 الـشعوب األصـلية    حث الـدول علـى كفالـة مراعـاة شـواغل وأولويـات نـساء               )أ( 
  وعـن طريـق كفالـة   ،الـسياسي يف اجملـال  املشاركة ى صنع القرارات و عل هتنعن طريق رفع قدر   
مؤسـسات   نساء الشعوب األصلية يف مواقع القيادة السياسية فـضال عـن         من تعيني أعداد كافية  

 ؛)٣٦(واإلدارة العامةاحلكم 

بـرامج للتعـاون الـتقين      بوضع  وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة      قيام   إىل   ادع  )ب(  
ملــساعدة التقنيــة للحكومــات كــي وتــوفري ا ،)٣٧(نــساء الــشعوب األصــليةتــضم ت بنــاء القــدراو
سـيما نـساء الـشعوب       ال صـلية، محايـة احلقـوق األساسـية للـشعوب األ        تـستهدف    آليات   شئتن

 ؛)٣٨(األصلية

بغـرض   إىل إقامة عالقات مع اجلامعات وغريها مـن املؤسـسات التعليميـة              ادع )ج( 
الــشعوب األصــلية علــى حتديــد املــوارد والــربامج املتاحــة نــساء منظمــات أحبــاث تــساعد إجـراء  

 ؛)٣٩(املنحخالل توفري الزماالت وبناء القدرات من الترويج لو بكفاءة،واالستفادة منها 

شـن محلـة    إىل ختصيص أموال لبناء القدرات بالتعاون مع املنتدى الـدائم و      ادع )د( 
لـدعم أنـشطة   حكوميـة   صـناديق  وإنـشاء  ،)٤٠(نـساء الـشعوب األصـلية   توعية خاصـة توجـه إىل      

  .)٤١(بناء قدرات نساء الشعوب األصلية
  

   املعلومات واملعارف وإدارهتا ونشرهااستخالص  -دال   
بـأحوال وقـضايا نـساء      املتـصلة   املعارف  واملعلومات  باستخالص  تتعلق هذه التوصيات      - ١٤

ــشعوب األصــلية  ــيت   ،ال ــربامج ال ــسياسات وال ــضطلع  وبالدراســات وال ــة  هبــا اهليت ــات احلكومي ئ
وهــي تغطــي أنــشطة مــن قبيــل تنظــيم حلقــات العمــل، ومجــع البيانــات   . احلكومــات والدوليــة

واالضطالع باألعمال التحليلية، وإنـشاء املواقـع الـشبكية          ها، وإجراء املشاريع البحثية،   صنيفوت
عــن وقواعــد البيانــات، وإصــدار املنــشورات، واســتخدام الوســائط املتعــددة لنــشر املعلومــات     

  .ضايا الشعوب األصليةق

__________ 
  .١٤املرجع نفسه، الفقرة   )٣٦(  
  .٩املرجع نفسه، الفقرة   )٣٧(  
  .٤٣املرجع نفسه، الفقرة   )٣٨(  
  .١٥املرجع نفسه، الفقرة   )٣٩(  
  )٤٠(  E/C.19/2003/22 ١٠٨، الفقرة  
  )٤١(  E/C.19/2005/9 ١١٥، الفقرة.  
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وكــان املنتــدى الــدائم قــد دعــا مجيــع كيانــات األمــم املتحــدة إىل إدمــاج االحتياجــات   - ١٥
نساء الشعوب األصلية يف براجمها وسياساهتا عن طريق جتميـع وإدمـاج     لدى  والشواغل اخلاصة   

ــصنفة   ــات املـــــ ــوارق    ذات(البيانـــــ ــاة الفـــــ ــع مراعـــــ ــي، مـــــ ــوعي أو الكمـــــ ــابع النـــــ  الطـــــ
عـن قـضايا نـساء الـشعوب        ) االقتـصادية علـى الـصعيدين احمللـي واإلقليمـي         /الجتماعيـة ا/الثقافية

وأوصـى املنتـدى جبمـع البيانـات         .)٤٢(األصلية يف التقارير السنوية اليت تصدرها تلـك الكيانـات         
  :وعقد حلقات عمل بشأن طائفة منوعة من املواضيع، من بينها ما يلي

يــــــز علــــــى نــــــساء وشــــــباب التوســــــع احلــــــضري واهلجــــــرة، مــــــع الترك  )أ(  
  ؛)٤٣(األصلية الشعوب
 النامجـة عـن اهلجـرة، واآلثـار النفـسية الـيت يتعـرض               يةنفصال األسر الحاالت ا   )ب(  

  ؛)٤٤(هلا الرجال واألطفال والنساء الذين ُيتركون يف الوطن
العنف الـذي تتعـرض لـه نـساء وفتيـات الـشعوب األصـلية، وال سـيما العنـف                      )ج(  

  ؛)٤٥(رتاعات املسلحةاجلنسي والعنف أثناء ال
  ؛)٤٦(نساء الشعوب األصليةمعدالت حبس   )د(  
محاية الفئات الضعيفة، مثل الشعوب األصلية، مع مراعاة أوجه ضـعف نـساء               )هـ(  

  ؛)٤٧(وأطفال الشعوب األصلية بصفة خاصة
  ؛)٤٨(نساء الشعوب األصلية واملعارف التقليدية واتفاقية التنوع البيولوجي  )و(  
وفهمهـم فيمـا   فاهيم الـشعوب األصـلية   مباليت ُيسترشد فيها صحية  اخلدمات ال   )ز(  
  ؛)٤٩(الصحة والعافية واملداواة واالعتالل واملرض والتوجه اجلنسي والوالدةسائل يتعلق مب

 الــشعوب األصــلية ويوصــي املنتــدى الــدائم بنــشر البحــوث واملعلومــات املتعلقــة بنــساء  - ١٦
  :بالطرق التالية

__________ 
  )٤٢(  E/C.19/2004/23 ٨، الفقرة.  
  )٤٣(  E/C.19/2008/13، ١٠٨ الفقرة.  
  )٤٤(  E/C.19/2007/12 ١١٣، الفقرة.  
  )٤٥(  E/C.19/2004/23 و١٣، الفقرة ، E/C.19/2006/11 ٤٧، الفقرة.  
  )٤٦(  E/C.19/2005/9 ٦٧، الفقرة.  
  )٤٧(  E/C.19/2004/23 ٥١، الفقرة.  
  .١١املرجع نفسه، الفقرة   )٤٨(  
  .٨٩املرجع نفسه، الفقرة   )٤٩(  
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 بقضايا نساء الشعوب األصـلية إىل       فيما يتعلق املعلومات  تدفق  والتوعية  زيادة    )أ(  
  ؛)٥٠(بالشعوب األصليةاخلاصة األوساط األكادميية ومنها، مبا يف ذلك املؤسسات التعليمية 

علـى سـبيل املثـال      بطـرق مـن بينـها       (زيادة التوعية عن طريق وسائط اإلعـالم          )ب(  
ت جــاللمنترنــت، واملنــشورات الــواردة يف ا  اإل شــبكةالرســائل اإلخباريــة، واإلذاعــة، ومواقــع 

  ؛)٥١()بشأن قضايا الشعوب األصلية
  .)٥٢(على الصعيد احمللي وبلغات الشعوب األصلية  )ج(  

  
  تقييم التنفيذ  -ثالثا   

مــن تقــارير إليــه تنفيــذ توصـياته اســتنادا إىل مــا يقـدم   مــدى م أمانــة املنتــدى الـدائم  تقـيّ   - ١٧
ــدول  واردة مــن منظومــة األمــم املتحــدة،   ــة األخــرى، وال ــة الدولي ــرد .  واملنظمــات احلكومي وي

، معلومـات  ٢٠٠٩فربايـر  /اليت تضم، منـذ شـباط      )٥٣(التقييم يف قاعدة بيانات توصيات املنتدى     
  .)٥٤(عن الدورات الثانية إىل السادسة

، “جـــار” :وبنـــاء علـــى املعلومـــات املقدمـــة، ُوصـــف تنفيـــذ كـــل توصـــية علـــى أنـــه   - ١٨
، يف احلـاالت الـيت أُفيـد        “مكتمـل ”و  ت فيها التقارير إىل وجود نـشاط؛        احلاالت اليت أشار   يف

، يف حـال عـدم   “مل يبدأ أو مل يرد تقريـر بـشأنه  ”و به؛ فيها بتحقق النشاط أو اهلدف املوصى      
 معلومـات تـشري إىل عـدم       يـه  أو تلق  ،تلقي املنتدى الدائم أية معلومات عـن حالـة معلومـة معينـة            

يف املائــة ســتة مــا نــسبته اجلــدول الــوارد أدنــاه، ُنفِّــذ  يتــبني مــن وحــسب مــا . اختــاذ أي إجــراء
ــذا تامــا    مــن ــة نــساء الــشعوب األصــلية تنفي ــذ جــار  . التوصــيات املتعلقــة حبال ــسبته  والتنفي ــا ن مل
 يف املائـة    ٤٦املائة من التوصيات، أما اإلجـراءات املتعلقـة بالتوصـيات املتبقيـة ونـسبتها                يف ٤٨

  . ترد تقارير بشأهنافهي إما مل تبدأ بعد أو مل
  
  

__________ 
  .٨املرجع نفسه، الفقرة   )٥٠(  
  .١٥املرجع نفسه، الفقرة   )٥١(  
  .٤٣املرجع نفسه، الفقرة   )٥٢(  
  .www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/recommendations.htm: يف املوقعيرد ذلك   )٥٣(  
هلذا السبب، فإن إحصاءات اجلدول الوارد أدنـاه ال تـبني سـوى التوصـيات الـسبع والـستني الـصادرة خـالل                         )٥٤(  

 توصـية تـشري بـصورة مباشـرة إىل حالـة نـساء              ٧٦مع أن املنتدى الـدائم اعتمـد        دسة  الدورات الثانية إىل السا   
  .الشعوب األصلية
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دورة املنتدى الدائم

عـــــدد التوصـــــيات 
املتعلقــة حبالــة نــساء 
 مت التنفيذ التنفيذجاري الشعوب األصلية

رد يمل يبدأ أو مل     التنفيذ  
 تقرير بشأنه

 ) يف املائة٨ (٨ )صفر يف املائة(صفر  )صفر يف املائة(صفر ٨ الثانية
 ) يف املائة٣٥ (١٢ ) يف املائة٣ (١ ) يف املائة٦٢ (٢١ ٣٤ الثالثة
  ) يف املائة٥٠ (٦  ) يف املائة١٧ (٢  ) يف املائة٣٣ (٤  ١٢  الرابعة
  ) يف املائة٤٠ (٤  ) يف املائة١٠ (١  ) يف املائة٥٠ (٥  ١٠  اخلامسة
 ) يف املائة٣٣ (١ ) يف املائةصفر (صفر ) يف املائة٦٧ (٢ ٣ السادسة

 ) يف املائة٤٦ (٣١ ) يف املائة٦ (٤ )ائة يف امل٤٨ (٣٢ ٦٧ اجملموع      
  

، تـشمل األنـشطة املبلـغ       اليت اكتمل تنفيذها أو مـا زال جاريـا        وفيما يتعلق بالتوصيات      - ١٩
  .عنها ما يلي

  
 العاملي  كل من الصعيد  زيادة وفعالية مشاركة نساء الشعوب األصلية يف العمليات على              

  واإلقليمي والوطين 
فعلـى  . شاركة نـساء الـشعوب األصـلية يف العمليـات الـسياسية           مبـ دول  أفاد عدد من الـ      - ٢٠

علـى  يعمـل   منتـدى   يف  منظمـات نـساء الـشعوب األصـلية         مبـشاركة   سبيل املثال، أفـادت كنـدا       
ينـاقش  و ،مناطق الشعوب األصـلية    و األقاليماملقاطعات وعلى كل من صعيد      /الصعيد االحتادي 
لتقـدم  تقيـيم ل نـساء الـشعوب األصـلية يف إعـداد         كمـا تـشارك     . الـشعوب تلك  املسائل اليت هتم    

ــشعوب األصــلية   ــصفتها عــضوا يف جملــس     .)٥٥(احملــرز يف شــؤون ال ــدا، ب ــادت حكومــة فنلن وأف
نـساء ذلـك    ، مبـا يف ذلـك        األصـلي  املنطقة القطبية الشمالية، بأهنا تكفل مشاركة شعب صـامي        

  .)٥٦(بصفة دائمةة اجمللس ويف مجيع مراحل أنشطالشعب، 
من أجل زيـادة مـشاركة نـساء الـشعوب          ُتبذل  ادت وكاالت األمم املتحدة جبهود      وأف  - ٢١

وأفـاد  . األصلية يف العمليات احلكومية ويف االجتماعات واألنشطة الـيت تنظمهـا األمـم املتحـدة          
إىل تعزيـز مـشاركة   ترمـي  صندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة مبـا يـضطلع بـه مـن مبـادرات              

صندوق الــويف بوليفيــا علــى ســبيل املثــال، دعــم  .  يف اجملــال الــسياسينــساء الــشعوب األصــلية
ومنظمة غـري حكوميـة وطنيـة مـا تقـوم بـه نـساء الـشعوب األصـلية مـن أعمـال كـسب التأييـد                        

وأفــاد .  ويف مقاطعــة كوشــابامبا، بوليفيــاطالبــهن يف جنــوباالســتجابة ملالــسياسي الراميــة إىل 
ن يف جمـال     الشعوب األصلية من أجل تعزيز مهـاراهت       وثيق مع نساء  بأنه يعمل بشكل    صندوق  ال

__________ 
  )٥٥(  E/C.19/2005/5/Add.1.  
  )٥٦(  E/C.19/2005/5/Add.2.  
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الــدعوة، وأشــار إىل أن الدســتور اجلديــد يف بوليفيــا يــضم اســتجابات ملطالــب نــساء الــشعوب  
بـدور فاعـل، مـن خـالل تـوفري املـساعدة التقنيـة،              بأنه يضطلع   وباملثل، أفاد الصندوق    . األصلية

ــلية يف االجتما    ــشعوب األصـ ــساء الـ ــشاركة نـ ــسري مـ ــني   يف تيـ ــشتركة بـ ــديات املـ ــات واملنتـ عـ
  .)٥٧(الوكاالت، على الصعيدين اإلقليمي والعاملي سواء بسواء

محايـة حقـوق نـساء الـشعوب        كفالـة   صندوق مبا يبذله من جهود من أجل        الكما أفاد     - ٢٢
األصـلية ونـساء    اجلماعـات   إمكانية جلوئهن إىل القضاء من خـالل العمـل مـع            وإتاحة   ،األصلية

نظـم العـدل   ملرأة يف املتعلقـة بـا  على محاية حقوق اإلنسان     تعزيز قدراهتم على   الشعوب األصلية 
أما املرحلة األولية للربنامج اإلقليمي ملكافحة التمييـز العرقـي واجلنـساين مـن              . الرمسية واملوروثة 

، لـصندوق لأجل اإلعمـال الفعـال حلقـوق نـساء الـشعوب األصـلية يف أمريكـا الالتينيـة، التـابع                     
حتــسني إمكانيــة جلــوء نــساء الــشعوب األصــلية إىل   ترمــي إىل فتــدعم ثــالث مبــادرات جتريبيــة  

، الـشعوب األصـلية  الـيت تطبقهـا   التقليديـة  نظـم العـدل   وتستند االستراتيجية إىل تعزيـز     . القضاء
 تكـون   مـن منظـور مالئـم ثقافيـا،       تنبع  قوق املرأة يف إطار سلطات      الترويج حل  عن طريق    وذلك

الـضحايا خـالل   يتابعون روجني للمعاملة احلسنة، من الرجال والنساء على السواء،      مبمصحوبة  
  .)٥٨(لسلطاتإىل االعملية ويسدون املشورة 

  
ــة،  نمــاذج اليف التحــوالت      ــهوج اإلمنائي ــسياسات   والن ــة وال ــر املفاهيمي ويف صــياغة اُألطُ

خمتلــف ظــور إدمــاج من(تلــك التحــوالت تعكــس  وإقامــة مــشاريع ،واملبــادئ التوجيهيــة
  )الربامج  يف
ــة إىل إدراج        - ٢٣ ــذل عــدد مــن اجلهــود الرامي ــدول ووكــاالت األمــم املتحــدة بب ــادت ال أف

  . احتياجات ومنظورات نساء الشعوب األصلية يف براجمها
وأفاد صندوق األمم املتحدة للـسكان بالعديـد مـن األمثلـة عمـا يبذلـه مـن جهـود مـن                      - ٢٤

الثقافية يف السياسات الصحية، والربامج، وخدمات الـصحة        أجل اإلدماج الكامل للمنظورات     
لنساء الـشعوب األصـلية، مبـا يف ذلـك الرعايـة يف             جيدة  اإلجنابية الرامية إىل توفري رعاية صحية       

ويـشمل ذلـك أنـشطة      . حاالت التوليد الطارئة، وتنظيم األسرة الطوعي، والتوليـد بأيـد مـاهرة           
ابية للشعوب األصلية يف بوليفيا مـن خـالل قـوانني عـن             حتسني الصحة اجلنسية واإلجن   ترمي إىل   

 .)٥٩(إصــالح التعلــيم، والعمــل علــى حتــسني الــصحة اإلجنابيــة للــسكان األصــليني يف غواتيمــاال  
__________ 

  )٥٧(  E/C.19/2008/4/Add.2.  
  .٢٠٠٩معلومات واردة من صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة عام   )٥٨(  
  )٥٩(  E/C.19/2009/3.  



E/C.19/2009/8  
 

09-25578 13 
 

الــدخول يف اتفــاق مــع تــشمل أفــادت اليونيــسيف مبــا تبذلــه مــن جهــود يف هــذا الــصدد    كمــا
لــشعوب إىل اواألطفــال املنــتمني شــركاء آخــرين مــن أجــل كفالــة احلمايــة املنهجيــة لألمهــات  

 ومبـا يتفـق وتقاليـدهم الثقافيـة يف          ،بشكل آمن واإلجناب   فيما خيص حقهم يف الوالدة       ،األصلية
أمــام إكــوادور، ودعــم العمــل علــى تعزيــز إمكانيــة احلــصول علــى خــدمات األمومــة يف بــريو    

مبـا  املراكـز الـصحية     ألمهات يف اجملتمعات الريفية عن طريق تطويع املمارسـات املـستخدمة يف             ا
  .)٦٠(األمناط الثقافية للشعوب األصليةيتالءم مع 

واستجابة لنداء املنتدى الدائم إىل الدول بتخصيص ميزانيات من أجل تنفيـذ خـدمات           - ٢٥
ــة حــصول نــساء الــشعوب   ،عاليــة اجلــودة هبــدف احلــد مــن الوفيــات النفاســية   ــة إمكاني  وكفال

املبـادرات املتعلقـة    تؤيـد   أهنـا   بأفـادت حكومـة إسـبانيا       األصلية على خدمات الـصحة اإلجنابيـة،        
ــا    بتـــوفري  ــلية، وال ســـيما يف بنمـ الـــصحة اجلنـــسية واإلجنابيـــة لنـــساء وفتيـــات الـــشعوب األصـ

  .)٦١(، وأهنا ختطط لدعم تلك املبادراتواألرجنتني وبوليفيا
  

حـدة  مـم املت األوجمـالس إدارة وكـاالت   ومـوظفي  لشعوب األصـلية  اوتوعية  بناء قدرات       
   وكذلك املسؤولني احلكوميني والساسة،وبراجمها وصناديقها

بنـاء القـدرات   ببذل عـدد مـن اجلهـود يف جمـال     أفادت وكاالت األمم املتحدة والدول        - ٢٦
منظمـة األمـم    ، قـدمت    ٢٠٠٦فعلى سبيل املثـال، يف عـام        . فيما يتعلق بنساء الشعوب األصلية    

ملنظمـات احملليـة لنـساء الـشعوب األصـلية يف           إىل ا يـة    مـساعدة تقن   )اليونيسيف(املتحدة للطفولة   
كولومبيــا، وكــذلك يف مقاطعــة نــارينو، مــن أجــل إدراج التركيــز علــى الــشؤون اجلنــسانية يف  

ــز منظمــات الــشباب  ــة تعزي ــة تفكــ ٦٥٠وشــارك مــا جمموعــه  . عملي  ري رجــال وامــرأة يف عملي
يب يف احلـد مـن العنـف وزيـادة     كفالة العـدل بـني اجلنـسني، ممـا كـان لـه أثـر إجيـا                هبدف  مجاعي  

ويف بوليفيــا، دعــم صــندوق . )٦٠(مــشاركة نــساء الــشعوب األصــلية يف إدارة املنظمــات احملليــة 
ا واإلســبانية هبــدف ولــسكان مــشروعا لتعلــيم القــراءة والكتابــة بلغــيت الكويتــشاألمــم املتحــدة ل

جتـاوز  ،  ٢٠٠٧  و ١٩٩٩وبـني عـامي     . تدريب املشاركني يف جمال الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة        
. )٥٩( يف املائـة منـهم مـن النـساء         ٧٩كـان    شـخص،    ١٣٧ ٠٠٠املـشروع   عدد املستفيدين من    

واللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب يف مـشروع                 ،  صندوقالوشرع  
يستهدف النهوض بصحة األمهات مع التركيـز علـى تعزيـز منظمـات نـساء الـشعوب األصـلية          

__________ 
  )٦٠(  E/C.19/2008/4/Add.10.  
  )٦١(  E/C.19/2007/4.  
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دعـم  كمـا    .)٦٢(عاية الصحية يف إكوادور، وبوليفيا، وبـريو، وغواتيمـاال، وهنـدوراس           الر ونظم
  .)٦٣(صندوق تعزيز منظمات نساء الشعوب األصلية يف إكوادورال

ــائي ل ويف إطــار ســعي صــندوق    - ٢٧ ــساء  لمــرأة إىل األمــم املتحــدة اإلمن ــز منظمــات ن تعزي
دويل لنساء الشعوب األصلية الـذي       يف املنتدى ال   تهنالشعوب األصلية، دعم الصندوق مشارك    

 مـن نـساء الـشعوب       ٢٥٠أكثر من   املنتدى  وشارك يف   . ٢٠٠٨أبريل  /ُعقد يف ليما، يف نيسان    
فيـه نـساء الـشعوب    تتبـادل  ومتثـل اهلـدف يف هتيئـة جمـال          .  بلـدا يف األمـريكتني     ٢٠األصلية مـن    

ونتيجــة لــذلك، . يــةمــع ممــثلني عــن املنظمــات الدوليــة واحلركــات االجتماع اخلــربات األصــلية 
ُشـــــكِّلَت جلنـــــة تنـــــسيق مـــــن أجـــــل النـــــهوض مبـــــشاركة نـــــساء الـــــشعوب األصـــــلية يف   

  .)٥٨(الدولية العمليات
وأفــادت املكــسيك بأهنــا وضــعت برنــامج تنظــيم األنــشطة اإلنتاجيــة لنــساء الــشعوب      - ٢٨

دعــم جــوهري ومتواصــل مــن أجــل إكــساب نــساء الــشعوب   تقــدمي  يتــوخىاألصــلية، الــذي 
ساعدهن على حتسني ظـروفهن     اليت ت  املهارات والقدرات    ، الالئي يعشن يف فقر مدقع     ،األصلية

  .)٦٤(املعيشية، وذلك من خالل مشاريع تنظيم األنشطة اإلنتاجية
  

  استخالص املعلومات واملعارف وإدارهتا ونشرها    
أُجريت حبـوث وُجمعـت بيانـات بـصدد طائفـة مـن اجملـاالت الـيت أوصـى هبـا املنتـدى                         - ٢٩
ويف بعــض احلــاالت، ُتجــرى البحــوث لزيــادة الــوعي مبــسائل نــساء الــشعوب األصــلية . دائمالــ

وعلى سبيل املثـال، يف حالـة اهلجـرة، نظمـت اليونيـسيف حلقـة مناقـشة عـن اهلجـرة                      . وفهمها
وبفـضل ذلـك    . ٢٠٠٧أكتـوبر   /الدولية والشعوب األصلية يف إكـوادور، خـالل تـشرين األول          

تعمقــة عــن اآلثــار الــيت يتعــّرض هلــا األطفــال والنــساء نتيجــة    االجتمــاع، ســُتجرى دراســات م 
ويف بريو، تدعم اليونيـسيف دراسـة عـن آثـار هجـرة الـشعوب األصـلية إىل احلـضر يف                     . اهلجرة
وأفاد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بأنه يدعم إعـداد جمموعـة مـن دراسـات احلـاالت                 . )٦٥(ليما

 منـع نـشوب الرتاعـات وحلـها، وقـد أسـفر ذلـك عـن                 اإلفرادية تّوثق دور الشعوب األصلية يف     
ــة دراســات   . )٦٦(بعــد ســكوت املــدافع صــدور منــشور معنــون   وأجــرت منظمــة العمــل الدولي

__________ 
  .٢٠٠٩معلومات واردة من اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب عام   )٦٢(  
  )٦٣(  E/C.19/2009/3/Add.1.  
  )٦٤(  E/C.19/2008/5/Add.2.  
  )٦٥(  E/C.19/2008/4/Add.1.  
  )٦٦(  E/C.19/2005/4/Add.4.  
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حاالت إفرادية حمددة لزيادة فهم واقع عمل أطفال اجلماعات األصلية من منظور مـشترك بـني         
ية ومنطقة البحر الكـارييب مـع       وتعمل اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتين    . )٦٧(الثقافات وجنساين 

منظمة الصحة للبلدان األمريكية على إجراء حبوث تتعلق بالـصحة والتنـوع العرقـي يف أمريكـا                 
ــة ــشعوب        . الالتيني ــساء ال ــدى ن ــصحية ل ــة ال ــا عــن احلال ــائج الدراســة منظــورا إقليمي ــدم نت وتق
ألدوات الـيت حتـد مـن       وأعد مصرف التنمية للبلدان األمريكية دراسة تركّز علـى ا         . )٦٢(األصلية

ــا         ــلية يف أمريكـ ــشعوب األصـ ــساء الـ ــفوف نـ ــني صـ ــال بـ ــات األطفـ ــية ووفيـ ــات النفاسـ الوفيـ
ودعـم صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة أربـع دراسـات عـن حقـوق نـساء                   . )٦٠(الالتينية

الشعوب األصـلية يف منطقـة البحـر الكـارييب، أُجريـت علـى امتـداد فتـرة مخـسة أشـهر يف بليـز                         
واستعرضـت الدراسـات مـا يتـوفر حاليـا مـن حبـوث، وفحـصت                . ينيكا وسورينام وغيانـا   ودوم

ــلية، وأحـــدث      ــساء الـــشعوب األصـ ــانوين لنـ ــايف والقـ ــاعي والثقـ ــز االقتـــصادي واالجتمـ املركـ
وكـان االستـشاريون الـذين قـاموا بالدراسـات          . التوجهات يف حركـة نـساء الـشعوب األصـلية         

، أو نساء على صلة وثيقة باجلماعـات األصـلية        )وسورينامبليز  (من نساء الشعوب األصلية      إما
  ).دومينيكا وغيانا(

ويف بعض احلـاالت، ُتـستخلص املعلومـات للمـسامهة يف بنـاء قـدرات نـساء الـشعوب                     - ٣٠
وعلى سبيل املثال أفادت اليونيسيف بأهنا قد عززت يف مجهوريـة فرتويـال البوليفاريـة               . األصلية

العنف من النـساء يف زوليـا، وعملـت علـى التـرويج هلـا، مـن خـالل                   استراتيجية لرعاية ضحايا    
  .)٦٨(نشر مواد تستهدف رفع الوعي

وأفاد عدد من الوكاالت أيضا بأهنا بذلت جهودا لتعزيـز مجـع بيانـات مفـصلة تـشمل                    - ٣١
فقد ذكر صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة أنـه يعمـل علـى زيـادة               . نساء الشعوب األصلية  

ــد  ــة، ومنظمــات     وعــي وق ــسائية الوطني ــات الن ــة، واآللي رات ممثلــي املكاتــب اإلحــصائية الوطني
ــى       ــد عل ــا يزي ــم املتحــدة فيم ــشعوب األصــلية، ووكــاالت األم ــدا لوضــع إحــصاءات   ١٨ال  بل

وعلى سبيل املثال، دعم الصندوق وضع ستة مؤشرات مفـصلة حبـسب        . جنسانية واستخدامها 
 والعــرق إلبــراز حالــة النــساء الالئــي يتحــدثن بلغــة   نــوع اجلــنس فيمــا يتعلــق بــالفقر والعنــصر  

وذكرت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بأهنـا نظمـت            . )٥٧(غواراين
، وذلـك   )٦٢( لتـشجيع تـوفري بيانـات مفـصلة عـن الـصحة            ٢٠٠٨حلقة عمل يف كولومبيـا عـام        

  . يف املنطقة بشكل أفضللكي يتسىن حتديد حالة أفراد ونساء الشعوب األصلية

__________ 
  )٦٧(  E/C.19/2005/4/Add.5.  
  )٦٨(  E/C.19/2007/3/Add.10.  
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وفيمــا يتعلــق بنــشر املعلومــات، ذكــر الــصندوق أنــه قــام يف إكــوادور وبوليفيــا وبــريو     - ٣٢
ومجهوريــة فرتويــال البوليفاريــة بتمويــل مــشروع إلنــشاء شــبكة إذاعــة إقليميــة بغــرض تــدريب   

وبفضل ذلـك،   . الصحافيني اإلذاعيني يف اجملتمعات احمللية يف جمال منع ممارسة العنف ضد املرأة           
 حمطــة إذاعــة جمتمعيـة مــن زيــادة  ٣٠، ميثلـون  )نــصفهم تقريبـا مــن النــساء ( صــحفيا، ٥٥متكـن  

قدراهتم يف جمال إعداد برامج إذاعية تعاجل مسائل ممارسة العنف ضد النساء من منظور عرقـي؛                
أُنتجت سـت فقـرات إذاعيـة، ومثانيـة أعمـال درامـا اجتماعيـة بلغـات خمتلفـة؛ وشـاركت                      كما
  .)٥٧( حمطة إذاعية يف مسابقة إقليمية٢٠
  

  العوامل امليّسرة  -رابعا   
  :تتمثل بعض العوامل اليت سّهلت تنفيذ توصيات املنتدى الدائم فيما يلي  - ٣٣

ــشعوب األصــلية          )أ(   ــساء ال ــا حركــات ن ــيت قامــت هب ــدعوة ال ــدعم وال ــود ال جه
  ومنظماهتن؛

عوب األصـلية، باإلضـافة إىل      اعتماد إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق الـش              )ب(  
  الدعم الذي حظي به من حكومات عديدة؛

عمل فريق الدعم املشترك بني الوكاالت، الذي يـتمكن مـن خاللـه منـسقون                 )ج(  
ينتمــون إىل ثالثــني وكالــة عــضوا مــن تقاســم املعلومــات، واالجتمــاع لوضــع االســتراتيجيات، 

  والتعاون فيما بينهم، وتنسيق أنشطتهم؛
 فرقة العمل املشتركة بني الوكـاالت املعنيـة بنـساء الـشعوب األصـلية،               أتاحت  )د(  

، الفرصــة أمــام الوكــاالت ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤الـيت عقــدت اجتماعاهتــا خـالل الفتــرة بــني عـامي    
املشاركة كي ترّوج للشواغل اخلاصـة بنـساء الـشعوب األصـلية يف إطـار عمـل منظومـة األمـم                     

، أجـرت فرقــة العمـل دراسـة استقـصائية عامــة     ٢٠٠٤/٢٠٠٥وخـالل العـام األول،   . املتحـدة 
وخـالل العـام    . عن األعمال اليت تقوم هبـا منظومـة األمـم املتحـدة مـع نـساء الـشعوب األصـلية                   

، كّرست فرقة العمل جهودها جلمع دراسات حـاالت إفراديـة تناولـت             ٢٠٠٥/٢٠٠٦الثاين،  
ألصـلية، وذلـك حتـت عنـوان     األعمال اليت تقوم هبا منظومة األمم املتحدة مـع نـساء الـشعوب ا          

. )٦٩(املمارسـات الفـضلى والـدروس املـستفادة       : نساء الشعوب األصلية ومنظومة األمم املتحدة     
   خالل الدورة السادسة للمنتدى الدائم؛٢٠٠٧مايو /وصدر املنشور يف أيار

__________ 
  .E.06.I.9منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٦٩(  
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أفادت وكاالت األمم املتحـدة بـأن العوامـل امليـسرة والتحـديات الـيت جتاهبهـا             )هـ(  
 بشأن مسائل الشعوب األصلية، على املستوى القطري، تتباين تباينا كـبريا فيمـا بـني                يف عملها 

ويف بعــض البلــدان، تتــيح الظــروف  . البلــدان، وتتــأثر باألولويــات الوطنيــة والفــرص الــسياسية 
الــسياسية فرصــا مهمــة تتــيح النــهوض حبقــوق نــساء الــشعوب األصــلية، وتعزيــز دمــج منظــور   

  لسياسات واخلدمات العامة املتعلقة بنساء الشعوب األصلية؛مشترك بني الثقافات يف ا
وعلـى الــصعيدين القطــري واإلقليمـي، تقــام شــراكات مـع شــركاء رئيــسيني،      )و(  

  حكوميني ومن اجملتمع املدين، وشبكات الشعوب األصلية؛
أفـادت وكـاالت األمــم املتحـدة بـأن العمــل بـشكل وثيـق مــع املنتـدى الــدائم          )ز(  

وعلــى ســبيل املثــال، أفــاد معهــد األمــم املتحــدة للتــدريب   .  تنفيــذ التوصــياتميكــن أن يــسّهل
والبحث بأنه يعمل بشكل نشط مع أعضاء املنتدى الدائم وخرباء آخرين مـن خـرباء الـشعوب       

  ؛)٧٠(األصلية على وضع براجمه التدريبية الدولية واإلقليمية املوجهة حنو الشعوب األصلية
ت األمـم املتحـدة بالفعـل بتنفيـذ بـرامج موجهـة             وتقوم بعض هيئـات ووكـاال       )ح(  

وكانــت . حتديــدا حنــو الــشعوب األصــلية، ووضــع بعــضها سياســات بــشأن الــشعوب األصــلية  
  .توصيات املنتدى الدائم مربرا آخر ملواصلة هذه األنشطة وتوسيعها، أو النسج على منواهلا

  
  التحديات  -خامسا  

  :يف وجه تنفيذ توصيات املنتدى الدائم ما يليمن بني القيود أو العقبات اليت تقف   - ٣٤
هناك بعض التوصيات اليت مل تنفـذ بعـد ألهنـا تتطلـب مـوارد ماليـة ليـست يف                      )أ(  

وغالبـا مـا تفتقـر هيئـات األمـم املتحـدة إىل       . متناول ميزانيـات الوكـاالت والـربامج والـصناديق      
م، ال ســيما تلــك الــيت تــدعو إىل األمــوال أو املــوظفني الالزمــني لتنفيــذ توصــيات املنتــدى الــدائ

والحظـت إحـدى إدارات األمـم املتحـدة أنـه ميكـن، بتـوفري مـوارد              . إجراء دراسات أو حبـوث    
إضافية، ترمجة عدد أكرب من الوثائق، على سبيل املثال، وطباعتها جبميع اللغات الرمسيـة لألمـم                

  ؛)٧١(طة التوعيةاملتحدة، باإلضافة إىل لغات الشعوب األصلية، كما ميكن تعزيز أنش
  أفادت الدول أيضا بعدم توفر موارد كافية من امليزانية لديها ملعاجلة مجيع املسائل؛  )ب(  
علــى املــستوى القطــري، قــد جيابــه تنفيــذ توصــيات املنتــدى الــدائم صــعوبات    )ج(  

بسبب عدم توافر الوعي مبسائل الشعوب األصلية لدى موظفي أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة،             
  ؤويل اإلدارة العليا، أو جمالس اإلدارة؛أو مس

__________ 
  .معلومات واردة من معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث  )٧٠(  
  .معلومات وردت من إدارة شؤون اإلعالم  )٧١(  
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يف بعــض البلــدان، تعــود التحــديات إىل اســتمرار وجــود حــساسيات سياســية    )د(  
وعلى سبيل املثال، ال يـزال نـشر بيانـات بـشأن حالـة الـشعوب          . إزاء مسائل الشعوب األصلية   

الوطنيـة،  وعالوة على ذلك، فقد تفـضل احلكومـات         . األصلية يشكل مسألة شديدة احلساسية    
يف بعض احلاالت، تنفيذ توصيات املنتدى الـدائم، ولكنـها قـد تواجـه مقاومـة مـن احلكومـات                    

ويف بعـض احلـاالت، يعتـرض تنفيـذ     . احمللية أو اجملموعات ذات النفوذ االقتصادي داخل بلداهنا   
  التوصيات أيضا أحداث العنف والرتاعات الداخلية؛

كل كـاف علـى حتقيـق نتـائج ملموسـة           بعض التوصيات مبهمة وال تركـز بـش         )هـ(  
  .ميكن رصدها بسهولة

  
  االستنتاجات والتوصيات  -سادسا  

أمكن للمنتدى الدائم، علـى امتـداد دوراتـه الـسبع، حتديـد طائفـة واسـعة مـن النـهوج                       - ٣٥
واضطُلع بعدد مـن املـشاريع واألنـشطة املهمـة          . الرامية إىل حتسني حالة نساء الشعوب األصلية      

ض توصــيات املنتــدى الــدائم، يف حــني مل تــرد تقــارير عــن تنفيــذ النــسبة املتبقيــة،   اســتجابة لــبع
  . يف املائة من التوصيات ذات الصلة، أو مل ُيشرع يف تنفيذها٤٦وقدرها 

ومن احملتمل أن املنتدى الدائم مل يتلق معلومات مكتوبة كاملة فيما يتعلـق حبالـة تنفيـذ          - ٣٦
واردة يف هذا التقرير وقاعدة بيانات توصيات منتدى األمـم          إن مصدر املعلومات ال   . التوصيات

ــشكل طــوعي        ــادات الــيت تقــدمها ب ــشعوب األصــلية هــو اإلف ــدائم املعــين بقــضايا ال املتحــدة ال
  .وكاالت األمم املتحدة والدول

لكـي يتـسىن مجـع معلومـات إضـافية فيمـا يتعلـق بتنفيـذ توصـيات املنتـدى الـدائم،              - ٣٧
تعرض املــداخالت الــشفوية الــيت تقــدم أثنــاء انعقــاد دوراتــه، وأن   ينبغــي للمنتــدى أن يــس 

يضيف إىل قاعدة البيانات ما يرد من إشارات إىل تنفيذ التوصيات املتعلقة بنساء الشعوب 
وباإلضافة إىل ذلك، فنظرا إىل أن معظم املعلومـات الـيت تـرد إىل املنتـدى الـدائم              . األصلية

ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، ينبغــي    تعــاجل األوضــاع يف أمريكــا الوســطى و   أمريكــا اجلنوبي
للمنتدى الدائم أن يشجع على إعداد تقارير تتعلق مبناطق أخرى لكي يتـسىن تقيـيم حالـة        

يـتم   وينبغي للتقارير أن تربط بشكل واضح بـني مـا         . التنفيذ يف تلك املناطق بشكل أفضل     
وينبغـي أيـضا أن   . ة بتلك األنشطةالقيام به من أنشطة وبني توصيات املنتدى الدائم املتعلق    

تــدعى عــضوات منظمــات نــساء الــشعوب األصــلية للمــشاركة بأنفــسهن يف عمليــة رصــد 
تنفيذ توصيات املنتدى الدائم املقدمة إىل منظومة األمم املتحدة وجهات أخرى، على كـل              
ــدائم          ــدى ال ــد املنت ــي، وتزوي ــصعيد اإلقليم ــن ال ــضال ع ــري، ف ــي والقط ــصعيد احملل ــن ال م

 .باعاهتن عن ذلك، إذا ارتأين ذلك ضروريابانط


