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.ى املنتد  والية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١١٠

بقضــايا الشــعوب األصــليةاالســتجابة لتوصــيات املنتــدى الــدائم املعــين      -بـــاء   
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.والية املنتدى      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧١٠-١٢
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قضايا الشـعوبضطلع هبا مؤخرا بشأن  انية أو األنشطة امل   وخمصصات امليز 
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ديـــــــة واالجتماعيــــــة التابعـــــة لألمانــــة العامــــة     إدارة الشــؤون االقتصا -أوال  

 لألمم املتحدة
  

 موجز 
تتضــمن الوثيقــة احلاليــة املســامهات الـــواردة مــن ُشــعب إدارة الشــؤون االقتصـــادية         

واالجتماعية التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة، أي الشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة، وشـعبة             
وسـترد  .  وفرع احلكم واإلدارة العامة التابع لشعبة اإلدارة العامة وإدارة التنميـة          النهوض باملرأة 

ــة       ــدائم املعــين بقضــايا الشــعوب األصــلية وشــعبة السياســات والتنمي ــة املنتــدى ال مــذكرة ألمان
 .االجتماعية يف وثيقة مستقلة

ديــد وقــدمت الشــعبة اإلحصــائية التابعــة لألمــم املتحــدة معلومــات عــن مشــروعها اجل  
الرامي إىل إنشاء موقع شبكي جديد باعتباره أداة مفيدة ميكن من خالهلا نشر بيانـات التعـداد                 

العرقيــة واللغــة والــدين ومواضــيع أخــرى ذات صــلة بالشــعوب       /املتعلقــة باجملموعــة القوميــة  
ويتوقع االنتهاء من اجلزء األكرب من املشروع مع حلول موعد انعقـاد الـدورة الرابعـة     . األصلية

 .لمنتدىل
وقدمت شـعبة النـهوض بـاملرأة معلومـات عـن متابعـة توصـيات املنتـدى الـدائم بشـأن                      

 ســنوات مــن تنفيــذ منــهاج عمــل بــيجني ١٠نســاء الشــعوب األصــلية يف ســياق اســتعراض الـــ 
ولقد قدمت املسامهة اجلوهريـة للشـعبة يف آليـتني هـامتني معنيـتني بقضـايا املـرأة بغيـة                    . وتقييمه

فرقــة العمــل املعنيــة بنســاء الشــعوب األصــلية التابعــة : لشــعوب األصــلية، ومهــاإضــافة منظــور ا
للشــبكة املشــتركة بــني الوكــاالت املعنيــة بــاملرأة واملســاواة بــني اجلنســني وفرقــة العمــل التابعــة   

إضافة إىل ذلك، تواصل اللجنة املعنية بالقضـاء علـى         . لإلدارة واملعنية بقضايا الشعوب األصلية    
ملـرأة اسـتعراض وضـع نسـاء الشـعوب األصـلية بدراسـتها لتقـارير الـدول بطريقـة                    التمييز ضد ا  

 .منهجية
واستكشــف فــرع احلكــم واإلدارة العامــة التــابع لشــعبة اإلدارة العامــة وإدارة التنميــة     

ــربامج واملشــاريع ومشــاورات اخلــرباء وأنشــطة       ســبل تضــمني قضــايا الشــعوب األصــلية يف ال
 .البحث والنشر املتنوعة
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 مسامهات الُشعب والفروع  
 

 مسامهة الُشعبة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة - ١ 
 

 مقدمة )أ( 
نظرا لالهتمام الشديد الذي أبداه املنتدى الـدائم بالقضـايا املتصـلة بالشـعوب األصـلية                 - ١

انـات  التابعة لألمم املتحدة مـن جمموعـة للبي    ولصلة ما هو موجود سلفا لدى الشعبة اإلحصائية         
بشأن األصل العرقي واللغة والدين بقضايا الشـعوب األصـلية، فقـد شـرعت الشـعبة يف جمهـود                    

ويسر الشعبة أن تتعاون مع أمانـة املنتـدى الـدائم يف            . تعاوين الستعراض تلك البيانات وإعالهنا    
ــدى      ــة توصــيات املنت ــن أجــل متابع ــال م ــذا اجمل ــودة،     . ه ــات املوج ــل بالبيان ــذا العم ــيبدأ ه وس

. ضــا الطــرق املســتعملة بالفعــل يف دراســة الشــعوب األصــلية مــن قبــل الــدول األعضــاء   مستعر
ما هي اإلحصاءات ذات الصلة الـيت لـدينا سـلفا           : وسينصرف التركيز األّويل إىل األسئلة التالية     

واليت مل تقدم يف سياق الشعوب األصلية؟ كيف تدرس احلكومات حاليا سـكاهنا األصـليني يف                
  عيوب البيانات املوجودة؟التعدادات؟ ما هي

ستوســع الشــعبة، كجــزء مــن تعاوننــا مــع املنتــدى، موقعهــا علــى شــبكة اإلنترنــت   - ٢
ليشمل بيانات األصـل العرقـي، مـع تسـليط الضـوء علـى املعلومـات الـيت ختـص الشـعوب                

وسيزيد هذا املوقع الشبكي اجلديد     . األصلية وربطها باملوقع الشبكي احلايل للمنتدى الدائم      
ــا  . ظهــور اإلحصــاءات املتصــلة بالشــعوب األصــلية ويلــيب الطلــب القــائم   مــن  وهــذه فرصــة لن

 .لتوسيع نطاق نشر بيانات الشعبة اإلحصائية إىل مجهور أوسع من املستعملني
 

إنشاء موقع على شبكة اإلنترنت ميكن من خالله نشر بيانات التعداد املتعلقـة باجملموعـة     ) ب( 
 لدين واملواضيع األخرى املتصلة بدراسة الشعوب األصليةالعرقية واللغة وا/القومية

زم الشعبة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة بإدارة الشؤون االقتصـادية واالجتماعيـة            ـتعت - ٣
إنشــاء موقــع علــى اإلنترنــت هبــدف نشــر بيانــات التعــدادات الســكانية املوجــودة الــيت توفرهــا    

وطنيـة عـن اللغـة والـدين واألصـل العرقـي واملواضـيع              للشعبة اإلحصائية السلطات اإلحصائية ال    
وسيكون املوقع الشـبكي مربوطـا      . األخرى اليت قد تكون ذات صلة بدراسة الشعوب األصلية        

وســيدعم هــذا املشــروع كــال مــن اجمللــد الثــاين الوشــيك الصــدور مــن    . مبوقــع املنتــدى الــدائم
 .ص االجتماعية، وبرنامج عمل املنتدىاخلصائ: مواضيع التعداد اخلاصة من احلولية الدميغرافية
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وســيتم إنشــاء املوقــع الشــبكي كجــزء مــن املوقــع املصــمم حــديثا للشــعبة اإلحصــائية     - ٤
 /http://unstats.un.org/unsd/demographic(املتعلـــق باإلحصاءات الدميغرافيــــة واالجتماعيــــة 

default.htm (   أوال، مل يـتم نشـر البيانـات املتعلقـة باألصـل اإلثـين              . وسيخدم عدة أغراض هامة
وقد مجعت الشـعبة اإلحصـائية كمـاً كـبريا مـن بيانـات تعـداد            . ١٩٩٣واللغة والدين منذ سنة     

 ومـن املعتـزم أن تصـبح هـذه البيانـات متـوافرة مـن خـالل            . السكان اليت مل ُتنشر أو ُتحلل بعـد       
يونيــه /نشـر موضــوع التعـداد اخلــاص للحوليــة الدميغرافيـة، اخلصــائص االجتماعيـة، يف حزيــران    

 من شأن الربط املعتزم مع املوقع الشبكي للمنتدى الذي يشهد معدل اسـتعمال              ثانيا،. ٢٠٠٥
مرتفعا جدا أن يزيد مـن بـروز البيانـات اإلحصـائية ويسـاعد علـى زيـادة اسـتعماهلا إىل أقصـى                       

 من شأن نشر البيانات علنا أن يتيح جلميع املستعملني أن يروا أوجـه قصـور وقـوة                أخريا،. حد
إذ يسـتطيع البـاحثون أن حيـددوا مـا إذا كـان ميكـن               . بيانات تعداد السكان احلالية على السواء     

العرقية واللغة والدين وكيف ميكن استعماهلا لتكـوين صـورة          /استعمال بيانات اجملموعة القومية   
 .ألصليةعن الشعوب ا

، ويتوقــع أن يكــون قــد انُتهــي  ٢٠٠٥مــايو /وســيعقد املنتــدى دورتــه الرابعــة يف أيــار   
 .حينئذ من اجلزء الرئيسي من املشروع

 
 مسامهة شعبة النهوض باملرأة - ٢ 

 
الشعبة بعينها يف إطار بند أو /االستجابة للتوصيات املوجهة على وجه احلصر إىل اإلدارة )أ( 

 تدىأكثر من والية املن
 وتقييمـه اللـذين     )١( سنوات من تنفيذ منـهاج عمـل بـيجني         ١٠استعدادا الستعراض الـ     - ٥

فربايـر إىل   / شـباط  ٢٨ستقوم هبما جلنة وضع املرأة يف دورهتا التاسعة واألربعني اليت ستعقد من             
، أعدت شعبة النهوض باملرأة، بالتعاون مع اللجان اإلقليميـة، اسـتبيانا            ٢٠٠٥مارس  / آذار ١١
تخدم يف جتميــع املعلومــات مــن احلكومــات بشــأن املنجــزات والعوائــق الرئيســية يف تنفيــذ     يســ

ويف اجلــزء . منــهاج عمــل بــيجني ونتــائج الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعشــرين للجمعيــة العامــة 
التقدم احملرز يف تنفيذ جماالت االهتمـام احلامسـة مـن منـهاج عمـل               �الثاين من االستبيان املعنون     

، �حملددة يف الدورة الثالثة والعشـرين للجمعيـة العامـة          واملبادرات واإلجراءات اإلضافية ا    بيجني
طُلب من احلكومات إدراج معلومات عن اإلجراءات اليت ُنفذت ملعاجلة وضع نسـاء الشـعوب      

 .األصلية
 حكومـة معلومـات عـن نسـاء الشـعوب األصـلية، وخاصـة             ٢٤ونتيجة لذلك، قدمت     - ٦

ــدابري واإل  ــة إىل حتســني وضــع نســاء الشــعوب       عــن الت ــة الرامي جــراءات والسياســات احلكومي

http://unstats.un.org/unsd/demographic/
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األصلية وعن العوائق والتحديات اليت تعترض القضاء على التمييز ضد نساء الشعوب األصـلية              
ويتضمن تقرير األمني العام املقـدم إىل جلنـة     . والقضاء علي استبعادهن االجتماعي واالقتصادي    

ــا التاســـ  عة واألربعـــني بشـــأن اســـتعراض تنفيـــذ منـــهاج عمـــل بـــيجني   وضـــع املـــرأة يف دورهتـ
)E/CN.6/2005/2 (  املــرأة عــام �والوثــائق اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة املعنونــة

 يلخـص   افرعـ � املساواة بني اجلنسـني والتنميـة والسـالم يف القـرن احلـادي والعشـرين              : ٢٠٠٠
 .)جيماجلزء الثالث، الفرع الثاين (هذه اجلهود 

ـــوتشــارك شعب - ٧ ـــة النــهوض باملــ ــة بنســاء الشــعوب    ــ ــة العمــل املعني رأة وتســاهم يف فرق
. االت املعنيـة بـاملرأة واملسـاواة بـني اجلنسـني          ـــ ة بـني الوك   ــــ ة املشترك ـة للشبكـ  ــــ ة التابع ـــاألصلي

 /وقــد ســامهت الشــعبة يف إعــداد حصــر للواليــات، وتقــدمي عــرض عــام ملــا نفِّــذ مــن الــربامج     
األنشطة الـيت تركِّـز علـى نسـاء الشـعوب األصـلية، واسـتراتيجية وخطـة عمـل إلدخـال قضـايا                       

وميكـن احلصـول علـى مزيـد        . نساء الشعوب األصلية يف صلب عمـل منظمـات األمـم املتحـدة            
 لفرقـة العمـل الـذي أعدتـه         ٢٠٠٥ر  ـــ فرباي/ر شـباط  ـــ ي لتقري ـــ ق الثان ـــ ي املرف ــات ف ـــمن املعلوم 

 /http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents: ع التايلــاح على املوقـــمت(نتدى ة املــأمان

report_task%20force_%20on_iw_final.doc )     مـارس  / آذار٢٨اضطُلع علـى ذلـك املوقـع يف
٢٠٠٥((. 

ــة بقضــايا الشــعوب األصــلية   وتســاهم الشــعبة يف ف - ٨ . رقــة العمــل التابعــة لــإلدارة واملعني
 حيـث نوقشـت، مـن بـني أمـور      ٢٠٠٤سـبتمرب  /وشاركت يف االجتماع الـذي عقـد يف أيلـول    

 .أخرى، إجراءات متابعة الدورة الثالثة واإلعداد للدورة الرابعة للمنتدى الدائم
رأة بصـورة منهجيـة اسـتعراض حالـة         تواصل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـ         - ٩

كـانون  (وأولـت اللجنـة يف أحـدث دوراهتـا          . نساء الشعوب األصلية يف الدول املقدمـة لتقـارير        
وترد معلومـات   . اهتماما خاصا حلالة نساء الشعوب األصلية يف باراغواي       ) ٢٠٠٥يناير  /الثاين

وب األصـلية يف الـوثيقتني   أكثر عـن أعمـال اللجنـة وجلنـة وضـع املـرأة فيمـا يتعلـق بنسـاء الشـع                  
E/CN.19/2003/CRP.1   و E/CN.19/2004/CRP.5 .           كما ُوفـرت نتـائج الـدورة الثالثـة للمنتـدى

 .ألعضاء اللجنة
 

 مسامهة فرع احلكم واإلدارة العامة التابع لشعبة اإلدارة العامة وإدارة التنمية - ٣ 
اته مــع اخلــرباء وأنشــطته علــى الفــرع أن يقــوم، يف خمتلــف براجمــه ومشــاريعه ومشــاور  - ١٠

 :املتعلقة بالبحوث والنشر، جبهود متضافرة من أجل

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/
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إجراء أحباث لتحديد شـواغل واحتياجـات الشـعوب األصـلية يف املسـائل املتصـلة                 � 
تقـدمي اخلـدمات    ) ب(وضع سياسـات القطـاع العـام،        ) أ(باإلدارة العامة، وخاصة    

 .العامةتوظيف السكان األصليني يف اخلدمة ) ج(العامة، 
وضــع مبــادئ توجيهيــة للسياســات لزيــادة مشــاركة الســكان األصــليني يف صــنع     � 

القرار العـام وتشـرب املبـادئ واملمارسـة يف جمـال أنشـطة املسـاعدة الفنيـة املتعلقـة             
 .باإلدارة العامة

مـن خـالل التعلـيم      (وضع مشاريع لتعزيز القدرة علـى إشـراك الشـعوب األصـلية              � 
لكـي  ) شبكي وبنـاء القـدرات واألنشـطة املشـاريعية األخـرى          والتدريب والربط ال  

 .تشارك وتؤثر بشكل أكثر فعالية يف عمليات صنع القرار العام
توعية جمتمـع اإلدارة العامـة ونظـريه احلكـومي يف الـدول األعضـاء بشـأن ضـرورة              � 

القيام بعمليات تشاور خمصصة مع السكان األصـليني مـن أجـل معاجلـة شـواغلهم                
 .فيما يتعلق بالسياسات العامة اليت تؤثر عليهماخلاصة 

ــز تكــافؤ الفــرص للعمــل يف اخلدمــة العامــة، ومســاعدة البلــدان علــى وضــع       �  تعزي
اســتراتيجيات ومبــادئ توجيهيــة، مــن أجــل تعزيــز توظيــف الســكان األصــليني يف  

 .اخلدمة العامة وترقيهم واالحتفاظ هبم وتأثريهم فيها
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 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة  -ثانيا  

  

  تنفيذيموجز 
 مشـاريع وبـرامج خمتلفـة    ١٩٩٤بدأ صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة منـذ سـنة         

 قضــايا الشــعوب األصــلية مــع مراعــاة املنظــور   إدمــاجاســتجابت للــوعي املتزايــد باحلاجــة إىل  
قـوق نسـاء الشـعوب األصـلية شـيئا      ويعتـرب إدمـاج ح  . اجلنساين فيهـا يف صـدر جـدول أعمالنـا       

، وهــو يعمــل علــى تطــوير مشــاريعه صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأةأساســيا بالنســبة ل
 يلـتمس تعـاون هيئـات األمـم املتحـدة األخـرى ودعمهـا               بينمـا  بشكل كامـل     احلالية وتوسيعها 

صـياغة جهـود    وتـتم   . ويستجيب لالحتياجات املعبـّر عنها جملموعـات نسـاء الشـعوب األصـلية           
اســتجابة الصــندوق لتلبيــة احتياجــات الشــعوب األصــلية يف ســياق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   

 .للواقع اإلقليمي والفرص اإلقليمية
وتعترب حالة نساء الشعوب األصـلية يف عمليـات التنميـة ذات أمهيـة بالنسـبة لصـندوق                 

ــاطق أمريكــا ا    ــة والبحــر الكــارييب وآســيا   األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، خاصــة يف من لالتيني
ــادئ  ــوق نســاء الشــعوب األصــلية        . واحملــيط اهل ــدعوة حلق ــى ال ــامج الصــندوق عل ــز برن ويركِّ

ويركِّز هنجه على تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين وحقـوق             . والقضاء على التمييز ضد النساء    
 النسـاء والصـبية      للنساء يف برناجمه عن طريق إدمـاج فئـات الشـعوب األصـلية، خاصـة               اإلنسان

ــة شــراكات اســتراتيجية بــني الرابطــات        ــق إقام ــة عــن طري ــز املشــاركة املدني ــات، وتعزي والفتي
ويزيد املكتب اإلقليمـي لصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة ملنطقـة                . واجلماعات املناصرة 

ألصـلية يف    يف دعم اشـتراك اجملموعـات النسـائية املنتميـة للشـعوب ا             مشاركتهاألنديز حاليا من    
ويف . األحــداث احملليــة والوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة وتشــجيع إدراجهــا يف مبــادرات املشــاريع

 إقامـــة حتالفـــات بـــني املنظمـــات    آســـيا، يـــدعم املكتـــب اإلقليمـــي للصـــندوق يف بـــانكوك     
عـدة بلـدان منـها الفلـبني، مـن أجـل حفـز وبـدء                 احلكومية احملليـة والوطنيـة واإلقليميـة، يف        غري
 .عوة لدعم حقوق نساء الشعوب األصليةالد

وتعتــرب مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف الســياق األوســع حلقــوق الشــعوب األصــلية مــن     
ويعتـرف الصـندوق    . صميم استراتيجية تنفيذ مشروع صندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة            

 ،والصــندوق. ةبــأن دمــج قضــايا نســاء الشــعوب األصــلية واهتماماهتــا املتميــزة عمليــة متواصــل 
 بوصــفه جهــازا دوليــا يعمــل كآليــة لــدعم االحتياجــات املعــرب عنــها لنســاء الشــعوب األصــلية    
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واملساعـــدة علـى خلـق جمــــال يتـيح إمكانيــــة تلبيــــة هــــذه االحتياجــــات، يسـعى إىل تعزيـز                      
 .تلك العملية

منائيـة لأللفيـة   ويتضمن هـذا التقريـر كـذلك اقتراحـات وتوصـيات بشـأن األهـداف اإل           
 .والشعوب األصلية
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 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة  -ثانيا  
 

لتوصـيات املوجهـة مـن املنتـدى إىل صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي                  ل الستجابةا  - ألف 
 ىاملنتد بنود والية من يف إطار بند واحد أو أكثرعلى وجه اخلصوص للمرأة 

 .اخلصوص صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة على وجه توصيات إىلأي مل توجه  - ١١
 

االستجابة لتوصيات املنتدى الدائم املعين بقضايا الشـعوب األصـلية املوجهـة إىل               - باء 
إىل منظومـة األمـم     أو  أخـرى   منظمـات   صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة و        

 ة املنتدىاملتحدة عموما يف إطار بند واحد أو أكثر من بنود والي
 

أن تـدمج حقـوق اإلنسـان،       �: )٥رة  ـــ؛ الفصل األول، الفق   E/2004/43 (٥ التوصية رقم   
 يف ذلك احلقوق املتعلقة بالصـحة اإلجنابيـة، والشـواغل واالحتياجـات اخلاصـة بنسـاء                 مبا

الشعوب األصلية ضمن براجمها وسياساهتا، وأن تقدم تقارير منتظمة يف هـذا الصـدد إىل          
ينبغي أن تشتمل هـذه التقـارير علـى معلومـات تفصـيلية عـن االسـتراتيجيات                 و. املنتدى

 � على الصعيدين اإلقليمي والوطينوعن التقييمات املتعلقة بالسياسات العامة
 
يعمــل صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة بتعــاون مــع منظمــات نســاء الشــعوب    - ١٢

وتدمج هذه الشواغل بعـد ذلـك   . توقع حلقوقهن األصلية على حتديد الوضع احلايل واملستقبل امل      
ولـيس مـن    . يف مشاريع قصرية املدى تستجيب الحتياجات املدى البعيد للجماعـات الشـريكة           

اختصاص صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة رفع التقارير مباشـرة إىل املنتـدى ولكـن خلـق                 
 ينيغلهن عالنيـة علـى املسـتو      جمال ميكـن لنسـاء الشـعوب األصـلية مـن خاللـه التعـبري عـن شـوا                  

مـىت صـارت    مـل   وهذه عملية متواصلة يأمل الصـندوق يف تطويرهـا بشـكل أك           . احمللي والعاملي 
 .نساء الشعوب األصلية  أكثر مشاركة واندماجا يف العمليات اإلقليمية والدولية

 
ــان الفصــل األول؛  ؛E/2004/43 (٦التوصــية رقــم   إيــالء اهتمــام  � :))ب(و ) أ (٦الفقرت

خاص للمسائل املتعلقة باحلفـاظ علـى سـالمة نسـاء الشـعوب األصـلية، وبالبعـد اجلنسـاين                   
تنظيم اجتماع  هبدف الشروع يف عملية ترمي  و.  ضد الشعوب األصلية   العنصريللتمييز  

 عامة بشأن نساء الشعوب األصلية، مبن فيهن النساء الاليت يعشن يف ظل ةإىل وضع توصي
 �ةلتوصي، واعتماد تلك استعماراال
العنصـــري ضـــد نســـاء الشـــعوب األصـــلية يف طليعـــة دراك للتمييـــز تعتـــرب مواصـــلة اإل - ١٣
أن تظل مشـاريعه    الصندوق  م املتحدة اإلمنائي للمرأة ويأمل      ــصندوق األم ع  ــمشاريادرات  ـــمب

 . نساء الشعوب األصلية تؤثر علىالذيبل وتتزايد حساسيتها إزاء احلالة الفريدة حساسة 
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نساء الشعوب األصـلية يف أمريكـا الالتينيـة تـاريخ مشـترك مـن االسـتعمار                 بني  جيمع  و - ١٤
ــا يف أوضــاعهن املباشــرة ، إالّهــروالق ــام صــندوق األمــم املتحــدة  إزاء ذلــك و.  أن هنــاك تباين ق

دعم احلوار الوطين واإلقليمي بـني نسـاء الشـعوب األصـلية مـن املنطقـة                الفعل ب اإلمنائي للمرأة ب  
نســـاء الشـــعوب األصـــلية يف املعـــين ب ومـــؤمتر القمـــة ؛ات الوطنيـــة يف إكـــوادورمثـــل املشـــاور(

 ).٢٠٠٤يونيه /املعقود يف حزيراناألمريكيتني 
 

تعمـيم مراعـاة املسـائل    �): ٨ الفقـرة  ؛ الفصل األول؛E/2004/43 (٨ ملخص التوصية رقم 
حتياجــات وإدمــاج اال... يف براجمهــا وسياســاهتا  اجلنســانية اخلاصــة بالشــعوب األصــلية    

 �يف تلك الربامج والسياسات والشواغل اخلاصة بنساء الشعوب األصلية
قائـدات جمموعـات   العديـد مـن الشـراكات مـع         صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة      ل - ١٥

ة ويقــوم يف وقــت الحــق بإدمــاج جتارهبــا وخرباهتــا الفريــدة يف وضــع   ـــــنســاء الشــعوب األصلي
ــه ــوم وي. براجمـ ــندوق قـ ــالصـ ــلية يف      دوربـ ــعوب األصـ ــاء الشـ ــاركة نسـ ــري مشـ ــط يف تيسـ نشـ

ويأمـل  .  اإلقليمي والعاملي معـا ينبني الوكاالت واملنتديات على الصعيداملشتركة جتماعات  الا
الصندوق يف أن تستمر هذه املبـادرة وأن يوسـع مـن قدرتـه علـى دعـم احلضـور الـدويل لنسـاء                        

اجملموعـات   الشـعوب األصـلية و  عـات جممو من(الشعوب األصلية بالتعاون مع منظمات أخرى   
وقـــد قــام بـــدعم مشــاريع صــممت خللـــق حــوار بـــني املؤسســات التعليميـــة      ). معــا النســائية  

يأمــل أن يتزايــد و ،قضــايا نســاء الشــعوب األصــليةجمموعــات نســاء الشــعوب األصــلية بشــأن و
ــة و     ــادل بــني املؤسســات األكادميي ــثالث القادمــة التب  جمموعــات نســاء علــى مــدى الســنوات ال

جمــال لنســاء الشــعوب األصــلية داخــل  رى أن تيســري إجيــاد الصــندوق يــ الشــعوب األصــلية ألن
 .املؤسسات التعليمية هو وسيلة فعالة لبناء القدرات

نشــر : ))ج(و ) ب(و ) أ (٤٣؛ الفصــل األول؛ الفقــرات E/2004/43 (٤٣التوصــية رقــم 
تـدريب نسـاء    وألصـلية؛   حقوق الشعوب ا  عن  املعلومات بلغات الشعوب األصلية احمللية،      

تــوفري املســاعدة الفنيــة   والشــعوب األصــلية يف ميــدان حقــوق اإلنســان وســيادة القــانون؛  
 للحكومات لترسيخ احلقوق األساسية للشعوب األصلية

نســاء جمموعــات لزعيمــات دورات تــدريب يقــوم املكتــب اإلقليمــي لألنــديز بإعــداد    - ١٦
ويقـدم  . ٢٠٠٥مـايو   /عقد يف أيـار   تساليت  للمنتدى  دورة الرابعة   الشعوب األصلية إلعدادهن لل   

 نسـاء   موعاتصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة املساعدة الفنية لالجتماعات التحضريية جمل         
لتعزيــز جــداول األعمــال الوطنيــة    مــرأة الوطنيــة للآلليــات الشــعوب األصــلية الــيت تنظمهــا ا   

ســيتم كــذلك تقــدمي الــدعم الفــين  و. بــيجنيالعشــر ســنوات لتنفيــذ منــهاج عمــل  الســتعراض 
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 يف االجتماعـات التحضـريية علـى        تهاشـارك فيمـا يتعلـق مب     يف املنطقـة     مـرأة للشبكات الوطنيـة لل   
 .ني الوطين واإلقليمياملستوي

 
عقـد حلقـة عمـل يف إطـار         �: )٥١؛ الفصـل األول؛ الفقـرة       E/2004/43 (٥١رقم  التوصية  

 لكـي يتسـىن صـياغة اسـتراتيجيات          سنوات إلعالن ومنهاج عمل بـيجني      العشراستعراض  
حلماية الفئات الضعيفة من قبيل الشعوب األصلية، مع أخذ أوجه الضعف لنساء وأطفـال              

 �الشعوب األصلية بصفة خاصة يف االعتبار
 اجتماعــات متابعـــة مـــع  ةيقــوم صـــندوق األمــم املتحـــدة اإلمنـــائي للمــرأة بعقـــد عـــد    - ١٧

يف  تهار املعلومات املتعلقة بالوثائق اليت متـت صـياغ  نساء الشعوب األصلية لتيسري نش  جمموعات  
 عـدة   الصـندوق عقد  وسـي . استعراض العشر سـنوات، ومناقشـة منظـورات اجملموعـات املختلفـة           

االجتماعــات الدوليــة املعنيــة بنســاء الشــعوب األصــلية الــيت اجتماعــات وطنيــة وإقليميــة ملتابعــة 
ونني يف هــذه اجلهــود األجهــزة النســائية  املتعــاءلشــركاوســيكون مــن بــني ا. يف نيويــوركتعقــد 

مركـــز ثقافـــات الشـــعوب األصـــلية يف بـــريو (وخمتلـــف منظمـــات الشـــعوب األصـــلية الوطنيــة  
 اء ووكــيالت األمنــ)كــومني(اجمللــس الــوطين لنســاء الشــعوب األصــلية إلكــوادور   و)شــرياباك(

بات وتقامسـا   كمـا ستشـهد فتـرة مـا بعـد املـؤمتر تـدري             ). للعديد من منظمات الشعوب األصـلية     
للقضــايا الــيت طرحــت خــالل املوزعــة يف اســتعراض العشــر ســنوات لتيســري الفهــم للمعلومــات 

 .الجتماعستعراض والطريقة اليت ميكن هبا جملتمعات الشعوب األصلية إدماج نتائج االا
 

السياسـات والـربامج وخمصصـات      ما وضـع مـؤخرا مـن         أخرى ع  هامةمعلومات    -جيم  
 قضـايا الشـعوب األصـلية داخـل       ضطلع هبـا مـؤخرا بشـأن        طة امل امليزانية أو األنش  

 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة
اج منظــور تأنيــث الفقــر يف ر التــزام صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة بــإدكّــزير - ١٨

ويقـوم الصـندوق   . األهداف اإلمنائية لأللفية على إشراك النساء يف رصد هـذه األهـداف           عملية  
يقـوم   بإعـداد تقـارير عـن حتليـل          الكـارييب منطقـة البحر  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية و    مع  

ــة علـــى  ــداف اإلمنائيـ ــا وفرتويـــال  يف بـــريو وبوليف نـــوع اجلـــنس لألهـ ــوادور وكولومبيـ ــا وإكـ يـ
املنظـور اجلنسـاين    وستستخدم هذه التقـارير كـأداة للـدعوة إىل إدمـاج            . نيكاراغوا وغواتيماال و

ألهــداف املتعلقــة باالوطنيــة عمليــات التخطــيط وإعــداد التقـارير والرصــد  لنســاء يف ومشـاركة ا 
 .إعداد تقرير إقليمي عن منطقة البحر الكارييبأيضا وجيري حاليا . اإلمنائية لأللفية
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األهـــداف � :معلومـــات واقتراحـــات بشـــأن املوضـــوع اخلـــاص للـــدورة الرابعـــة  - دال 
 �ةاإلمنائية لأللفية والشعوب األصلي

 :يقترح صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة أخذ ما يلي يف االعتبار - ١٩
احلاجة إىل استخدام ما يوجد من معلومات إحصائية مصـنفة حسـب نـوع اجلـنس                 � 

األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة     والعمليات القطرية املتعلقة ب   تقارير  الالعرقي يف   ألصل  وا
بشـكل  وجعلـها متاحـة    الشـعوب األصـلية،   خاصة نساء النساء،هبدف إبراز حالة    

 .عملية مستنريةصنع القرارات حىت تكون عملية ر ميّس
ــور اجلنســاين         �  ــاة املنظ ــيم مراع ــة علــى تعم ــات الوطني ــة إىل تشــجيع احلكوم احلاج

التعـدادات والدراسـات     (لبيانـات  العرقي يف أدواهتا اخلاصة جبمع ا      ألصلا/والعرق
معلومـات متاحـة عـن وضـع        لـديها   حىت تكون   ) ةاالستقصائية والسجالت اإلداري  

 . الشعوب األصليةونساء ال
احلاجة إىل تشـجيع مشـاركة النسـاء والشـعوب األصـلية، خاصـة نسـاء الشـعوب                   � 

ــة لأللفيــة       ــة باألهــداف اإلمنائي ــات الوطنيــة املتعلق ــن قبيــل  (األصــلية، يف العملي م
ميكـن أن تيسـر     ت الـيت    وإمـدادهم بـاألدوا   ) املشاورات وإعـداد التقـارير والرصـد      

والتـــدريب علـــى الـــدعوة لبيانـــات مثـــل ا(املشـــاركة والتـــأثري املـــذكورين ســـالفا 
 ).وغريمها

 

 احلواشي
منشـورات األمـم املتحـدة،       (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة؛ بـيجني؛            )١( 
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