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 املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية
 الدورة العاشرة

 ٢٠١١مايو / أيار٢٧-١٦نيويورك، 
 * من جدول األعمال املؤقت٦البند 

 ألمم املتحدةلحوار شامل مع الوكاالت والصناديق التابعة 
      

حلكوميــة املعلومــات الــواردة مــن منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات ا          
  الدولية األخرى

    
  منظمة األمم املتحدة للطفولة    

  

  موجز  
للنظــر فيــه أثنــاء ) اليونيــسيف(هــذا التقريــر مقــدم مــن منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة   
. عمق للدورة العاشرة ملنتـدى األمـم املتحـدة الـدائم املعـين بقـضايا الـشعوب األصـلية          تاحلوار امل 

لذي تتبعـه اليونيـسيف لتعزيـز حقـوق أطفـال ونـساء الـشعوب         ويتضمن التقرير موجزا للنهج ا    
وحيـدد  . األصلية ومحاية تلك احلقوق، والعمل الذي تضطلع به بشأن قضايا الشعوب األصـلية        

التقرير كـذلك الفجـوات القائمـة يف جهودهـا الراهنـة، ويقتـرح خريطـة طريـق للمـضي قـدما                      
ف يف جمــال تعزيــز حقــوق يلليونيــسويتــضمن جــدول األعمــال املباشــر . جبــدول األعمــال هــذا

الشعوب األصـلية ومحايتـها وضـع اسـتراتيجية تعـزز هنجـا للتنميـة يقـوم علـى حقـوق اإلنـسان                      
  . حقوق الشعوب األصليةلصاحل
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وال يــشمل التقريــر كــل األنــشطة الــيت تقــوم هبــا اليونيــسيف، وإمنــا حيــوي طائفــة مــن    
يدانية، ال سيما فيمـا يتعلـق بـسبل اسـتجابتها           املمارسات ودراسات احلالة املالئمة لتدخالهتا امل     

  .لتوصيات املنتدى الدائم
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 مقدمة  - أوال  
عنـصرا فـاعال رئيـسيا يف       وال تـزال    ) اليونيـسيف ( منظمة األمم املتحدة للطفولة      كانت  - ١

 املنظمـة   قـّدمت فعلى الصعيد العاملي،    . عمليات األمم املتحدة املتعلقة بقضايا الشعوب األصلية      
 معاجلة املنتدى الدائم املعين بقضايا الـشعوب األصـلية حلقـوق    ضمانسامهات كبرية يف سبيل     م

ــشعوب األصــلية   ــساء ال ــال ون ــني     . أطف ــشترك ب ــدعم امل ــق ال ــسيف يف عمــل فري ــسهم اليوني وت
، علـــى وجـــه اخلـــصوص، ٢٠٠٥ففـــي عـــام . الوكـــاالت املعـــين بقـــضايا الـــشعوب األصـــلية 

ــسنو   ــة    استــضافت املنظمــة االجتمــاع ال ــها اإلقليمــي ألمريكــا الالتيني ــدعم يف مكتب ي لفريــق ال
.  أول اجتمـاع يعقـد للفريـق خـارج مقـر األمـم املتحـدة         وهـو والبحر الكـارييب يف بنمـا سـييت،         

 تعزيـز التنـسيق بـني املنظمـات والوكـاالت التابعـة ملنظومـة األمـم                 االجتمـاع وكان اهلدف مـن     
ــة بــالفجوة القائمــة بــني اجلهــود   املتحــدة علــى الــصعيدين اإلقليمــي والقُطْــري، و   مــن مث التوعي

وكـان وضـع    . املبذولة على املستوى العاملي واجلهود امليدانية، وتوليد زخم بشأن هـذه املـسألة            
جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية ملبادئ توجيهية بشأن قضايا الشعوب األصلية إحـدى توصـيات              

ؤول عـن   ق املـشترك بـني الوكـاالت املـس        فريـ الهذا االجتماع، وشاركت اليونيسيف يف رئاسة       
  .التوجيهية صياغة املبادئ

خمتلفـة   وضـع بـرامج وأنـشطة    متثّـل يف  على الصعيد القُطْـري،     نشاطليونيسيف  ل كانو  - ٢
 بـني التعلـيم بلغـتني    القيـام مبـشاريع تتنـوع    مصممة خصيصا لتعزيز حقوق الشعوب األصـلية، و       

ات الــصحية احلــساسة ثقافيــا وتــسجيل املواليــد      واخلــدماجلــامع األكثــر مــن ثقافــة   والتعلــيم 
 تتخـذ مـن  وتسترشد الوكالة باتفاقيـة حقـوق الطفـل، و   . ومكافحة العنف واإليذاء واالستغالل 

. اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة حجـر الزاويـة الثـاين لواليتـها ورسـالتها                     
 كمـا أن مبـدأ عـدم التمييـز الـوارد يف      وتنطبق اتفاقية حقـوق الطفـل علـى مجيـع أطفـال العـامل،        

ويف هذا الـصدد، فـإن النـهج الـذي تتبعـه      . يف صميم عمل اليونيسيفهو   من االتفاقية    ٢املادة  
ــدان املــستقلة،        ــة يف البل ــشعوب األصــلية والقبلي ــة بال ــة املتعلق ــسيف مــستلهم مــن االتفاقي اليوني

قـرار  (يـة وإىل أقليـات دينيـة ولغويـة          وإعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قوميـة أو إثن         
وإعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب األصــلية   ) ، املرفــق٤٧/١٣٥اجلمعيــة العامــة 

  ).املرفق ،٦١/٢٩٥القرار (
) ٢٠٠٩ (١١واضطلعت اليونيـسيف أيـضا بـدور مهـم يف صـياغة التعليـق العـام رقـم                     - ٣

. ية، الـصادر عـن جلنـة حقـوق الطفـل          بشأن أطفال الشعوب األصلية وحقوقهم مبوجب االتفاق      
 .وقامت اليونيسيف، يف مجلة أمور، بتيسري املشاورات مع ممثلي الشعوب األصلية
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-٢٠٠٦وتقر اخلطة االسـتراتيجية املتوسـطة األجـل الـيت وضـعتها اليونيـسيف للفتـرة                   - ٤
٢٠١٣) E/ICEF/2005/11 و E/ICEF/2010/11( ــتثمار يف األطفـــال”، املعنونـــة ام إســـه: االسـ

 هنـاك نزوعـا     بوضـوح بـأن    ،“اليونيسيف يف احلد من الفقر وجدول أعمال مـؤمتر قمـة األلفيـة            
 من احلصول علـى اخلـدمات      بشكل جائر يف بعض البلدان إىل حرمان أطفال الشعوب األصلية         

العمــل بالــشكل الــذي ، عنــد االقتــضاء، إىل  يف تعاوهنــاوســوف تــسعى اليونيــسيف. األساســية
ــدة علـــى  ــود بالفائـ ــار ذلـــك يعـ ــال باعتبـ ــؤالء األطفـ ــة هـ ــسألة ذات أولويـ ــة  . مـ ــزم اخلطـ  وتعتـ

االستراتيجية جتـاوز الـدعم املقـدم إىل بـرامج ومـشاريع حمـددة إىل التـصدي لألسـباب اجلذريـة                     
تعزيـز  مـن خـالل     وذلـك   ألعمال التمييز واإلقصاء اليت متارس ضـد أطفـال الـشعوب األصـلية،              

ســـتراتيجية مخـــسة جمـــاالت تركيـــز تـــسترشد هبـــا  وحتـــدد اال. الـــسياسات العامـــة ذات الـــصلة
اليونيسيف يف جهودها الرامية إىل التشديد على حقوق األطفال بوجـه عـام وأطفـال الـشعوب           

املـساواة  والتعلـيم األساسـي     ) ب(؛  بقاء الطفل الصغري ومنـاؤه    ) أ: (األصلية بوجه خاص، وهي   
ــدز واأل/فــريوس نقــص املناعــة البــشرية ) ج(بــني اجلنــسني؛  ــة الطفــل مــن  ) د( ؛طفــالاإلي محاي

 والــشراكات علــى صــعيد الــسياسة العامــة لــصاحل  الــدعوة) هـــ(واالســتغالل واإليــذاء؛  العنــف
  .)١(حقوق األطفال

ويشكل عمل اليونيسيف املعين بقضايا الشعوب األصلية جزءا مـن النـهج القـائم علـى        - ٥
هـم األسـباب اجلذريـة لعـدم        اإلنصاف الـذي تتبعـه يف براجمهـا وسياسـاهتا، والـذي يـسعى إىل ف               

املــساواة ومعاجلتــها حــىت حيــصل مجيــع األطفــال، ال ســيما األطفــال الــذين يعــانون مــن أســوأ     
حاالت احلرمان يف اجملتمع، مبن فيهم أطفال الشعوب األصلية، على خدمات التعلـيم والرعايـة               

زمـة لبقـائهم   الصحية والصرف الصحي واملياه النظيفـة واحلمايـة وغـري ذلـك مـن اخلـدمات الال           
 ثقافيــة يف خطتــها االســتراتيجية الــيت  منظــوراتوتكفــل اليونيــسيف إدمــاج  . ومنــوهم ومنــائهم

 .تطبقها على نساء وأطفال الشعوب األصلية

واســتجابة لطلــب املنتــدى الــدائم، اضــطلعت اليونيــسيف بعمليــة تقيــيم لعملــها بــشأن    - ٦
يف وتـوفر هـذه العمليـة       . سـيت حالـة   قضايا الـشعوب األصـلية، باسـتخدام الكونغـو وبـريو كدرا           

 معلومات يسترشد هبا يف وضـع إطـار تنظيمـي ملعاجلـة قـضايا الـشعوب األصـلية                   الوقت الراهن 
ف أن ي إىل اليونيـس  ٢٠٠٦مـايو   /داخل اليونيسيف، استجابة لطلب املنتدى الدائم املـؤرخ أيـار         

قيـيم أيـضا أسـاس      وشـكلت عمليـة الت    . تعتمد سياسة تتعلق بشباب وأطفـال الـشعوب األصـلية         
__________ 

. Corr.1 و E/ICEF/2010/1لالطــالع علــى تفاصــيل حمــددة للخطــة االســتراتيجية املتوســطة األجــل، انظــر           )١(  
اج اليونيـسيف قـضايا الـشعوب األصـلية يف إطـار الـسياسات              ولالطالع على تفاصيل كاملة حول سـبل إدمـ        

 Patrizio Warren, “Promoting the rights of indigenous children and women: stocktaking ofلـديها، انظـر  

UNICEF’s approach and practice”, working paper (UNICEF, New York, 2009) .  
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نظمتـها اليونيـسيف يف نيويـورك       و أجريت بشأن قضايا الشعوب األصـلية واألقليـات،          مشاورة
  .٢٠٠٩أبريل /يف نيسان

  
 حتليل العمل احلايل وتقييمه  - ثانيا  

تتبوأ اليونيسيف، بفضل حضورها امليداين، مركـزا اسـتراتيجيا يتـيح هلـا تعزيـز ومحايـة                   - ٧
ملهمشني واملستبعدين، مبن فيهم األطفال والنساء املنتمني إىل شـعوب          حقوق األطفال والنساء ا   

وال يزال املـصدر الرئيـسي للمعلومـات اجملمَّعـة بـشأن جهـود اليونيـسيف علـى الـصعيد               . أصلية
القُطْري يف هذا اجملال التقارير الـواردة مـن املكاتـب القُطْريـة لليونيـسيف الـيت تـذكر الـشعوب                     

وقـد  . قاريرها، وذلك هو السياق الذي ترد فيه تفاصـيل هـذا التقريـر         األصلية بشكل حمدد يف ت    
 احلــساسيات الــسياسية احمليطــة بقــضايا الــشعوب األصــلية يف بعــض املنــاطق أيــضا علــى    أثّــرت

درجة مشاركة اليونيسيف، وهو ما ترتب عليه ظهـور بعـض املنـاطق كعناصـر فاعلـة بوضـوح           
  .أكرب من غريها

  
 أن ممارسة اليونيسيف فيما يتعلق بالشعوب األصليةاملنظورات اإلقليمية بش    

يــأيت عــدد كــبري مــن ممارســات اليونيــسيف اجليــدة مــع الــشعوب األصــلية مــن منطقــة     - ٨
أمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــارييب، حيــث يعــود تــاريخ أنــشطة اليونيــسيف إىل ســتينات القــرن  

فـع فيهـا نـسبة الفقـر، والـيت كـان            العشرين ورمبا قبل ذلـك، مـع التركيـز علـى املنـاطق الـيت ترت               
وتنطبق هـذه األوضـاع بوجـه خـاص علـى البلـدان             . أغلبها، وال يزال، خيص الشعوب األصلية     

األربعة اليت تشكل فيها الشعوب األصلية جزءا رئيسيا من الـسكان الـوطنيني، وهـي إكـوادور                 
 . وبوليفيا وبريو وغواتيماال

تينية ومنطقة البحـر الكـارييب لليونيـسيف بـصورة     ويعمل املكتب اإلقليمي ألمريكا الال    - ٩
 مع برنـامج بـشأن حقـوق أطفـال ومراهقـي الـشعوب األصـلية تدعمـه         ٢٠٠٤متسقة منذ عام  

وخـالل الـسنوات الـست      . سبانيا من خالل الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلمنائي الـدويل         إ حكومة
األرجنـتني  ( اليت شاركت يف الربنـامج       ١٧ املاضية، ركز املكتب اإلقليمي واملكاتب القُطْرية الـ      

 وشـيلي وغواتيمـاال    وبـاراغواي والربازيـل وبليـز وبنمـا وبوليفيـا وبـريو والـسلفادور              وإكوادور
)  ونيكــاراغوا وهنــدوراسكواملكــسي  وكولومبيــااوكوســتاريكالبوليفاريــة  فرتويــالمجهوريــة و

النساء واملـراهقني بالدرجـة     (عملهم على توليد معلومات استراتيجية ومتكني الشعوب األصلية         
ــنظرية    ) األوىل ــدرات املؤســسات ال ــاء ق ــات بالدرجــة األوىل (وبن ــدرات مــوظفي  ) احلكوم وق

سامهت بلدان ماحنة أخرى، مثل فنلندا وكندا، يف وضع بـرامج مماثلـة بـشأن               كما  . اليونيسيف
  . قضايا الشعوب األصلية يف بعض بلدان املنطقة
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 الذي تقوم بـه املنظمـة يف جمـال الـشعوب األصـلية أقـل نطاقـا                  ورغم أن العمل اإلمنائي     - ١٠
ويـشري التقريـر التقييمـي بـشأن الكونغـو إىل أن املكتـب       . يف أفريقيا وآسيا، فإنه آخـذ يف النمـو   

ــسعينات القــرن املاضــي مبعاجلــة مــسألة        ــذ أواخــر ت ــسيف يف الكونغــو يقــوم من ــري لليوني القُطْ
ويف بادئ األمر، كانت هـذه اجلهـود        . خالت حمددة الشعوب األصلية من خالل مبادرات وتد     

إىل العقـاقري واللقاحـات واملـواد املدرسـية وغـري ذلـك مـن املـواد االسـتهالكية                    توريـد تتمثل يف   
لبعثات واملنظمات غري احلكومية والوكاالت التنفيذية احمللية العاملـة مـع الـشعوب األصـلية يف                ا

، حتولـت هـذه املرحلـة مـن العمـل      ٢٠٠١ أواخـر    وحبلـول . جماالت كـالتعليم والـصحة والرفـاه      
ــة للــسكان       ــة اإلثني ــساين إىل مــشروع متكامــل لتحــسني إتاحــة اخلــدمات األساســية لألقلي اإلن

  . سانغامقاطعةيف ) باكا(األصليني 
  

  األصلية صلة بتوصيات املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوبالتدابري ذات ال  - ثالثا  
  

موجهـة حـصراً    و أثناء دورات سابقة للمنتدى الـدائم        ةقدمم الرد على توصيات    - ألف  
  إىل منظمة األمم املتحدة للطفولة 

  
  )٢(اهلجرة    

اإلقليمـي ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر          اليونيـسيف    مكتـب    أخذ،  ٢٠٠٧منذ عام     - ١١
وب من اهتمامه بالسبل الـيت تـؤثر ظـاهرة اهلجـرة مـن خالهلـا علـى أطفـال الـشع              يزيد  الكارييب  
مـع كليـة أمريكـا الالتينيـة للعلـوم          باالشـتراك    اليونيـسيف    تويف اآلونة األخرية، أعـد    . األصلية

يف إكـوادور دراسـة عـن اهلجـرة وأطفـال الـشعوب األصـلية يف أمريكـا         ) فالكـسو (االجتماعية  
على تدفقات املهاجرين من أطفال الشعوب األصلية من بوليفيـا           الدراسةهذه  تركز   و .الالتينية

ــا ومــن غواتيمــاال إىل املكــسيك    إىل ــتني ومــن إكــوادور إىل كولومبي ــاول خمتلــف  .  األرجن وتتن
 طويلـة أو قـصرية،      هجرة(األطفال الذين يهاجرون مبفردهم     :  اليت تؤثر على األطفال    وضاعاأل

 مـع   صـلي بلـد األ  ال؛ واألطفال الذين يهاجرون مع أسـرهم؛ واألطفـال البـاقون يف             )وحىت يومية 
  .آلخرينأفراد األسرة ا

  
  )٣(تغري املناخ والبيئة    

.  اليونيسيف قلق متزايـد حيـال أثـر تغـري املنـاخ علـى أطفـال الـشعوب األصـلية                     يساور  - ١٢
 األطفال يف سياق البيئة واملناخ، ومن حيـث كـل مـن أثـر               شواغلومن األمهية الفائقة أن تعاجل      

__________ 
  .١١٣، الفقرة E/2007/43انظر   )٢(  
  .١٠٠، الفقرة E/2008/43انظر   )٣(  
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وار اهلامـة الـيت ميكـن ألطفـال         البيئة على بقاء أطفال الـشعوب األصـلية ومنـوهم ومنـائهم، واألد            
وعلــى املــستوى القطــري، تــربز  . عوامــل تغــيري هبــا باعتبــارهم االــشعوب األصــلية أن يــضطلعو

ــشباب يف    ــة مــشاركة األطفــال وال ــت اليونيــسيف أمهي ــاخاجلهــود املتعلقــة ب تقييمــات ال و،غري املن
 وتـوفري   ،خ يف املنـاهج التعليميـة     تأثر األطفال بتغري املناخ، وإدماج البيئة وتغري املنا       املتعلقة مبدى   
 للحد مـن أخطـار الكـوارث        ملموسة ووضع سياسات    ، لألطفال الصرف الصحي املياه النقية و  

  . الكوارث الطبيعيةمعدل واختاذ إجراءات حلماية األطفال من الزيادات احملتملة يف 
أمريكــا  العمــل الــذي تــضطلع بــه اليونيــسيف بــشأن تغــري املنــاخ والبيئــة يف   اجتــذبو  - ١٣

ــة  ــشعوب األصــلية  أطفــال مــشاركة الالتيني ــيم   ال ــسياسة العامــة ومحــالت للتعل يف مناســبات لل
برنـامج   يذكر من ذلك على وجه اخلصوص ما حيققه       و.  على الصعيد العاملي   تواالتصال نظم 

ــل   ــراهقني يف الربازي ــة امل ــسا مــن متكــني لــ مواطن ــشعوب األصــلية ون ها مــن املــشاركة  ئشباب ال
 يعــــززون مــــن خالهلــــا حفــــظ البيئــــة مــــشاركةوهــــي ات يف أقــــاليمهم، وضــــع الــــسياس يف

ويف باراغواي، شارك أطفال ومدرسـو الـشعوب األصـلية يف وضـع مـشروع            . التحريج وإعادة
م األطفـال الوقايـة   ي، وهو أداة تعليمية أقرهتا وزارة التعليم لتعلـ “Chaco Rapére”تشاكو رابري 
سيف مـشاركة أطفـال الـشعوب األصـلية يف الـسياسة       دعمـت اليونيـ   فقد  وأخرياً،  . من املخاطر 

املــؤمترين اخلــامس عــشر والــسادس عــشر لألطــراف يف اتفاقيــة   العامــة والتعلــيم والــدعوة أثنــاء  
  .٢٠١٠ و ٢٠٠٩املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ اللذين عقدا يف عامي  األمم

  
موجهــة إىل ودائم  أثنــاء دورات ســابقة للمنتــدى الــةقدمــمالــرد علــى توصــيات   - باء  

  وكالة أو أكثر أو إىل منظومة األمم املتحدة بوجه عام
  

  )٤(انتحار املراهقني    
  حاليــاً مكتــب اليونيــسيف اإلقليمــي ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب  تــوىلي  - ١٤

ــل       إعــداد ــة مــن الربازي ــرن بدراســات حــاالت إفرادي ــراهقني تقت ــريو  دراســة عــن انتحــار امل وب
، فإن النتـائج األوليـة تـدل        ٢٠١١ومع أن الدراسة ستنجز يف الربع األول من عام          . بياوكولوم

على أن تغيري األمناط األسرية من أسرة ممتدة إىل أسرة نواتية وفقدان أراضي الشعوب األصـلية                
ــ  هــي عوامــل تــؤثروالتمييــز وتقــدم الدراســة .  علــى اختــاذ املــراهقني قــرار االنتحــار اً هامــاًريأثت
  .السياسة العامة ستعمم على نطاق واسعجمال يف ة توصيات جمموع

__________ 
  .٦٥، الفقرة E/2007/43انظر   )٤(  
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  )٥(إدماج منظور ثقايف يف السياسات والربامج الصحية وخدمات الصحة اإلجنابية    
 علـى   ٢٠٠٢دل أحد التدخالت اليت أجراها مكتب بريو القطري لليونيسيف يف عام              - ١٥

ية التوليد تزيد من تغطيـة خـدمات رعايـة          إزاء رعا واملتبعة  اجلامعة بني أكثر من ثقافة      هج  أن النُ 
التوليــد املؤســسية وختفــض مــن عــدد وفيــات األمهــات وحــديثي الــوالدة وترســي عالقــة أكثــر  

كـان  بينت دراسة قائمـة علـى املـشاركة         كما  . استدامة بني املزودين باخلدمة واملستفيدين منها     
يف معظمهـا   ؤسـسات هـي      امل داخـل  أن مقاومة الـوالدة      ٢٠٠٠أعدها ذلك املكتب يف عام      قد  

وتـضمنت  . وقد وضعت أربع استراتيجيات للتغلب علـى هـذا العـائق          . مسألة ثقافية يف طابعها   
 لترقب الـوالدة مـن أجـل تـذليل املـصاعب الـيت تـشكلها املـسافة اجلغرافيـة؛ وتقـدمي                      ورٍٍإنشاء دُ 

أمني صحي شـامل    تشتراك يف   الدعم من األسرة واجملتمع جلعل األمومة وحالة األم أولوية؛ واال         
 الثقافيـة  لتبديـد اخلـوف مـن االختالفـات    لتغطية التكاليف؛ والتكيف الثقـايف خلـدمات األمومـة         

وقـد أضـفي طـابع      . نع نساء الـشعوب األصـلية مـن التمـاس الرعايـة الـصحية لألمهـات               الذي مي 
ريع ت عدة مـشا   نفذة و شاملاملعرفة الفنية ال  يقوم على أساس    منهجي على املمارسات التقليدية     

 اليونيـسيف املرافـق الـصحية الـيت يلتـزم           ت، حـدد  أخـريا و. حبثية على املـستوى التـشغيلي احمللـي       
اجلامعـات الـيت تـوفر اآلن       أضـحت   و.  هلم التـدريب   وفرتفيها املوظفون أشد التزام بالتدخل و     

.  الرعايـة الـصحية املالئمـة ثقافيـاً        حيـال تتبـع اآلن هنجـاً أكثـر انفتاحـاً           التدريب لقطاع الـصحة   
تغيريات ثقافيـة يف النـهج   بتشجيعها على إدخال    التجربة اخلدمات اليومية     قد غريت وعموماً، ف 

  . الروتينيةااملتبع إزاء الرعاية وعناصره
ويف غواتيمــاال، حيــث تــسجل نــساء الــشعوب األصــلية باملقارنــة مــع النــساء مــن غــري    - ١٦

الـــصحة علـــى تنفيـــذ الـــشعوب األصـــلية أعلـــى معـــدالت وفيـــات األمهـــات، تعكـــف وزارة   
ــات األمهــات    ــسيف  . اســتراتيجية للحــد مــن وفي ــدم مكتــب اليوني يف غواتيمــاال، القطــري وق

وأصـبحت  . يف بريو، املساعدة التقنية عـن طريـق اخلـرباء الـدوليني           القطري  بالتعاون مع مكتبها    
د وتعتقـ . املساعدة العمودية املقدمة لنـساء الـشعوب األصـلية عنـد الوضـع أهـم جمـاالت العمـل                

  .  يف هذا البلدهاداعتماهذه املنهجية وتطويع  السلطات الوطنية أنه ميكن
احلكومة واليونيسيف على تنفيذ جمموعة متكاملة مـن        كل من   عكف  يش،  يويف بنغالد   - ١٧

التدخالت من أجل بقـاء األمهـات وحـديثي الـوالدة واألطفـال يف شـراكة مـع عـدة منظمـات                      
جري حبث نـوعي أويل الكتـشاف وفهـم وتقيـيم املعـارف             ويف بداية املشروع، أُ   . غري حكومية 

رعايــة األمهــات واألطفــال وحــديثي الــوالدة يف أوســاط الــسكان   املتبعــة لمارســات املاحملليــة و
ويف اسـتجابة لنتـائج     . اتباع سبل حملية لفهم األطر اجملتمعية     ضرورة  األصليني، األمر الذي أكد     

__________ 
  .٤٨، الفقرة E/2006/43انظر   )٥(  
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األصـــليني إلشـــراك املعـــاجلني التقليـــديني بـــذل مـــساع خاصـــة يف منـــاطق الـــسكان البحـــث، ُت
 الـدعم املعينـة واملـدارة      دعم مـن جمموعـات    املزيـد مـن الـ     ويقدم  . والقابالت يف أنشطة االتصال   

زيادة املعارف احملليـة وقبـول الـسلوكيات الـصحية اإلجيابيـة وتقـدمي املـساعدة         لحملياً، اليت تعمل    
ــضعفاء    ــال ال ــات واألطف ــة لألمه ــة واالجتماعي ــا ُصــ .املادي ــدمي    كم ــاليب مبتكــرة لتق ممت أس

العيـادات  تـشمل    يف املنـاطق النائيـة       ةاألصليالشعوب  جملتمعات  مبعرفة أخصائيني مهرة    خدمات  
  .وخدمات التوعيةوالعيادات الفرعية املتنقلة اليت تديرها منظمات غري حكومية 

ــاون مــع رابطــة جتــدد    تفــذكونغــو، ُنالويف   - ١٨ ــصحة بالتع ــشطة ذات صــلة بال    األمــل أن
”Association Éspoir Renaît“   ،مــع ذين عمــاللــالومجعيــة اإلرســاليات الطبيــة الكاثوليكيــة 

كـان  وعلـى أسـاس هـذا التعـاون، أجنـز عـدد مـن النـواتج،                  .شعب باكا لفترة طويلة من الزمن     
 قــرى؛ وتنظــيم محــالت صــحية مــن أجــل التطعــيم ضــد شــلل ١٠منــها بنــاء مراكــز صــحية يف 

؛ وتركيب مـضخات يدويـة؛      ألفتوزيع فيتامني   ولى مرض التوت اجللدي     األطفال والقضاء ع  
.  مـواد مدرسـية وأدوات زراعيـة يف قـرى خمتـارة            اتوبناء املدارس وإصالحها؛ وتوزيع جمموعـ     

ــة    ــه الثاني ــاء مرحلت ــشروع ســعى، )٢٠٠٦-٢٠٠٥(وأثن ــا    إ امل ــشاركة شــعب باك ــز م ىل تعزي
، اعترفـت   ٢٠٠٥ويف عـام     .اه يف قـرى منتقـاة     ومتكينه عـرب إنـشاء جلـان للـصحة والتعلـيم وامليـ            

بالتعـاون  سـانغا   وزارة التعليم باملدارس اإلعدادية اليت أنشئت يف سانغا، والتـزم جملـس مقاطعـة               
توسـع املـشروع جزئيـاً      قـد   و. درسي شعب باكـا وأخـصائييه يف الـصحة اجملتمعيـة          يف تدريب مُ  

االت مــع برنــامج التنميــة البــشرية ة مــن مقاطعــة ليكــواال، وأقيمــت االتــصنتقــاليــشمل مواقــع م
نتجـت أفـالم فيـديو توثـق        ومجعت أموال إضـافية وأُ    . الذي ينفذه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     

  . حالة شعب باكا الستخدامها كأدوات للدعوة
ويــضطلع العــاملون مــن الــسكان األصــليني يف جمــال الــصحة والزعمــاء احملليــون بــدور     - ١٩

ويـشمل النـهج الـذي تتبعـه اليونيـسيف إزاء رعايـة الطفولـة                .ة املبكـرة  رئيسي يف رعاية الطفول   
 التوعية بأمهية التحصني وتدابري أخرى حلماية األطفـال مـن            يف مناطق الشعوب األصلية    املبكرة

ــة  ــسيف بــ . األمــراض املعدي ــسلم اليوني ــاول ضرورة وت ــامج أن يتن ــة  برن النمــاء الفعــال يف مرحل
رعايـة  اليت تتبعها الشعوب األصـلية يف  مارسات املعند االقتضاء، الطفولة املبكرة، وأن يتضمن  

. الطفل وتغذيته ونظافته الشخصية ونظافة بيئته وحتفيـز حـديثي الـوالدة والتعلـيم قبـل املدرسـة                 
، قـدمت الرعايـة واملـساعدة الـشاملتني للطفولـة املبكـرة إىل مجاعـة ميـساك                  مثالً ،يف كولومبيا و

ة التعلـيم الـوطين واملعهـد الكولـوميب لرفـاه      رشراكة القائمة بـني وزا   ال عرب   من الشعوب األصلية  
وأدرج برنامج النمـاء يف     . األسرة وجملس شعوب غوامبيا األصلية وجامعة كاوكا واليونيسيف       

مرحلة الطفولة املبكرة، كربنامج رمسي جمللس غوامبيـا مبقاطعـة كاوكـا، ضـمن إطـار مـشروعه                
 املنــهجي والتنظيمــي علــى املــواد التربويــة املتعلقــة مبمارســات ضــفي الطــابعأُو. احمللــيلتعليمــي ا
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عـن   ةيـد ت دراسـات عد أُعدو. املتبع فيها هنج جيمع بني أكثر من ثقافة      تنشئة األطفال   وألعاب  
 البوليفاريــة فرتويــالمجهوريــة ممارســات تنــشئة األطفــال بــدعم مــن اليونيــسيف يف بلــدان مثــل   

   .نساء الشعوب األصليةمن شيلي ونيكاراغوا، وذلك مبشاركة و
  

  )٦(اد مشاركة الشعوب األصلية، مبن فيها النساء، يف وضع الربامج وتنفيذها ورصدهايازد    
ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب يعــزز        - ٢٠ أخــذ مكتــب اليونيــسيف اإلقليمــي ألمريكــا الالتيني

رية مــن منظومــة األمــم املتحــدة عــدة أفرقــة استــشاوكــاالت أخــرى ومنظمــات مــع باالشــتراك 
، أنـشأ   ٢٠٠٣ويف عـام    . علـى الـصعيد القطـري     لألمم املتحـدة مـن وجهـاء الـشعوب األصـلية            

خنبـة مـن وجهـاء    فريقاً استشارياً معنيـاً بقـضايا الـشعوب األصـلية مكونـاً مـن               املكتب اإلقليمي 
الـــشعوب األصـــلية يف سياســـة مراعـــاة وجهـــات نظـــر الـــشعوب األصـــلية هبـــدف ومفكـــري 

ــسيف واســتراتيجيته  ــة اليوني ــا الالتيني ــام . ا يف أمريك ــيت   أدت، ٢٠٠٩ويف ع ــة ال ــدعوة القوي  ال
 إىل فريــق هــذا الفريــقل يــحتو إىل اضــطلعت هبــا اليونيــسيف علــى مــستوى املــديرين اإلقليمــيني 
  .استشاري جلميع كيانات األمم املتحدة على املستوى اإلقليمي

ة أعاله الدعم الذي تقدمـه      املذكوريف املنطقة   وتتضمن األمثلة على أنشطة اليونيسيف        - ٢١
بـشأن  ) ٢٠٠٩ (١١ يف وضع التعليق العـام رقـم         االشعوب األصلية ومراهقيه  وجهاء  ملشاركة  

 الـدورة اخلمـسني   ته أثنـاء  غاصيمتت  أطفال الشعوب األصلية وحقوقهم مبوجب االتفاقية الذي        
ة البحــر وعــزز مكتــب اليونيــسيف اإلقليمــي ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــ  . للجنــة حقــوق الطفــل 

ــاراغواي      ــها بـ ــدان منـ ــدة بلـ ــوانني يف عـ ــع القـ ــلية يف وضـ ــارييب مـــشاركة الـــشعوب األصـ الكـ
وقدم الـدعم كـذلك ملـشاركة أطفـال الـشعوب األصـلية يف مناقـشة             . وكوستاريكا وهندوراس 

  . بشأن إصالح الدستور يف بوليفيا
رئيـسية مثـل    يف مناسـبات  نشاركيـ وقدم الدعم أيـضاً إىل شـابات الـشعوب األصـلية ل        - ٢٢

املرأة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب،        ب املعينالدورة احلادية عشرة للمؤمتر اإلقليمي      
، واالجتمــاع التحــضريي لالجتمــاع الــسادس لنــساء  ٢٠١٠الــذي عقــد يف برازيليــا، يف عــام  

  .٢٠١٠شعوب أمريكا األصلية، الذي عقد يف بريو، يف عام 
  

__________ 
  .١١، الفقرة E/2009/43انظر   )٦(  
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  )٧(الذي جيمع بني أكثر من ثقافةغة التعليم املزدوج الل    
املــسامهة الرئيــسية الــيت قدمتــها اليونيــسيف حلقــوق الــشعوب األصــلية كانــت يف جمــال   - ٢٣

 الـذي يعـود إىل أواخـر الـسبعينات     بلغـتني التعليم، مع التركيز بشكل خـاص علـى هنـج التعلـيم      
ن مع خمتلف اجلهـات املعنيـة،   من القرن املاضي، عندما جرى تطويره يف أمريكا الالتينية بالتعاو    

) اليونــسكو(مبــا فيهــا وزارات التعلــيم الوطنيــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة  
وخــالل فتــرة التــسعينات، أســهمت . واملنظمــات غــري احلكوميــة ومنظمــات الــشعوب األصــلية

قافــة ســكان  يــشتمل علــى إدمــاج لغــة وث بلغــتنياليونيــسيف يف وضــع هنــج جديــد يف التعلــيم   
الشعوب األصلية يف مناهج املدارس االبتدائيـة، وتـدريب املعلمـني مـن الـشعوب األصـلية علـى          

. إدارة العنصرين التقليدي واألصلي يف املناهج الدراسية، والتربية التفاعلية ومـشاركة األطفـال            
املـزدوج   إىل مفهـوم التعلـيم       بلغـتني وقد أدت تلك املمارسات إىل التحـول مـن مفهـوم التعلـيم              

  .الذي جيمع بني أكثر من ثقافةاللغة 
ويف فييت نام، جتري حاليـا حبـوث عمليـة املنحـى بـشأن التعلـيم املـزدوج اللغـة القـائم                        - ٢٤

ــب القطــري         ــع املكت ــاون م ــدريب بالتع ــيم والت ــذها وزارة التعل ــضطلع بتنفي ــة األم، ت ــى اللغ عل
ليـات عرقيـة ثـالث مـع ممارسـة          لليونيسيف يف فييت نـام وذلـك يف ثـالث مقاطعـات بلغـات أق              

ويهــدف برنــامج البحــوث العمليــة املنحــى إىل وضــع سياســة قابلــة  . متقدمــة يف هــذه اجملــاالت
  للــسياسة، ومبــادئ توجيهيــة عمليــة مــن أجــل تنفيــذ نــاجحبلغــتنيللتطبيــق ومــستدامة للتعلــيم 

  .٢٠١٥حبلول هناية عام 
ة التعلــيم ملعاجلــة أوجــه التفــاوت  ويف ماليزيــا، تعمــل اليونيــسيف يف شــراكة مــع وزار   - ٢٥
. سيما بالنسبة للفئات الضعيفة من األطفال، مبـا يف ذلـك شـعب أورانـغ أسـلي                 التعليم، وال  يف

 Koleksi Cerita Rakyat املنــشور مــن٢  و١، نــشرت اليونيــسيف اجمللــدين ٢٠١٠ويف عــام 

Masyarakat Orang Asli  عب أورانــغ  مدرســة لــش٩٤ وذلــك دعمــا للتالميــذ واملدرســني يف
وقامت اليونيسيف بتقدمي مـواد الـدعم وتـوفري    . أسلي منتشرة يف مجيع أحناء شبه جزيرة ماليزيا       

  .التدريب وبناء القدرات لتعزيز استراتيجيات تدريسها وتعلمها
ف يف أمريكا الالتينيـة والبحـر الكـارييب الـدعم لتنظـيم      يوقدم املكتب اإلقليمي لليونيس     - ٢٦

الـذي جيمـع بـني أكثـر مـن          ليت تعقد كل سنتني يف جمال التعليم املزدوج اللغة          مؤمترات إقليمية ا  
 الـــذي ُعقـــد ٢٠١٠، مـــسامها بـــذلك يف عقـــد املـــؤمتر التاســـع ألمريكـــا الالتينيـــة لعـــام ثقافـــة

__________ 
  .٥٢، الفقرة Corr.2 و E/2005/43انظر   )٧(  
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ــع        . غواتيمــاال يف ــذا اجملــال يف مجي ــادل اخلــربات يف ه ــازة لتب ــؤمترات فرصــة ممت ــذه امل ــوفر ه وُت
  .املنطقة أحناء
اجلـامع بـني أكثـر     األرجنتني، ُتقدم اليونيسيف الدعم لنـهج التعلـيم املـزدوج اللغـة           ويف  - ٢٧

 لألطفال واملراهقني من سكان الشعوب األصـلية يف اجملتمعـات الريفيـة يف املقاطعـات                من ثقافة 
اخلمس ذات األولوية، وذلك هبدف حتسني فرص احلـصول علـى التعلـيم األساسـي ومعـدالت                 

ويف شراكة مع وزارة التربية والتعلـيم الوطنيـة والـوزارات املعنيـة             . البتدائيةالتخرج يف املرحلة ا   
 الــشعوب األصــلية، جــرى حتليــل للظــروف وجهــاء واملنظمــات غــري احلكوميــة واملقاطعــاتيف 

وقـد  .  يف مخس مقاطعات لتحسني بنيتها األساسية وجتهيزاهتـا        داخلية مدرسة   ٣٠٠السائدة يف   
 مـن أجـل املـدارس االبتدائيـة وسـيجري تعميمهـا             بلغـتني لتعليم  وضعت مواد تعليمية خاصـة بـا      

كما وضـعت،   . اجلامع بني أكثر من ثقافة     مدرسة تتبع هنج التعليم املزدوج اللغة        ١ ٥٠٠على  
من بني أمور أخـرى، منـشورات عـن تعلـيم الـسكان األصـليني بوصـفها أداة رئيـسية للـدعوة،                      

  . ونساء الشعوب األصلية يف اجملتمعات الثالثةدم الدعم إىل مراكز خمصصة لتعزيز أطفالوقُ
ويف بريو، أثرت اليونيسيف علـى جهـات فاعلـة وطنيـة جديـدة بـشأن مـسائل التعلـيم                      - ٢٨

، ممـا أعطـاه أولويـة يف أكثـر مـن مخـس منـاطق، ووفـر                  اجلامع بني أكثر من ثقافـة     املزدوج اللغة   
ويف بـاراغواي، سـاعدت     . قـاليم األدعما تقنيا وماليـا لـه علـى مـستوى احلكومـة املركزيـة ويف                

ف وزارة التعليم والثقافة واملنظمات غري احلكومية يف تعزيز قـدراهتا املؤسـسية والتقنيـة               ياليونيس
لتطبيق القانون بشأن تعليم السكان مـن الـشعوب األصـلية، فـضال عـن تعزيـز قـدرة املنظمـات                     

وزارة ومنظمات الشعوب األصـلية     وقد تلقت ال  . سياسات التعليم يف  لتأثري  على ا غري احلكومية   
مساعدة تقنية يف جماالت علم اللغـة، وتـدريب املدرسـني وتنظـيمهم، قـدمها اختـصاصيون مـن          

ومنذ ذلك احلني، بـدأ مـا ال يقـل    . الشعوب األصلية يف إكوادور والربازيل وبوليفيا وغواتيماال 
 مواضـــيع  جمتمعــا مـــن جمتمعـــات الــشعوب األصـــلية، التـــدريب يف  ٢٠ معلـــم مـــن ٢٠٠عــن  

استراتيجية، وُنشر دليل عن طرائق إجراء البحـوث الثقافيـة، وكـذلك ُنـشرت مخـس دراسـات                  
  .عن علوم وثقافة الشعوب األصلية يف باراغواي

ويف كمبوديا، قدمت اليونيسيف الـدعم لـوزارة التعلـيم والـشباب والرياضـة يف تنفيـذ                    - ٢٩
التعليميــة املقدمــة للمجتمعــات احملليــة يف جمموعــة مــن األنــشطة الــيت هتــدف إىل حتــسني العمليــة 

. ت نـام ومجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية         يـ املناطق النائية من كمبوديا املتامخة للحدود مـع في        
 ونــشر بإعــداد اإلجنــازات قيــام وزارة التعلــيم والــشباب والرياضــة مــن أحــدثوتتــضمن بعــض 
 الوثيقـة الرمسيـة   وهـي نـاطق اجلبليـة،     تعليم أطفال الـشعوب األصـلية يف امل        تنظممبادئ توجيهية   

وملواجهة نقص الفرص التعليمية املتاحة أمام أطفـال مـن الـشعوب            . بلغتنياألوىل بشأن التعليم    
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األصلية يف جمتمعـات املنـاطق النائيـة، قامـت الـوزارة، بالتعـاون مـع اليونيـسيف ومنظمـة كـري،                      
ــستهدف     ــة ت ــشاركي ملدرســة مزدوجــة اللغ ــشعوب  بوضــع منــوذج جمتمعــي ت ــال ال ــيم أطف  تعل

ويــستند هــذا الربنــامج إىل املــشاركة اجملتمعيــة، حيــث تقــوم اجملتمعــات احملليــة بإنــشاء . األصــلية
وتـشارك هـذه    . جمالس إدارة مدارسها اخلاصة هبا على أساس العمليات التقليديـة لـصنع القـرار             

ء أفراد من اجملتمع جيـري      اجملالس بنشاط يف وضع الكتب واملواد التعليمية وإدارة املدارس وانتقا         
، كـان الربنـامج قـد       ٢٠١٠نـوفمرب   /وحبلول شهر تشرين الثاين   . تدريبهم ليصبحوا مدرسني هبا   

 وسـبع   حمليـة  مدرسـة    ٢٠ منتـشرة يف املقاطعـات الـثالث، ومشـل           مثـاين منـاطق   جرى تنفيـذه يف     
مبـــن يف ( طفـــال ١ ٢٣٢ انـــتظم يف املـــدارسونتيجـــة لـــذلك، . مـــدارس مـــن مـــدارس الدولـــة

  .من أبناء الشعوب األصلية يف اجملتمعات الريفية)  فتاة٥٤١ ذلك
 - شـفع ”ويدعم املكتب القطري لليونيسيف يف الكونغـو املـدارس الـيت ُتطبـق طريقـة                 - ٣٠

ORA“) ” شــاهد- observerوفكِّــر  - réfléchirواعمــل  - agir“(   وهــي طريقــة للتعلــيم ،
وتـوفر  . تفـاعلي يف التـدريس  ند إىل اتبـاع أسـلوب     تست اجلامع بني أكثر من ثقافة    املزدوج اللغة   

.  يف اللغـة الفرنـسية  مقـررات هذه املدارس برناجما مدته سنتان باللغة األصلية احمللية، فـضال عـن     
ويأيت املدرسون مـن سـكان الـشعوب األصـلية، وتـتالءم سـاعات الدراسـة مـع العـادات احملليـة                

 األخـذ وقد أثبـت    .  جمتمعات الشعوب األصلية   حلياة الشعوب األصلية، وتقع املدارس قريبا من      
 التحــضريية أن تــساعد أطفــال    بلغــتني أنــه ميكــن لــدورة التعلــيم    “ORA - شــفع ”طريقــة ب

وبعــد التخــرج مــن املدرســة التحــضريية، . الــشعوب األصــلية علــى اكتــساب مهــارات أساســية
  .خفضةميكنهم االلتحاق باملدرسة االبتدائية الرمسية، وتكون معدالت التسرب من

  
  )٨(مجع املعلومات وتصنيفها    

ُبذلت جهود كبرية يف الـسنوات املاضـية لتحـسني تـوافر بيانـات مـصنفة عـن األطفـال              - ٣١
  .واملراهقني من الشعوب األصلية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

نطقـة البحـر     اليونيسيف يف شراكة مع اللجنة االقتصادية ألمريكـا الالتينيـة وم           دخلتو  - ٣٢
ــة        ــئلة مالئمـ ــة إلدراج أسـ ــك يف حماولـ ــسكان، وذلـ ــدة للـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــارييب، وصـ الكـ

التعدادات اجلديدة للسكان هبدف احلصول علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن حالـة الـشعوب                    يف
ــة املقبلــة مــن تعــدادات الــسكان يف الفتــرة مــن      األصــلية يف بلــدان املنطقــة الــيت ســُتجري اجلول

 أطلـس   باالسـتناد إىل تعـدادات وطنيـة   وإضـافة إىل ذلـك، ُوضـع   . ٢٠١٧ىل عـام    إ ٢٠١٠ عام
 معلومــات ُمــصنفة حــسب البلــد يــضمكــا الالتينيــة ياجتمــاعي لغــوي للــشعوب األصــلية يف أمر

__________ 
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ــة  ــة الثقافي ــا    . واملنطقــة اجلغرافي ــديو رقمي ــشور قــرص في ــه .) دي. يف. دي(ويتــضمن هــذا املن ب
 نــسبة: علــى ســبيل املثــال(رمســي للــسكان يف كــل بلــد  التعــداد البيانــات مــصنفة مــستقاة مــن  

الــسكان مــن الــشعوب األصــلية يف كــل بلــد؛ والتوزيــع بــني الريــف واحلــضر، ونــوع اجلــنس،   
ــر،  ــك والعم ــا إىل ذل ــيم     )وم ــشريعات يف جمــال التعل ــصلة بالت ــات ذات ال ، واخلــرائط، واملعلوم

 ات واستقـصاء  خاصـة  اتاد مـن تنفيـذ تعـد       ُجمعـت   بيانـات  اعتمـادا علـى   و. للشعوب األصـلية  
ف يلــشعوب األصــلية يف بـاراغواي، بــدعم مــن اليونيــس للألسـر املعيــشية، ُوضــع أطلـس كامــل   

وتدعم كوستاريكا مجع بيانات مصنفة لتسهيل حتليل وضع الفئـات األكثـر     . ومنظمات أخرى 
ــة إىل تقلــيص الفجــوات    تعرضــا لإلقــصاء ضــعفا و ــربامج الرامي ــسياسات العامــة وال ــز ال ، وتعزي

  .لقائمة واحلد من أوجه عدم املساواةا
ومع كل ذلك، مثة عقبات باقية، حيث ال تـزال هنـاك بلـدان ال متلـك بيانـات مـصنفة                - ٣٣

ــواردة  . يـــزال املـــتغري العرقـــي يف بدايتـــه  أو ألنـــه يف بعـــض احلـــاالت ال  ــئلة الـ وتتفـــاوت األسـ
 ولـذلك، فـإن اتبـاع هنـج         .استمارات التعداد واستقصاءات األسر املعيشية باختالف البلدان       يف

تـستخدم املكـسيك وبـريو الفئـات اللغويـة يف حـني             : على سـبيل املثـال     (أمرا جمديا مقارن ليس   
  ).تستخدم إكوادور التحديد الذايت للهوية

  
  )٩(تسجيل املواليد    

ف يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب علـى املـشاركة   يشجع املكتب اإلقليمي لليونيس   - ٣٤
منطقـة   دولـة مـن دول أمريكـا الالتينيـة و          ١٢ الشعوب األصـلية مـن       وجهاءلعديد من   النشطة ل 

ف ومنظمـة  يالبحر الكـارييب، يف املـؤمتر اإلقليمـي بـشأن تـسجيل املواليـد الـذي نظمتـه اليونيـس                   
وكـان  .  يف أسونـسيون ٢٠٠٧أغسطس / يف آبPlan Internationalمنظمة الدول األمريكية و

ل مكاتــب الــسجل املــدين علــى بينــة بالعقبــات الــيت تــؤثر علــى   هــذا احلــدث فرصــة هامــة جلعــ 
 مناســبةوكــان هــذا احلــدث أيــضا . األطفــال واملــراهقني مــن الــشعوب األصــلية يف هــذا الــشأن

رئيــسية لــتمكني ممثلــي الــشعوب األصــلية، وذلــك مبــدهم مبعلومــات عــن أمهيــة مــسألة تــسجيل 
 الــشعوب وجهــاء قــدمهالتوصــيات الــيت وقــد اشــتملت الوثــائق اخلتاميــة علــى معظــم ا. املواليــد

األصلية، وكان االجتماع دافعا لتحفيز بلدان املنطقة على االلتزام بالتوصل إىل تـسجيل شـامل           
  .٢٠١١وسُيعقد اجتماع للمتابعة يف عام . للمواليد

__________ 
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بشأن املمارسـات   Plan International  منظمةوقد وضعت اليونيسيف أيضا دراسة مع  - ٣٥
س املـستفادة فيمـا يتعلـق بتـسجيل مواليـد الـشعوب األصـلية يف أربعـة بلـدان يف                     اجليدة والـدرو  

  .إكوادور وبنما وبوليفيا وغواتيماال: أمريكا الالتينية هي
  

  )١٠(العنف ضد نساء وأطفال الشعوب األصلية    
يف املكسيك، أسهمت اليونيـسيف يف تـصميم برنـامج مـشترك، بتمويـل مـن صـندوق                    - ٣٦

ــافس، املــرأةســتئماين للقــضاء علــى العنــف ضــد   األمــم املتحــدة اال ــر مــن  يتن  ١ ٠٠٠ مــع أكث
ــة  . مــشروع مــن املــشاريع األخــرى يف مجيــع أحنــاء العــامل   وقــد انــضمت اليونيــسيف إىل اللجن

االقتـــصادية ألمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب، وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي، 
ونــسكو، وبعــض اهليئــات االحتاديــة ومنظمــات اجملتمــع وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، والي

املدين يف البدء بتفعيل برنامج مشترك لألمم املتحدة مدته ثالث سنوات مـن أجـل بنـاء وتقيـيم                   
انطالقـا مـن     الـشعوب األصـلية يف املكـسيك،          أوسـاط  منوذج متكامل ملنـع العنـف اجلنـساين يف        

يونيــسيف وضــع بروتوكــوالت جتريبيــة وتــشمل مــسامهة ال. منظــور جيمــع بــني أكثــر مــن ثقافــة
ملواجهة العنف اجلنساين ضد األطفال واملراهقني يف اجملتمعـات الـسكانية للـشعوب األصـلية يف               

  .والييت وخاكا وتشياباس
ســاهم املكتــب القطــري لليونيــسيف يف الربازيــل يف إقامــة نظــم حمليــة حلمايــة الطفــل  و  - ٣٧

ومت إيـالء   . ي واالستغالل اجلنسي لألطفال واملـراهقني     ، واالنتهاك اجلنس  العائليملواجهة العنف   
اهتمام خاص لكيفية مواءمة إجراءات محاية الطفـل لتراعـي أشـكال التنظـيم والثقافـة للـسكان                  

 مــن اجلهــود الراميــة إىل  وذلــك كجــزءمــن الــشعوب األصــلية يف ســانتا كــروز دي كابراليــا،   
  .هياو يف بارحتسني محاية األطفال يف منطقة بورتو سيغو

ويف بوليفيــا، ركــزت اليونيــسيف برنــامج تعاوهنــا علــى أشــد أشــكال التفــاوت وعــدم    - ٣٨
. املساواة االجتماعية والثقافية من خالل تعزيز السياسات العامة القائمة علـى حقـوق اإلنـسان              

وقد أيد الربنامج املبادرات الرامية إىل كفالة حصول مجاعـات الـسكان مـن الـشعوب األصـلية                  
يتـسم بـاجلودة وإمكانيـة حـصوهلم علـى          و جيمـع بـني أكثـر مـن ثقافـة         م مـزدوج اللغـة      على تعلي 

وجـرى تعزيـز الـسياسات املتعلقـة        . اخلدمات الصحية، وخباصـة يف صـفوف الـشعب الغـواراين          
، ومعظمهــا يف اجلــزء تعرضــا لإلقــصاءبامليــاه والــصرف الــصحي يف اجملتمعــات الريفيــة األكثــر  

نيسيف جهودا لتطوير نظـم احلمايـة االجتماعيـة لألطفـال الـذين        وبذلت اليو . الشرقي من البلد  
ُيجربون على العمـل يف أحلـك الظـروف وأشـدها خطـورة يف حـصاد حماصـيل قـصب الـسكر                      

__________ 
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 إىل األرجنـتني والربازيـل وشـيلي        الـسكان دعـت اليونيـسيف إىل دعـم هجـرة          كما  . والكستناء
ــن  و ــضال ع ــي يتقاضــني مر    ف ــشعوب األصــلية الالئ ــساء ال ــم ن ــضة دع ــات منخف وأدركــت . تب

 الـشعوب األصـلية يف الـسياسات        لفئـات اليونيسيف ضرورة التركيز على إدماج الرؤية الثقافية        
العامة ووضع األطفال يف املركز الثقـايف للمجتمـع البـوليفي، مبـا يف ذلـك القـضاء علـى العنـف                      

  .ضد األطفال وتعزيز ثقافة السالم
 اليونيـسيف أطفـال الـشعوب األصـلية املـصابني           ويف مجهورية أفريقيـا الوسـطى، تـدعم         - ٣٩

 القطـري يف    ليونيـسيف ا مكتـب    قـدم ،  ٢٠٠٩ويف عـام    . يـدز اإل/بفريوس نقص املناعـة البـشرية     
لتدخالت اجملتمعية اليت هتدف إىل حتسني محايـة األيتـام          ل دعما مباشرا  مجهورية أفريقيا الوسطى  

. ة حـصوهلم علـى اخلـدمات األساسـية        واألطفال الـضعفاء اآلخـرين وتـوفري الرعايـة هلـم وكفالـ            
وقد أنـشئت جلـان جمتمعيـة حلمايـة الطفـل، وكلفـت باإلشـراف علـى حالـة األطفـال الـضعفاء                       

  .ورصد انتهاكات حقوقهم
  
الرد على التوصيات اليت قدمت خالل الدورة التاسعة للمنتدى الدائم واملوجهـة          - +جيم  

  عام ألمم املتحدة بشكلإىل واحدة أو أكثر من الوكاالت أو إىل منظومة ا
  

  )١١(استعادة التراث الثقايف    
 يف مجهوريـة    “آنيـو ”إحيـاء اللغـات مثـل لغـة شـعب الــ             دعـم   دأبت اليونيـسيف علـى        - ٤٠

  .فرتويال البوليفارية، باعتبارها لغة مهددة باالنقراض، وذلك أساسا من خالل برامج التعليم
 وزارة التعلـيم بتـدريب جمموعـات مـن          ويف غواتيماال، وبدعم من اليونيـسيف، قامـت         - ٤١

املدرسني املزدوجي اللغة الـشفوية للعـام الثالـث علـى التـوايل علـى القـراءة والكتابـة باسـتخدام                 
وقـام املدرسـون بإعـداد مـواد        . “Q'anjob'al -و بـآل    جنـ  أقـ ”  و “K'iche -كي إتشيه   ”لغيت  

ــهم، واســتخدام تكنول    ــشفوية لثقافت ــد ال ــدعم الــيت غطــت التقالي ــا والتقــومي   ال ــا شــعب املاي وجي
  .به اخلاص

  

__________ 
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  التصدي للمسائل ذات االهتمام اخلاص بالنسبة للمنتدى الدائم  - دال  
  

 علــى الـيت تعتمـد  تعزيـز اسـتغالل الغابــات علـى حنـو مــستدام حلمايـة الـشعوب األصــلية           
  موارد الغابات

ــا الوســطى، تــدعم اليونيــس   - ٤٢ تنميــة اجملتمعيــة ف النــهج التــشاركي للييف مجهوريــة أفريقي
 مشروع خمتلط مـن القطـاعني العـام واخلـاص ُمـصّمم للعمـل يف جمـال إدارة الغابـات                     خالل من
 أن تكون للمجتمعـات     على التركيز الرئيسي للمشروع     ينصبو. مجهورية أفريقيا الوسطى   يف

كلمــة فيمــا يتعلــق بتنميتــها، مبــا يف ذلــك تعزيــز اســتغالل الغابــات علــى حنــو مــستدام حلمايــة     
ــشعوب األصــلية   ــدةال ــات   املعتم ــوارد الغاب ــى م ــضعيفة  عل ــشة وال ــا املهم ــصاديا واجتماعي .  اقت

ــامج    ــة الربن ــشمل منطق ــورورو     ١٩وت ــن شــعب أكــا ومب ــهم م ــة، كــل ســكاهنا أو غالبيت .  قري
اشتملت األنـشطة الـيت أُجريـت باملـشاركة مـع الـسكان مـن شـعب أكـا ومبـورورو علـى                      وقد
 فيمــا يتــصل بإمكانيــة اجملتمــع احمللــي بــشأن حالتــهم الراهنــة  عقــد دورات لتعبئــة ) أ: (يلــي مــا

احلصول على اخلدمات الصحية األساسية، وقضايا التمييـز، والقـضايا الـصحية ذات احلـساسية             
عقـد دورات   ) ب(احلـواجز الثقافيـة واجلغرافيـة أمـام تقـدمي اخلـدمات؛             /الثقافية، وحواجز اللغة  
ــي و   ــة اجملتمــع احملل ــة علتعبئ ــشاركة دورات قائم ــى امل ــشعب    ل ــة ل ــة احمللي ــات التنمي ــشأن أولوي  ب

عقـــد دورات تدريبيـــة ولتعبئـــة اجملتمـــع احمللـــي بـــشأن مـــصادر الطاقـــة  ) ج(ومبـــورورو؛  أكـــا
التوسط بـني   ) د(املتجددة، وتغري املناخ، وإزالة الغابات، واستغالل الغابات على حنو مستدام؛           

قـوق الـشعب وأولويـات الـشركات        شعب أكا ومبورورو والشركات اخلاصـة، مـع مراعـاة ح          
 خطـط  وضـع واعتمـاد  وقـد شـارك شـعب أكـا ومبـورورو يف مجيـع مراحـل         . يف إزالة الغابـات   

التنمية احمللية اليت مت االنتهاء منها يف خمتلـف املنـاطق، ممـا يـدل علـى أن شـعب أكـا ومبـورورو                         
ة األجل لتنمية اجملتمـع      يف اخلطط القصرية واملتوسط    الترويج هلا تحديد أولويات ُمعينة و   ب قام قد

ومشلت تلك األولويات البدء يف عملية حتول اجتمـاعي أوسـع تتـضمن العدالـة وملكيـة                 . احمللي
  .األراضي، فضال عن مواءمة اخلدمات االجتماعية

  
  من الشعوب األصليةاألطفال ذوي اإلعاقة     

  مزيـد مـن    بـذل  وتزمـع ،  مـع اإلعاقـة   الـشعوب األصـلية     وضع  ف تفاعل   ي اليونيس تدرك  - ٤٣
  .األصلية ومحايتهاالشعوب ذوي اإلعاقة من طفال األتعزيز حقوق  لهوداجل
ــي املكــسيك، ف  - ٤٤ ــال    ف ــامج لألطف ــاك برن ــةهن ــات ذوي اإلعاق ــة  يف اجملتمع ــة احمللي الريفي
شـكال متعـددة مـن التمييـز       إمكانيـة تعرضـهم أل    الشعوب األصلية، الذين يواجهـون      جمتمعات  و

  . احمللياملشاركة يف اجملتمعواالندماج ومات  على اخلدوصعوبة حصوهلم
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 بــه اليونيــسيف، مــن بــني أمــور أخــرى،  اضــطلعت الــذيوتنــاول املــشروع التجــرييب   - ٤٥
ألطفـال  يف التعامل مـع ا     اتباع هنج شامل     لكفالةمواقف اجملتمع،   و،  مسائل اإلدماج يف املدارس   

  تتكـون  متعـددة التخصـصات    فـرق    ومت نـشر  . ذوي اإلعاقة على مستوى الواليـات والبلـديات       
 اثــنني يف اجملتمــع جمتمعــيني ومــرّوجني ،أخـصائي تعلــيم و أو مهــين، طبيعــي ، ومعــاجلمـن طبيــب 

ــة احلكوميــة ، احمللــي يــون رجــاال  اجملتمعويــضم املرّوجــون. لتطــوير األســرة بتمويــل مــن الوكال
  هـؤالء شـكل د قـ و.  لغـات الـشعوب األصـلية احملليـة       جييـدون  يف اجملتمع احمللي،     ونساء معروفني 

 وإزالـة الوصـمة      لتعبئة املوارد من أجـل األطفـال ذوي اإلعاقـة           احمللي روابط هامة داخل اجملتمع   
ن األطفــال أل، نظــرا متعــددة قــضايا املــساواة يف أبعـاد   هــذا النـهج  تنــاولوقـد . الـيت تلحــق هبــم 

ــة ذوي ــشعوب األصــلية  اإلعاق ــ مــن ال ــة ال ــشون يف اجملتمعــات الريفي ــستبعدون، ذين يعي  مــن م
مقارنـة  بنـسبة ضـعفني أو ثالثـة أضـعاف           احلياة اجملتمعيـة     واملشاركة يف اخلدمات  احلصول على   

  . األطفال اآلخرينب
علــى إشــراك  في اليونيــستفاوضـت ، إعــادة التأهيـل اجملتمعيــة األخــرى ربامج  لــاوخالفـ   - ٤٦

 اعتمـاده   فـرص مما يزيـد مـن      ،   املشروع التجرييب   بداية ذمن يةحكوم وموارد   يني حكوم موظفني
 هـذا   تكـرار  إمكانيـة تقييم خـارجي    ويظهر  . اكاخسياسة عامة يف والية وا    صبح  يلالتوسع فيه   و

  . يف بلدان أخرىو الوطين، الصعيدعلى واكا، خ وا والية على نطاق واسع داخلالنهج
  

  مشاركة األطفال    
ــة حقــوق الطفــل،  متــشيا مــع  - ٤٧ ــ اتفاقي مــل  عاً يف هامــاًمــشاركة األطفــال عنــصر شكل ت

شجع تـ  وملا كانت االتفاقيـة   .  ومحايتها اليونيسيف لتعزيز حقوق األطفال من الشعوب األصلية      
املـشاركة  فإن   قضيتهم،   وإبراز فاعلنييصبحوا مواطنني   على أن   األطفال من الشعوب األصلية     

  .قوقهمحل اً أساسياً وتعبريية ممارسة متكينتشكليف صنع القرار 
  سـنة  ١٥ مـن العمـر      ناشط برازيلي يف جمال الدعوة يبلغ      دعمت اليونيسيف مشاركة  و  - ٤٨

املزيــد مــن  توجيــهلفرصــة هلــذا الــشاب  ال ممــا أتــاح.  للمنتــدى الــدائمالتاســعةحلــضور الــدورة 
 بيـان يف جلـسة عامـة        إصـدار الشعوب األصـلية مـن خـالل        من  طفال والشباب   األ االهتمام إىل 

. الـشعوب األصـلية    مـن    طفـال واملـراهقني   األواحلـق يف مـشاركة      احمللي   الوضع يف جمتمعه     بشأن
.  علـــى الـــصعيد القطـــرياألمـــراليونيـــسيف خطـــوات لزيـــادة جهودهـــا يف هـــذا كمـــا تتخـــذ 

 مايـة األطفـال واملـراهقني يف قريـة        حلمـشروع   اليونيـسيف يف الربازيـل      تنفـذ   سبيل املثـال،     علىف
 أخــرى يف وريــةأنــشطة تط أربعــة إىل جانــب ا للــشعوب األصــليةهباتاكــسو دي كــوروا فريميلــ

 تطــوير يفف املــشروع اهــدويتمثــل أحــد أ.  يف واليــة باهيــا بقريــة باتاكــسواجملتمعــات احمليطــة
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ــراهقني   ــدرات امل ــى اق ــة  عل ــة الذاتي ــنحلماي ــفتعرضــهم للخطــر  م ــداء ال ســيما  و، والعن االعت
  .  اجلنسينياالستغاللو

بوضـع برنـامج   يـة  ارفالبوليفرتويـال  القطـري يف مجهوريـة   ليونيسيف  كما يقوم مكتب ا     - ٤٩
 شبابالـ وطنية للمـراهقني و   الشبكة  لل يف جمال حقوق اإلنسان مبشاركة مباشرة        املعارفلتعزيز  

 ، تقـوم  اهلنـد ويف  .  وتبادهلـا  حلقـات عمـل وإنتـاج املـواد       عقـد    الشعوب األصلية مـن خـالل        من
خطـة  ”ذ تنفي بLEPRA Health in Action لعمل الصحيمنظمة ليربا لف بالشراكة مع ياليونيس
عــن أفــراد اجملتمــع احمللــي  لتوليــد الــوعي وتعزيــز الــتغريات الــسلوكية يف أوســاط “العمــالربــط 

اإليــدز يف / حــول فــريوس نقــص املناعــة البــشرية  الــصحيحةواملعلومــاتارف عــامل طريــق تبــادل
فـريوس  برنـامج التوعيـة ب     تـسريع وتـرية      وقـد أحـرز جنـاح كـبري يف        . ا القبائـل  يمن عليه هتمنطقة  
  .فيه الشبان إشراكاإليدز من خالل /ملناعة البشريةنقص ا

  
  إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةنشر     

ليونيــسيف اإلقليمــي ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب ترمجــة   ادعــم مكتــب   - ٥٠
ة؛ لغـات الـشعوب األصـلي   لغة من  ١٥ إىل إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية  

 ذختسـت ( وكوسـتاريكا    إكـوادور يف  ر نـسخ مـن اإلعـالن يف ترمجـات مالئمـة لألطفـال               اصدإو
ــدان أخــرى نــسخ  إلصــدار اأساســ ــة   ر اصــدإ، و)يف بل ــشور مــع منظمــة العمــل الدولي مــع (من

وجيري تنسيق هـذه الترمجـات      ). االتفاقية املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة       
  .وب األصليةمع صندوق الشع

اجلهـود املبذولـة يف     وتـشمل   . من األمـور األساسـية     متكني الشعوب األصلية     كما كان   - ٥١
عقـدت حلقـات    قـد   و.  األمم املتحدة  هذا اجملال العمل املشترك بني الوكاالت على نشر إعالن        

 حلقتـا   ٢٠٠٩يف عـام     ، كمـا عقـدت    ٢٠٠٨أمريكـا اجلنوبيـة يف عـام        مـن أجـل     عمل يف بريو    
ترينيـداد وتوبـاغو    الثانيـة يف    و ،أمريكا الوسطى واملكسيك  من أجل    يف نيكاراغوا    هاعمل إحدا 
األصـلية واحلكومـات ومكاتـب    الـشعوب  دعيـت منظمـات    و. منطقة البحـر الكـارييب    من أجل   

  . ملشاركة فيهاإىل اأمناء املظامل 
  

  احترام مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية    
 هـا  يف هنجمتأصـالً هنج املوافقـة احلـرة واملـسبقة واملـستنرية       أن  نيسيف   اليو تعترب يف حني   - ٥٢

منهجيــة حمــددة لتنفيــذ كيــستخدم أيــضا فإنــه ، اإلنــسان يف وضــع الــربامجالقــائم علــى حقــوق 
 بـرامج   يفاألصـلية عنـصرا رئيـسيا       من الشعوب   مشاركة املراهقني   وتعد  . املشاريع والدراسات 
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 علـى النحـو الـوارد يف    املـستنرية املـسبقة  احلرة   املوافقة   لكفالة يةاً يف غاية األمه    وأمر ،اليونيسيف
  . إعالن حقوق الشعوب األصلية

  
 الــشعوب األصــلية، أو خطــة ألنــشطة بنــاء  بــشأن قــضاياملــوظفني ابــرامج بنــاء قــدرات      

  القدرات يف هذا اجملال 
اليونيــسيف عقــدهتا األقليــات الــيت والــشعوب األصــلية قــضايا املــشاورة بــشأن أفــضت   - ٥٣
عـداد أو تطـوير     إلعمـل   ومقترحـات    إىل صياغة اقتراح خارطـة طريـق         ٢٠٠٩أبريل  /نيسان يف

إدارة املعـارف؛   ) ج(ربنـاجمي؛   التوجيـه ال  ) ب( ؛يـة توجيهمـذكرة   /يإطار استراتيج ) أ (:ما يلي 
 تنفيـذ   وسـيؤدي . التعامل مع اآلليات الدوليـة املعنيـة بقـضايا الـشعوب األصـلية واألقليـات               )د(

ــق    ــة الطري ــراح خارط ــل ومقترحــاتاقت ــشعوب األصــلية    العم ــضايا ال ــوعي بق ــز ال يف  إىل تعزي
 “ني املـدرب  إعـداد ”حلقات عمـل    وشاركت اليونيسيف أيضا يف     .  موظفي اليونيسيف  صفوف
ــشأن ــيت   بـ ــلية، الـ ــشعوب األصـ ــضايا الـ ــدت قـ ــوعقـ ــن    يف تورينـ ــرة مـ ــا يف الفتـ  إىل ٨ بإيطاليـ
علـى   التدريب إىل تعزيز قدرة موظفي األمم املتحـدة          يهدف هذا و. ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ١١

الـشعوب  وقـضايا    حقـوق    إدماج و بفعالية كيفية إشراك الشعوب األصلية      حولتوفري التدريب   
  . ل األمم املتحدة ذات الصلة بالتنمية على املستوى القطرياعمأاألصلية يف صلب 

 أوال طــالع مــوظفي اليونيــسيفإ تميــيف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب،  و  - ٥٤
  .  القضايا ذات الصلة بشأن املنتدى الدائمعلىن ونواب املمثلني، واملمثلن فيهم ، مببأول

  
  الشراكات من أجل حقوق أطفال الشعوب األصلية    

ــل،   - ٥٥ ــسيف تــويل يف الربازي ــبرية ملــسألة ا  اليوني ــاوت العنــصري، ومــشاركة   أمهيــة ك لتف
اجة إىل املعرفة لـدعم صـياغة الـسياسات العامـة الـيت تـشجع علـى                 احلباملراهقني، مع االعتراف    
 مــع  ةوتعمــل اليونيــسيف علــى مــستويات خمتلفــ     .  واملــساواة العرقيــة  املــساواة بــني اجلنــسني  
 لتنفيذ الـسياسات العامـة       ومع حكومات الواليات    واالحتادي  احمللي يناحلكومات على الصعيد  

  . ني اجلنسبنيللحد من الفوارق العرقية واإلثنية 
 التكامـل    معاهـدة  أمانـة ، و منظمـة العمـل الدوليـة     (بالتعاون مع مثانية كيانـات أخـرى        و  - ٥٦

م والثقافــة، يبرييــة األمريكيــة للتربيــة والعلــ منظمــة الــدول األ واالجتمــاعي ألمريكــا الوســطى، 
 دول ةعـ االوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنميـة، ومج    وصندوق الشعوب األصلية،    و

 وآلية اخلـرباء املعنيـة حبقـوق الـشعوب          ،األنديز، واملنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية      
.  اليونيسيف على معاجلـة مـشكلة عمـل األطفـال يف أوسـاط الـشعوب األصـلية              تعملاألصلية،  

ــا يف عــام اجتمــاععقــد و  احلكومــات ومنظمــات الــشعوب  شــاركت فيــه ٢٠١٠ يف كولومبي
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ف اإلقليمــي ألمريكــا يكتــب اليونيــس معــززو. ابــات ومنظمــات أربــاب العمــل األصــلية، والنق
.  بـشأن قـضايا الـشعوب األصـلية        للمنـسقني الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب شـبكته الداخليـة            

يف بعـض املكاتـب     (مسؤول عن قضايا الشعوب األصـلية       مكتب قطري، هناك منسق     يف كل   و
التـدريب علـى النـهج    جيـري  و)  فيهـا اخلـربة االت جملـ  تبعـا ، منسق واحـد  أكثر من  هناكالقطرية  
  .لوضع الربامج الثقافات املتعددة

عالقــات اليونيــسيف تقــيم لــدعم إعمــال حقــوق أطفــال ونــساء الــشعوب األصــلية،  و  - ٥٧
احلكومـات واجلهـات    فـضال عـن      ،ألمـم املتحـدة   ا وكـاالت ومؤسـسات   غريهـا مـن      مـع    تعاون
ــدعوة اســتراتيجية هوتعــد. املاحنــة يف و. امــة هتــدف إىل النــهوض حبقــوق الــشعوب األصــلية   ال

كتـب  املمن خـالل الـدعوة الشخـصية واألنـشطة التمثيليـة مـن قبـل رئـيس           مت ذلك   الكامريون،  
كمـا مت التـرويج حلقـوق أطفـال         . ، ومـن خـالل احلمـالت اإلعالميـة         اآلخـرين  كبار املـوظفني  و

ريون بــاليوم الــدويل للــشعوب  الكــامأقامتــهاحتفــال أول الــشعوب األصــلية مــن خــالل تنظــيم  
ــة العمـــل الدوليـــة   ــاون مـــع منظمـ ــلية، بالتعـ واملركـــز دون اإلقليمـــي حلقـــوق اإلنـــسان   ،األصـ

ــا  ــة يف وســط أفريقي ــيم احتياجــات    وقــد . والدميقراطي ــيم مــشترك مــع احلكومــة لتقي أجــري تقي
  .وحقوق األطفال من الشعوب األصلية

يونيـسيف يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى     لاضطلع املكتـب اإلقليمـي ل    ،  ٢٠٠٩عام  يف  و  - ٥٨
مـن  اجلمعية الوطنية   يف    عضواً ٦٢و   من ممثلي الوزارات     ٩٦ مبشاركة الدعوة    يف جمال  بأنشطة
 وقد سـاهم    .لتصديق على االتفاقية املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة         ا أجل

 قـدمت   ،٢٠٠٩يف عـام    و. ٢٠١٠ عـام    تـصديق علـى االتفاقيـة يف      بال  قيـام البلـد    يفهذا اجلهـد    
ــق ب اليونيـــسيف  ــشطة تتعلـ ــدريب وأنـ ــسان إىل  /التـ ــوق اإلنـ ــشأن حقـ ــة بـ  ١٢ ٣٩٢أو التوعيـ

  قريـة،  ١٦٠يف  )  امرأة ٣ ٤٥٧و   طفال ١ ٣١٦(كا  أب/أكا  شعب من ٧ ٩٠٠ منهم،  شخصاً
. آخــرين مــن بــني باكــا،/أكــاشــعب مــن ســات  أكــا، وســبع مدّر شــعباءوجهــمــن  ٢٨٥ و
 معـسكراً مـن     ١٣٠ يف   ٢٠٠٩ عـام    يفحقوق الطفل وحقـوق األقليـات       ب على   أجري تدري و

لوبــاي إقليمــي  البــانتو يف  قريــة مــن عــرق١٠٠يف  واتالغابــيف  كــاأب/أكــاشــعب  معــسكرات
 مـن الوصـول إىل املرافـق        كـا أب/ أكـا   شـعب  أطفـال مـن     طفل ١ ٠٠٠ومتكن  ،   مبرييه -سانغا  و

  . يف إطار هذا الربنامجأعيد تأهيلها الث مدارس يف ثالتعليم اإلثين  مبا يف ذلك ،التعليمية
ــور  - ٥٩ ــشراكات وتتط ــشعوب األصــلية  حــول ال ــضايا ال ــدرجيياً،   ق ــو ت ــى ، ول ــصعيدعل  ال

 مفوضــيةبالتعــاون مــع و. كــا الالتينيــةياملــشترك بــني وكــاالت األمــم املتحــدة، ال ســيما يف أمر 
قــانون ال مراجعــة مــثالًنغــو  الكو يفاليونيــسيفدعــم مكتــب قــوق اإلنــسان، األمــم املتحــدة حل

  .  ومحايتهامن أجل تعزيز حقوق الشعوب األصليةمن قبل الربملان ) الصادر اآلن(
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  املوارد البشرية     
ــل   - ٦٠ ــة،      يعم ــوق واملــشاركة املدني ــسانية واحلق ــسم الــشؤون اجلن ــعبة الــسياسات  ق يف ش

 الــصعيدعلــى  كجهــة تنــسيق لقــضايا الــشعوب األصــلية     ،واملمارســات يف مقــر اليونيــسيف  
املكتـب اإلقليمـي ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر            فـإن   علـى الـصعيد اإلقليمـي،       و. )١٢(العاملي

ــد الــذي   هــو الكــارييب  ــسيف اإلقليمــي الوحي ــضممكتــب اليوني قــوق أطفــال  حب يعــىن اً قــسمي
ني تفـ يموظف أقـدم ووظ   وظيفة برتبة   يتألف من   واملنحدرين من أصل أفريقي     الشعوب األصلية   

 قـضايا الـشعوب األصـلية،       مـن منـسقي   وقـد عـزز املكتـب اإلقليمـي شـبكته الداخليـة             . نييخرأ
  . واحد أو أكثر بشأن قضايا الشعوب األصلية منسققطريمكتب  كل حيث يوجد يف

 مكتبـاً   ٢٤علـى   دراسة استقصائية    كجزء من عملية التقييم املذكورة أعاله، أجريت      و  - ٦١
بــاملوارد وفيمــا يتعلــق . الــشعوب األصــليةونــساء طفــال  يف العمــل مــع أا لتحديــد هنجهــاًقطريــ

ــشرية، أشــار   ــى الدراســة   ٢٤ مــن أصــل  ٢٠الب ــاً أجــاب عل ــا قطري خــبريا  بأهنــا وظفــت  مكتب
. لقـضايا الـشعوب األصـلية     للعمل كمنسق    ، موظفاً يف حاالت قليلة  ،   لفترة طويلة أو   اًيستشارا
 الثنـائي اللغـة   ةثقافـ امع بني أكثر مـن    اجل عند احلاجة، يتم توظيف متخصصني يف جمال التعليم       و

يف مواضــيع أخــرى، ،  حلمايــة الطفــلمــن منظــور ثقــافتني أو أكثــر والتواصــل الرعايــة الــصحية
  . املاحنة اليت تدعمها اجلهات يف إطار الربامج واملشاريع الرئيسيةوذلك

  
  خمصصات امليزانية  - هاء  

ــن    - ٦٢ ــيمكجــزء م ــة عمــل تقي ــشعوب  املنظم ــضايا ال ــشأن ق ــت دراســة   األصــلية،  ب أجري
 املكاتب القطرية لليونيـسيف، مشلـت أسـئلة حـول ختـصيص             على اإللكتروين   بالربيد استقصائية

الـيت   ٢٤الــ    املكاتـب القطريـة       بـني  مـن و. لشعوب األصلية ا ناوليزانية لدعم املبادرات اليت تت    امل
ــتوفت ــة اسـ ــارت الدراسـ ــها ٦، أشـ ــنوية   إىل  منـ ــات سـ ــى ميزانيـ ــد علـ ــا تعتمـ ــى  تأهنـ ــد علـ زيـ
 دوالر  ١٠٠ ٠٠٠ميزانيـات مثانيـة مكاتـب قطريـة إضـافية بـني             وتتراوح  .  دوالر مليون نصف

تــشري هــذه  و. دوالر ســنويا ١٠٠ ٠٠٠ مكاتــب أقــل مــن  ١٠تنفــق و،  دوالر٥٠٠ ٠٠٠ و
ثالثـة  يف دوالر  ٥٠٠ ٠٠٠ تقـل عـن  األرقام إىل أن امليزانية املتاحـة لقـضايا الـشعوب األصـلية           

 بيانيـة ال املـشاريع    بـإجراء بعـض   لقطرية اليت مشلتها الدراسة، وهـو مبلـغ يـسمح           أرباع املكاتب ا  
  . املكتفية ذاتياً وأنشطة الدعوة التوضيحية

  

__________ 
  . امللف هذا إلدارة٥- ووظيفة برتبة ف٤- ووظيفة برتبة ف٣-يضم القسم وظيفة برتبة ف  )١٢(  



E/C.19/2011/7  
 

11-24408 23 
 

  العقبات اليت تعترض تنفيذ توصيات املنتدى الدائم  - واو  
 بشأن قضايا الـشعوب األصـلية،       كشفت عملية التقييم اليت أجريت على عمل املنظمة         - ٦٣

ــو   ــني أم ــن ب ــات وال ضــرورة ضــبط ر أخــرى، م ــاليب واألعملي ــستخدم يفدواتاألس  إدارة  امل
والعمـل يف   التكيـف  ني علـى وظفاملـ  تـدريب  وضـرورة الربامج واملشاريع مع الشعوب األصلية،   

تعتزم اليونيسيف معاجلة املسائل اليت حددهتا الدراسة من خالل خارطـة           و. بيئات ميدانية معينة  
ــيتالعمــل ومقترحــاتالطريــق  ــة املــشاورة  خــاللها وضــعت ال  الــشعوب األصــلية  قــضاياب املعني
ة على الصعيدين الـوطين ودون الـوطين        نفص بيانات م  وتدعو احلاجة أيضاً إىل وضع    . واألقليات

 أمريكـا الالتينيـة، مـع     يف اليونيسيفتدعو،  ورد أعاله وكما  . من أجل حتسني عملية التخطيط    
 إدراج هـذا النـوع مـن املعلومـات          إىلدة، بنـشاط    ألمم املتحـ  أخرى تابعة ل  وكاالت  منظمات و 

  . يف اجلولة القادمة من التعداد الوطين
 لصاحل أطفـال الـشعوب    اليونيسيف اليت تبذهلا   الواسعة النطاق  على الرغم من اجلهود   و  - ٦٤

ــدعمها  األصــلية،  ــة واضــحة، حتــدد موقــف   فــإن اإلجــراءات الــيت تتخــذها ال ت  سياســة تنظيمي
ق بقـــضايا الـــشعوب األصـــلية، وطبيعـــة التزامهـــا والعمليـــات احملـــددة الـــيت املنظمـــة فيمـــا يتعلـــ

  . عملها توجه
  

  احللول املقترحة    
 ف يف وضـع يستتمثل مهمة اليونيـس  استجابة للحاجة إىل وضع سياسة تنظيمية حمددة،      - ٦٥

ملتزمـة   اليونيـسيف    اإلقنـاع بـأن   مـساعدة يف    للإطار استراتيجي بشأن أطفال الشعوب األصلية       
  .  أنشطتها، وتوفري إطار لدعم أقوىوإبراز مع الشعوب األصلية، بالعمل
 دورهـا   أديـة علـى ت   اليونيسيف أن تعزز أيضا قدراهتا       يتعني على على الصعيد العاملي،    و  - ٦٦

خـربات  مـن تكـوين   تمكني لـ ول. ها ونـشر هـا  وتوثيقوتوليـد املعـارف   ،   على حنـو كـاف     القيادي
التجــارب جيــب منهجــة يف مجيــع املنــاطق، وتبادهلــا ية ومعــارف بــشأن قــضايا الــشعوب األصــل 

هناك حاجة لالستفادة من خربات مكاتب اليونيسيف اإلقليمية والقطريـة يف أمريكـا        و. القائمة
ــة،  ــي االســتراتيجية مــع منظمــات اجملتمــع املــدين واجملتمــع   اهتاشــراكمــن والالتيني ــز  احملل  لتحفي

  . مل، مبا يف ذلك منطقة البحر الكارييبالتدخالت والسياسات يف مناطق أخرى من العا
  

  اإلطار االستراتيجي   -  ١  
اليونيـسيف باحلاجـة إىل إعـداد إطـار       تقـّر    الذي أوصى بـه املنتـدى الـدائم،          على النحو   - ٦٧

ــي أن   ــتراتيجي ينبغ ــصحوب ياس ــذ  مب اًكــون م ــة للتنفي ــادئ توجيهي ــدرة . ب ــيكون مبق  اإلطــار وس
  . لموسة حول شروط التنفيذ الناجح ميةدالئل تنفيذتقدمي االستراتيجي 
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   اإلقليميةدونخمتلف السياقات اإلقليمية ومع ف يتكييف هنج اليونيس  -  ٢  
 هنج اليونيسيف جتاه قضايا الشعوب األصـلية تـأثرا كـبريا            تأثرعلى النحو املبني أعاله،       - ٦٨
 بـني   التجـارب  لتبـادل    جهـداً بـذل   أن ت ف  ياليونيـس وجيـب علـى     . تجربة مـن أمريكـا الالتينيـة      بال

  .خمتلف املناطق على حنو أكثر فعالية
  

   فهم الثقافات واجملتمعات احملليةحتسني  -  ٣  
 للعمــل مــع الــشعوب ياً أساســاً شــرطوجمتمعاهتــا فهــم ثقافــات الــشعوب األصــلية يعــد  - ٦٩

 -  دراسـة حـول املعـايري االجتماعيـة        اليونيـسيف إجـراء   تزمـع    ،يف املـستقبل القريـب    و. األصلية
جمتمعني حملـيني   ية والروحية والقانونية واملؤسسات اليت تدعم حقوق املرأة والطفل داخل           الثقاف

وستكون هذه الدراسة األوىل يف سلسلة من الدراسـات الراميـة إىل            .  األصلية خمتارين للشعوب 
لـشعوب  ل االجتماعيـة والثقافيـة والروحيـة والقانونيـة      والـسياقات ألوسـاط لفهـم أعمـق   تكوين  

  .مجاالربإعداد ثارها على األصلية وآ
  

  التعاون والشراكات املؤسسية  -  ٤  
 وصــناديقها منظومــة األمــم املتحــدةبــرامج لتــزام ا مــن اًف جــزءي عمــل اليونيــسيــشكل  - ٧٠

لـذلك  .  التنفيـذ  موضـع حقـوق الـشعوب األصـلية       األمم املتحدة بشأن    وضع إعالن   ب ووكاالهتا
، ال سـيما علـى الـصعيد        اإلعـالن الوكاالت يف تنفيـذ      بني   قائمة الروابط التعاونية ال   ستتم متابعة 

 عنـدما   وخاصة شراكات مع وكاالت أخرى،      تقام س خاصة،على الصعيد القطري    و. القطري
  اليونيــسيف خــربة حمــدودة لــدى ملعاجلــة القــضايا الــيتها بــرامج اليونيــسيف ومــشاريعستدعىُتــ

ــل، . فيهــا ــسســتقدمويف املقاب ــشأن ح ةاصــاخلف خربهتــا ي اليوني ــساء  األطفــال قــوقب  مــنوالن
. االت أخـرى ساعد الـشعوب األصـلية يف جمـ   الـيت تـ  برامج األمـم املتحـدة    إىل  الشعوب األصلية   

ــشاء وســيكون إل ــةن ــفر ضــمنقــضايا الــشعوب األصــلية،  ب تعــىن عمــل أفرق  األمــم املتحــدة  قي
ائيــة، موعــة األمــم املتحــدة اإلمنجملاملبــادئ التوجيهيــة  ، علــى النحــو الــذي أوصــت هبــا القطــري

  . إسهام كبري يف تعزيز هذه الروابط بني الوكاالت
  

  اخلطوات التالية  -  ٥  
ــس     - ٧١ ــسبة لليوني ــات بالن ــاميفف يســتكون إحــدى األولوي ــتراتيجية  ٢٠١١  ع  وضــع اس

 وضع الـربامج   قضايا الشعوب األصلية واألقليات لتوجيه املكاتب القطرية يف جمال           برامج حول 
 ممارسـة  مجاعـة نـشاء   املـدى القـصري إ  على  اليت ستنفذ خرىاألدرات  باامل وتشمل. يف هذا اجملال  
 الشعوب األصلية واألقليات بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق             بشأن قضايا 
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ألمـم املتحـدة، والتنـسيق      ادف تنمية القدرات الداخليـة بـني ممارسـي          هباألمم املتحدة للسكان،    
، وإدارة املعـارف، وتعزيـز الـشراكات مـع الـشعوب األصـلية       يالتنفيـذ   علـى الـصعيد  والتعـاون 
 صــداراتإلالــصيغة النهائيــة ونــشر وضــع بف يعــالوة علــى ذلــك، ســتقوم اليونيــس. اومنظماهتــ
عالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية، فـضال عـن              إلألطفال واملراهقني   ل مالئمة

  .شعوب األصليةطفال الألإعداد ورقة عمل حول احلق يف املشاركة 
تتطلـــع املنظمـــة إىل العمـــل مـــع املنتـــدى الـــدائم يف حتـــسني أدائهـــا يف دعـــم حقـــوق و  - ٧٢

  .ااألصلية وأطفاهلالشعوب جمتمعات 
  


