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املنتدى الدائم املعين بقضايا السكان األصليني 
الدورة الثانية 

نيويورك، ١٢-٢٣ أيار/مايو ٢٠٠٣ 
البند ٤ (ج) من جدول األعمال 

  جماالت التكليف: الصحة 
 موجز مقدم من الرؤساء 

 الصحة 
 الدول األعضاء 

أشار ممثل كندا إىل أمهية خطط العمل الوطنية املوضوعة ملعاجلة مسـائل االحتياجـات  - ١
ـــة لنمــاء الطفــل للتصــدي  الصحيـة للسـكان األصليـني، وأفـاد بأنـه مت وضـع اسـتراتيجية احتادي
لألعـداد غـري املتناسـبة مـن حـاالت انتحـار الشـباب. وأوضـح أن كنـــدا اســتضافت يف اآلونــة 
األخرية مناقشة على شكل مائدة مستديرة بشـأن الشـباب للنظـر يف سـبل متكـني الشـباب مـن 
السكان األصليني. كمـا زادت كنـدا مـن حجـم املـوارد املخصصـة للـربامج الصحيـة للسـكان 

األصليني ملعاجلة افتقار السكان األصليني يف كندا لالمتيازات.  
وأفــــاد ممثــــل غيانــــا أن غيانـــا ســـتقوم، يف متـــوز/يوليـــه ٢٠٠٣، بتنقيـــح القـــانون  - ٢
األمريكي - اهلندي لعام ١٩٧٦. وسـتتناول التعديـالت حقـوق ملكيـة األرض، وصالحيـات 
وزير الشؤون األمريكية - اهلندية، وصالحيـات الرؤسـاء احملليـني، وإنشـاء ��جمـالس قرويـة��. 
ـــني - اهلنــود  وقـد أنشـأت غيانـا وزارة الشـؤون األمريكيـة-اهلنديـة، وهنـاك ١٥ مـن األمريكي
يف الربملــان الوطــين الــذي يتــألف مــن ٦٥ عضــوا. ومــــن خـــالل اســـتراتيجيات مـــن قبيـــل 
االحتفـال السـنوي بشـهر الـتراث األمريكـي - اهلنـدي، تعمـل غيانـا مـن أجـــل زيــادة إدمــاج 
األمريكيني - اهلنود يف صلب اتمع يف غيانا بزيادة أعــداد املـهنيني مـن السـكان األصليـني يف 
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جمـاالت الطـب والتعليـم والصحافـة وغريهـا مـــن اــاالت. كمــا أشــار إىل أن منظمــة األمــم 
املتحدة للطفولة (اليونيسـيف) قـد انتـهت لتوهـا مـن العمـل يف غيانـا يف برنـامج للتحصينـات، 
وأن احلكومة تنشئ تدرجييا مراكز صحية حملية و��أكواخ صحية�� لتوفـري خدمـات التحصـني 
ورعاية األمومة والطفولة والتعليم للسكان يف اتمعات احمللية املتفرقة داخل البلـد، فضـال عـن 
تشخيص مرض املالريا وعالجه؛ كما تقوم بتدريب سكان تلك اتمعات احمللية علـى العمـل 
يف تلك املراكز. وإلظهار التزامها مبعاجلة تلك املسائل، أوفدت غيانا مندوبني مـن األمريكيـني 
- اهلنـود إىل املنتـــدى العــاملي الثــالث للميــاه، واملؤمتــر املعــين بتوفــري امليــاه واملرافــق الصحيــة 

لألطفال، كما تساعد يف حفر اآلبار وتوفري املرافق الصحية تمعات السكان األصليني.  
ودعـا عـدد مـن البلـدان إىل إعـالن عقـد دويل آخـر للسـكان األصليـــني. ودعــا ممثــل  - ٣
إكوادور املنتدى إىل اسـتغالل كـل اآلليـات ذات الصلـة الـيت توفرهـا األمـم املتحـدة مـن أجـل 

محاية حقوق النساء واألطفال من السكان األصليني. 
 

منظومة األمم املتحدة 
تكلم ممثل منظمة الصحة العاملية عن الوعـي املتنـامي باالحتياجـات الصحيـة للسـكان  - ٤
األصليني، وعن العراقيـل الـيت حتـول دون إحـراز تقـدم يف هـذا اـال، مبـا فيـها القيـود املتصلـة 
باملوارد. كما أن ممثل منظمة الصحة العاملية كان يتوىل مسـؤولية جتميـع أوراق األمـم املتحـدة 
عن مجــع البيانـات. وانتقـل املمثـل إىل مناقشـة أمهيـة التصنيـف اجليـد للبيانـات، والعراقيـل الـيت 
ــــة  تعـــترض مجـــع البيانـــات. وقـــدم مديـــر شـــعبة اإلحصـــاءات يف إدارة الشـــؤون االقتصادي
واالجتماعية لألعضاء إحاطة عن اإلحصاءات ومجع البيانات. وأعـرب عـن تـأييده للتوصيـات 
ـــم حلقــة عمــل  عــن اإلحصــاءات، وشــدد علــى ضــرورة مجــع إحصــاءات  الداعيـة إىل تنظي
متخصصــة عــن الســكان األصليــني علــى املســتوى الوطــــين. وأشـــار إىل املصـــدر الرئيســـي 
لإلحصاءات يتمثل يف إحصـاءات السـكان واإلسـكان الـواردة مـن الـدول، الـيت عـادة مـا يتـم 
مجعها مرة كل عشر سنوات. وأشار إىل أن معظم الدول ال توجه أسئلة تتعلـق بتحديـد هويـة 
السـكان األصليـني وأمـاكن إقامتـهم، وكثـريا مـا ال تـذاع هـذه النتـائج. ومـــن بــني ٢٠٠ بلــد 
أجـرت تعـدادات وطنيـة وأتاحتـها لألمـم املتحـدة، مل يقـدم سـوى ٤٣ بلـدا معلومـات حمـــددة 
تتصـل بالسـكان األصليـني. وقـد سـجلت اسـتراليا زيـادة مثـرية يف عـدد النـاس الذيـن يعرفـــون 
أنفسهم بأم من السكان األصليني، وأشارت إىل أن ذلك يأيت نتيجـة إلعـادة صياغـة تعريـف 
السـكان األصليـني. أمـا أمريكـا الالتينيـة فتصـادف صعوبـات كبـرية يف حتديـد مـــن ينتمــي إىل 
السكان األصليني، وكثـري مـن الـدول ال تتحـرى عـن ذلـك. وأشـارت كنـدا إىل أـا وضعـت 
مبوجـب القـانون اهلنـدي سـجال للـهنود، لتجميـع حملـة موجـزة عـن كـل شـخص مـن الســـكان 
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األصليـني. وتسـتخدم الواليـات املتحـدة األمريكيـة نظامـا لتحديـد اهلويـــة الذاتيــة. ونيوزيلنــدا 
لديها مشروع وثيقة عن إطار إلحصاءات املـاوري، وجيـري التشـاور حاليـا بشـأنه مـع شـعب 

املاوري – مبا يفتح عهدا جديدا يف ميدان مجع اإلحصاءات اليت ميكن أن متثل واقعهم. 
 

منظمات السكان األصليني  
تقدم العديد من منظمات السـكان األصليـني بتوصيـات تتعلـق بالصحـة، مشلـت، وإن  - ٥

مل تقتصر، على ما يلي: 
ينبغـي علـى املقـرر اخلـاص املعـين مبسـائل السـكان األصليـني أن يقـــوم بزيــارة  - ١

املكسيك ودراسة احلالة الصحية للسكان األصليني يف املكسيك؛ 
ينبغـي علـى حكومـة املكسـيك أن جتـري دراسـة اسـتقصائية صحيـة للســكان  - ٢

األصليني املعرضني للمخاطر؛ 
ــــات  ينبغــي أن يطلــب املنتــدى مــن الوكــاالت ذات الصلــة إدمــاج املمارس - ٣
الصحية التقليدية ضمن اخلدمات الصحيـة األساسـية الـيت تقدمـها، والـترويج 

لتلك املمارسات؛ 
نظـرا لزيـادة العنـف (مبـا يف ذلـك العنـف األســـري) يف مجيــع جوانــب حيــاة  - ٤
السـكان األصليـني، ينبغـي أن يطلـب السـكان األصليـون إجـراء دراســـة عــن 

العنف وسبل التصدي له؛ 
ينبغي على الدول إنشاء برامج صحية منظمـة للسـكان األصليـني يضطلـع ـا  - ٥

موظفون مدربون من السكان األصليني؛ 
ينبغي على الدول تشجيع الصحـة والرعايـة الصحيـة للسـكان األصليـني، مـع  - ٦

محاية املعارف التقليدية من االستغالل يف الوقت ذاته؛ 
ينبغــي توفــــري فـــرص الوصـــول إىل اخلدمـــات الصحيـــة الرئيســـية للســـكان  - ٧
األصليني، مع إقامة الشراكات وتشجيع الرعاية الصحيـة التقليديـة يف الوقـت 

ذاته؛ 
ينبغي للرعاية الصحية اليت توفرها الدول أن تستند إىل الطب التقليدي؛  - ٨

جيب على منظومة األمم املتحدة أن حتـرص، فيمـا جتريـه مـن دراسـات، علـى  - ٩
عدم استخدام تعبريات غري مناسبة من قبيل ��اآلليات العرقية�� عنـد اإلشـارة 

إىل السكان األصليني؛ 
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ينبغي على املنتدى أن يعمل بصورة وثيقة مع منظمة الصحة العاملية من أجــل  - ١٠
تعزيز أنظمة الرعاية الصحية املتوفرة على الصعيد الدويل للسكان األصليني؛ 

ينبغي على املنتدى أن يكفل دقة البيانات املتعلقة بالسكان األصليني؛  - ١١
ينبغـي علـى املنتـدى التحقيـق يف اآلليـات الوقائيـة لوقـف الضـرر الناشـئ عـــن  - ١٢
التخلص من النفايـات املشـعة، واالختبـارات النوويـة والعسـكرية، والتخلـص 
مـن النفايـات السـامة يف أراضـى السـكان األصليـني، ويف اآلثـار الـيت تتركـــها 

على صحة السكان األصليني؛ 
ينبغي على املنتدى أن يسعى إىل حتسني تدفق االتصاالت بني منظمة الصحـة  - ١٣

العاملية واملنتدى ومنظمات السكان األصليني على املستوى اإلقليمي؛ 
ينبغي على املنتدى أن يشجع الدول على وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات وطنيـة  - ١٤
لتدريب مقدمي الرعاية الصحية من السكان األصليني، ولالسـتثمار يف البنيـة 

األساسية للرعاية الصحية للسكان األصليني؛ 
ينبغي على املنتـدى أن ينظـم حلقـة عمـل عـن ��العنـف األسـري، ومعـدالت  - ١٥
انتحار الشباب، وشـباب السـكان األصليـني يف احلضـر – اآلثـار املتبادلـة بـني 

األجيال��؛ 
ينبغي على املنتدى أن ينظـم حلقـة عمـل عـن مجيـع أشـكال إسـاءة اسـتخدام  - ١٦

املواد، مبا فيها التبغ والكحول؛ 
ينبغي على املنتدى أن ينظم حلقة عمل عن األسر ذات العائل الواحد واألثـر  - ١٧
الـذي تتركـه علـــى صحــة الســكان األصليــني ونظمــهم الغذائيــة وتعرضــهم 

للسمنة؛ 
ينبغي على املنتدى أن يدرس اآلثار واآلثار املتبادلة بني األجيــال الواقعـة علـى  - ١٨
السـكان األصليـني الذيـن أرغمـوا علـى االلتحـاق بـــاملدارس الداخليــة التابعــة 
للدولــة أو للكنيســة، أو الذيــن ألســباب أخــرى اســتبعدوا أو احتجــــزوا يف 
مؤسسـات خاصـــة، حيــث ميكــن يعــانوا مــن الضعــف أو يتعرضــوا للعنــف 

اجلنسي أو االغتصاب أو القتل؛ 
ينبغـي علـى املنتـدى أن يشــجع الرعايــة الصحيــة للســكان لألصليــني، وهــو  - ١٩
ما يتطلب أيضا توفري احلماية ضد الرباءات التجارية للنباتات الطبيـة للسـكان 

األصليني؛ 
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ينبغي على املنتدى، مـن خـالل وكـاالت األمـم املتحـدة، أن يشـجع تأسـيس  - ٢٠
سياسات الرعاية الصحية على املعارف التقليدية للسكان األصليني؛ 

ينبغي على املنتدى أن يوصي بأن يشــارك السـكان األصليـون مشـاركة فعالـة  - ٢١
يف ختطيط السياسات والربامج الصحية الوطنية الدولية وتنفيذها ورصدها؛ 

ـــة منــاذج مجاعيــة  ينبغـي علـى املؤسسـات الدوليـة والـدول أن تشـارك يف إقام - ٢٢
لرعاية الصحة العامة، تؤكد املعـارف التقليديـة للسـكان األصليـني واملعـاجلني 

التقليديني لديهم، وكذلك ابتكارات وممارسات السكان األصليني. 
 

أعضاء املنتدى 
وجهت السيدة تراسك انتباه املنتدى إىل توصيـات الـدورة األوىل الـيت مل تنفـذ بعـد،  - ٦
ودعت منظمة الصحة العاملية ومنظمة الصحة للبلـدان األمريكيـة ومجيـع هيئـات األمـم املتحـدة 
ووكاالـا املشـاركة يف الربنـامج املتعلـق بالصحـة إىل إدمـاج املعـاجلني مـــن الســكان األصليــني 
واملنظورات الثقافية للصحة واملرض يف سياساا، وأن جتري مشـاورات مـع السـكان األصليـني 
يف تلـك املنـاطق حـول تلـك املسـائل، مـن أجـل إدمـاج املسـائل الصحيـة للسـكان األصليــني يف 
أنشطة منظومة األمم املتحدة. كما طلبت من منظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة (الفـاو) 
إجـراء دراسـة عـن العالقـة بـني األمـن الغذائـي وممارسـات زراعـــة الكفــاف وحــاالت الصحــة 
واملـرض بـني السـكان األصليـني. وجـــرى ختفيــض احللقــات الدراســية التقنيــة املوصــى ــا يف 
توصيات الدورة األوىل إىل مستوى حلقـات عمـل، مـن بينـها حلقـة عمـل بشـأن االحتياجـات 
الصحيــة للســكان األصليــــني ـــدف إىل وضـــع اســـتراتيجية علـــى نطـــاق املنظومـــة ملعاجلـــة 
االحتياجـات الصحيـة للسـكان األصليـني وحتديـد اختصاصـــات دراســة االحتياجــات الصحيــة 
للسكان األصليني، مـع التشـديد بصفـة خاصـة علـى النسـاء واألطفـال مـن السـكان األصليـني، 
مبـا يف ذلـك معـدالت وفيـات األطفـــال الرضــع، واحلقــوق اإلجنابيــة، والتعقيــم، واالعتــداءات 
األسرية، واإلدمان، ومجع البيانات املتصلة بتلـك املسـائل. وعـالوة علـى ذلـك، طلبـت السـيدة 
تراسك من التحالف العاملي ملبادرات التحصني أن يرعى تنظيم حلقة عمل، وأن يرعى برنـامج 
األمـم املتحـدة اإلمنـائي تنظيـــم حلقــة عمــل عــن الــربامج العامليــة للتطعيــم والتحصــني للنســاء 

واألطفال من السكان األصليني وتقييم ضرورة وضع بروتوكوالت السالمة املتصلة بذلك. 
كمـا مجعـــت الســيدة تراســك عــددا مــن التوصيــات اجلديــدة عــن صحــو الســكان  - ٧

األصليني، من بينها ما يلي: 
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ـــى اليونيســيف، وهــي الوكالــة الرائــدة مــن بــني وكــاالت األمــم  ينبغـي عل (أ)
املتحدة، أن تتبىن سياسة تتصل بأطفال السكان األصليني، وتعني مركز تنسـيق للوكالـة بشـأن 
أطفـال السـكان األصليـني. واملنتـدى حيـث اليونيسـيف علـى إدمـاج املســـائل املتصلــة بــاألصل 
العرقي واالنتماءات الثقافية والقبلية واللغة يف دراسـتها االسـتقصائية الصحيـة والدميغرافيـة ويف 
دراستها االستقصائية موعة املؤشرات املتعددة، من أجل الوصول إىل بيانـات مصنفـة بشـأن 
ـــر القمــة املعــين بــالطفل واالحتياجــات الصحيــة ألطفــال الســكان  األهـداف الـواردة يف مؤمت

األصليني؛ 
ينبغـي علـى منظمـة الصحـة العامليـة، عنـد تنفيـذ االسـتراتيجية العامليـة لصحـــة  (ب)
السـكان العرقيـني املهمشـني، أن تقـوم جبمـع البيانـات وتوسـيع برامـــج اخلدمــات املوجهــة إىل 
السكان األصليني الذين يعرفـون أنفسـهم باعتبـارهم سـكانا أصليـني اسـتنادا إىل معايـري تتصـل 

باألصل العرقي واالنتماء الثقايف أو القبلي واللغة؛ 
ينبغـي علـى منظمـة الصحـة العامليـة أن تشـرع يف عمليـة عامليـــة للتشــاور مــع  (ج)
ـــة علــى املشــاركة، وأن  السـكان األصليـني وغـريهم بشـأن مبادئـها التوجيهيـة للبحـوث القائم

تلتمس مشورة املنتدى بشأن تلك املبادئ التوجيهية؛ 
ـــدوق األمــم  ينبغـي علـى اليونيسـيف، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وصن (د)
املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، وبرنـامج األمـم املتحـدة املشـترك الـذي ترعـاه عـــدة جــهات واملعــين 
بفريوس نقص املناعة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة البشـرية املكتسـب (اإليـدز)، والصنـدوق 
العاملي ملكافحة اإليدز والسـل واملالريـا، أن تقـوم بتجميـع وتصنيـف البيانـات بشـأن األطفـال 
الرضـع واألطفـال والنسـاء مـن السـكان األصليـني اسـتنادا إىل معايـــري تتصــل بــاألصل العرقــي 

واالنتماء الثقايف أو القبلي واللغة. 
وتبلورت توصيات خمتلفة من املناقشـات املتعلقـة بالصحـة البيئيـة، مشلـت مسـائل مـن  - ٨
قبيـل البيئـة/الصحـة/امللوثـات العضويـة الدائمـة. وأعـرب األعضـــاء عــن قــدر كبــري مــن القلــق 
فيما يتعلق مبسألة فريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز والسـكان األصليـني، وطلبـوا مـن فريـق 
الدعم املشترك بني الوكاالت أن يطلب إىل الصندوق العـاملي وبرنـامج األمـم املتحـدة املشـترك 
الذي ترعاه عدة جهات واملعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة البشـرية 
املكتسب (اإليدز) أن يدخـال ضمـن الفريـق، وأن يقدمـا تقريـرا عـن أثـر براجمـهما وأنشـطتهما 
على السكان األصليني وجمتمعات السكان األصليني إىل املنتدى يف دورتـه الثالثـة عـام ٢٠٠٤، 
مـع التركـيز بوجـه خـاص علـى الـربامج واألنشـطة الوقائيـة الـيت تؤثـر علـى األطفـال واألطفـــال 
الرضع. كما ينبغي أن يطلب من الصندوق العاملي أن يستعرض استراتيجية متويلـه بغيـة إدمـاج 
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مسائل من قبيل توفري فرص وصـول املنظمـات غـري احلكوميـة ومقدمـي اخلدمـات الصحيـة مـن 
السكان األصليني إىل الربامج احمللية املالئمة ثقافيا ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية. 

كمـا أثـريت مسـائل خاصـة أخـرى مـن بينـها توجيـه طلـب إىل املقـرر اخلـاص املعـــين  - ٩
بـالعنف ضـد املـرأة والتـابع للجنـة حقـوق اإلنسـان بـإيالء اهتمـام خـاص إىل العنـف ضـد نســاء 
السكان األصليني، مبا يف ذلك العنف ذو الصلة باحلرب والعنف األسري. كما أوصى املنتـدى 
بأن يويل املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحـة اهتمامـا خاصـا يف عملـه بـاحلق يف الصحـة علـى 

النحو الذي ورد به يف املعاهدات املربمة بني السكان األصليني والدول. 
واستجابة للموضوع اخلاص للدورة احلالية، أوصـى املنتـدى وكـاالت األمـم املتحـدة  - ١٠
اليت تدعم التحالف املعين بتوفري بيئة صحية لألطفال، وهي منظمة الصحة العامليـة واليونيسـيف 
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل)، بـأن تـدرج 
يف أعماهلا تركيزا خاصـا علـى األطفـال والشـباب مـن السـكان األصليـني، وحـث الـدول علـى 
توسيع وتعزيز نظمها الصحيـة الوطنيـة مـن أجـل توفـري برامـج صحيـة شـاملة ألطفـال السـكان 
األصليني جتمع بـني املمارسـات الطبيـة الوقائيـة وبـني مشـاركة األسـر واتمعـات احملليـة. كمـا 
حـث الـدول علـى أن تقـوم، فيمـا تبذلـه مـن جـهود ملعاجلـة مسـائل ســوء التغذيــة بــني أطفــال 
السـكان األصليـني مـن ضحايـا الفقـر، باختـاذ تدابـري خاصـــة لضمــان زراعــة ومحايــة احملــاصيل 

الغذائية التقليدية والتنوع الغذائي. 
 


