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   التمييز ضد املرأة

 مــن اتفاقيــة ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة    
 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
 التقرير الدوري السادس للدول األطراف  

 
 *املكسيك  

 

تقريــر األويل املقــدم مــن حكومــة املكــسيك، انظــر لالطــالع علــى ال. يــصدر هــذا التقريــر دون حتريــر رمســي  *
CEDAW/C/5/Add.2        ظـر فيـه يف الـدورة الثانيـةولالطـالع علـى التقريـر الثـاين املقـدم مـن حكومـة        . ، الذي ن

ولالطالع على التقريـر الـدوري   . ، الذي نظر فيه يف الدورة التاسعة  CEDAW/C/13/Add.10املكسيك، انظر   
. ، اللذين نظـر فيهمـا يف الـدورة الثامنـة عـشرة            Add.1 و   CEDAW/C/MEX/3-4 انظر   الثالث والرابع املوحد،  

، الـذي   CEDAW/C/MEX/5ولالطالع على التقريـر الـدوري اخلـامس املقـدم مـن حكومـة املكـسيك، انظـر                   
 .نظر فيه يف الدورة االستثنائية للجنة
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  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال١٨دة مبوجب املا
 التمييز ضد املرأة
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اء تطرح املكسيك، وهي تقـدم هـذا التقريـر الـسادس عـن تنفيـذ أحكـام اتفاقيـة القـض                     - ١
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، السياسات والربامج والتدابري الـيت اختـذا الدولـة للقـضاء                 
على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة؛ يف ذات الوقـت الـذي تتحمـل فيـه التزامهـا إزاء اتمـع                        
الدويل، وتؤكد من جديد استعداد حكومتها للدفاع عـن حقـوق اإلنـسان ومحايتـها وتعهـدها                 

 .لكبذ
أوهلا أن إعداده بالكامـل     : وخيتلف هذا التقرير نوعيا عن التقارير السابقة لعدة أسباب         - ٢

تـواله املعهــد الــوطين للمــرأة، باعتبــاره اجلهــاز الـوطين للنــهوض بــاملرأة، واملــسؤول بالتــايل عــن   
قتـصادية  إدارة السياسات العامة الشاملة املوضوعة لتحقيق املـساواة القانونيـة واالجتماعيـة واال            

واألسرية للمرأة، واليت جرى تـصميمها وبناؤهـا مـن مبـدئها بالفعـل يف زمـن حكومـة الـرئيس                    
 .فيسنته فوكس كيسادا

وذا الشكل فإن هذا التقرير الـسادس يعـرض العمـل املنـسق لـإلدارة العامـة االحتاديـة            - ٣
ق مـع كـل واحـد مـن      قاطبة؛ والتنـسيق امللتـزم بـه بـني الـسلطات العامـة؛ والعمـل االحتـادي حبـ                  

 .الكيانات االحتادية؛ والصالت مع منظمات اتمع املدين واتمع األكادميي
والسبب الثاين يتصل بأن جممل الـسياسات والـربامج والتـدابري املبلـغ عنـها هنـا ينطلـق                     - ٤

منطقيــا ومنــهجيا مــن حمــور برنــاجمي يعتــرب، مــن الناحيــة القانونيــة، جــزءا ال يتجــزأ مــن اخلطــة   
 .وطنية للتنمية، وبالذات الربنامج الوطين لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد املرأةال
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وأخريا جيدر بالذكر عرض وبيان متيز آليات التحاور واالتصال يف العالقة بـني اتمـع            - ٥
 األعمـال  جـدول واحلكومة، من أجل إضـفاء الـصفة الـشرعية علـى مـشاكل حمـددة تنـدرج يف                 

حيتويــه مــن هيكــل مؤســسي أُنــشئ لتلبيــة مطالــب واحتياجــات املــرأة،  العــام واملؤســسي، ومــا 
 .باعتبار ذلك من أولويات الدولة

وكان املتوقع، لتقدمي هذا التقرير الـسادس، انتـهاء خمتلـف عمليـات تقيـيم واسـتعراض                  - ٦
 واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف أول – بعــد عــشرة أعــوام مــن وضــعه  –منــهاج عمــل بــيجني 

جرى كل مخسة أعوام، على أساس أن املعلومات والبيانات والنتـائج املترتبـة               استعراضاا اليت ت
 .على ذلك ستساعد بشكل بالغ على تقييم التقدم احلقيقي والتحديات املطروحة مستقبال

وــذا الــشكل فإننــا مل نكتــف يف اختتــام أعمالنــا باالعتمــاد علــى املــدخالت الالزمــة     - ٧
لـسادس إىل األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة، بـل صـدقنا أيـضا علـى جـدول                     لتقدمي هـذا التقريـر ا     

ــى     أعمال للمرأة يرتكز على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز  ــوم عل ــرأة، ويق ضــد امل
خربة االسـتراتيجيات الوطنيـة الـواردة يف منـهاج عمـل بـيجني، ويتعـزز بالـسبيل اجلديـد الـذي              

ويف املكـسيك،  . ف اإلمنائيـة لأللفيـة وصـوال إىل حتقيـق أهـدافهما           يتيحه إعالن األلفيـة واألهـدا     
تعترب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ومنهاج عمل بيجني وأهـداف األلفيـة                

 .تدابري جيب أن تتعاضد باعتبارها قاعدة واستراتيجية وأداة للتنفيذ
د علـى توصـيات جلنـة اخلـبريات       ويتكون هيكل هذا التقرير من جزء أول خمـصص للـر           - ٨

ويتـألف اجلـزء الثالـث مـن     . للمكسيك؛ وجزء ثان حتدثنا فيه عن التقيد التام مبضمون االتفاقية      
سلسلة من املرفقـات الـيت تكمـل، بـشكل واضـح، الطـابع ذا الـصلة الـذي يـصبغ اهتمـام هـذه                         

 .تمييز ضد املرأةاحلكومة بااللتزامات املنبثقة عن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال ال
وهذا التقرير السادس جتميع للتدابري املتخذة اعتبارا من إنشاء شبكة مؤسسية وآليـات              - ٩

احلوار والتخاطب اليت تتجاوز احلدود الوطنية، وحىت اآلليـات املتـصلة بنـساء املنطقـة يف ضـوء                  
 .لنهوض ادور التعاون الدويل فيما يتصل بتثبيت واستمرار التقدم يف تطوير املرأة وا

 
 زء األولاجل

  
 ردود حكومة املكسيك على توصيات جلنة اخلبريات
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 ١٩التوصية  
حتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء اهتمام خاص للعمل على تنفيـذ وتقيـيم الـسياسات                
يف املستويات احلكومية الثالثة القائمة يف البلد، وبوجه خاص يف البلديات، ووضع جدول 

 . لرصد وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقيةزمين حمدد
 وتــدعم عمليــة حتديــد وتنــسيق ٢٠٠٦-٢٠٠١اخلطــة الوطنيــة للتنميــة للفتــرة ترســي  - ١٠

ومتابعــة وتقيــيم الــسياسات والتــدابري الــيت تــضعها الــسلطة التنفيذيــة االحتاديــة واألنــشطة الــيت     
وكيانـات اإلدارة العامـة االحتاديـة، والعمـل أيـضا علـى إجيـاد آليـات                تضطلع ا مجيع وحدات     

ــواطنني  ــاون     . مــشاركة امل ــة جمــاالت للتع ــة االحتادي ــشئت يف اإلدارة العام ــسياق، أُن ويف هــذا ال
والتنسيق بني الوزارات، من أجل حتليل ومتابعة وتقيـيم الـربامج القطاعيـة واخلاصـة واملؤسـسية            

 تقييم اخلطة الوطنية للتنمية، الذي يعـد سـنويا، مـن معلومـات عمـا                ويتشكل تقرير . واإلقليمية
 .حتققه الربامج من تقدم وإجناز وتراجع

الربنـــامج الـــوطين للتنميـــة االجتماعيـــة للفتـــرة ووفقـــا للخطـــة الوطنيـــة للتنميـــة، فـــإن  - ١١
ــة لاثق”يــشري إىل ضــرورة إجيــاد   ٢٠٠٦‐٢٠٠١ ــيمف ــسياسات العامــة   “لتقي ، ــدف تنفيــذ ال

وااللتزامات املقـررة،    والسعي إىل االستخدام الفعال للموارد، وحتقيق األهداف         ،كل أفضل بش
 .يتصل منها بالتدابري اليت تستهدف أفقر سكان البلد وخباصة ما

ــة إىل وضــع    - ١٢  لقيــاس نظــام األهــداف الرئاســية ومــن أجــل ذلــك عمــدت اإلدارة احلالي
سات اإلدارة العامة االحتادية قبل الـسلطة التنفيذيـة         التقدم يف االلتزامات الرئاسية ملسؤويل مؤس     

 .وقد أُدرجت املؤشرات على أساس األهداف احملددة يف اخلطة الوطنية للتنمية. االحتادية
تـشجيع  ) ١: (ويف هذا الصدد فإن أهـداف املعهـد الـوطين للمـرأة يف هـذا النظـام هـي                   - ١٣

نيا الالزمــة لكــي تعمــل وحــدات اإلدارة وتــدعيم التــدابري الــضرورية الــيت تــضمن الــشروط الــد
تنفيـذ اسـتراتيجية    ) ٢(العامة االحتاديـة علـى إضـفاء الطـابع املؤسـسي علـى املنظـور اجلنـساين؛                  
وستعلن نتـائج نظـام     . وطنية للتنسيق بني املؤسسات دف رعاية النساء الوحيدات الضعيفات        

 ).٢٠٠٦ديسمرب /ول األكانون(األهداف الرئاسية عند انتهاء اإلدارة الراهنة 
إن الربنامج الـوطين لتكـافؤ الفـرص وعـدم التمييـز ضـد املـرأة، وهـو اخلريطـة املالحيـة                       - ١٤

للحكومة االحتادية يف اـال اجلنـساين، حيتـوي علـى تـسعة أغـراض رئيـسية ينطـوي كـل منـها                       
ومـن أجـل تقيـيم هـذه     ). قـصرية ومتوسـطة وطويلـة   (على أهداف ممنهجـة علـى ثـالث فتـرات           

هداف، حـدد املعهـد الـوطين للمـرأة منهجيـة تـربط بـرامج املعهـد بالتـدابري الـيت تـضطلع ـا                  األ
وحـــدات وكيانـــات اإلدارة العامـــة االحتاديـــة يف هـــذا الـــصدد، والـــيت تـــسهم يف حتقيـــق هـــذه 

، وهـو   ٢٠٠٦-٢٠٠١وتشري املنهجية إىل وجوب إجناز الربنامج يف غضون الفتـرة           . األهداف
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املخصـصة لكـل    ) نـسب التوزيـع   (وتوضح املصفوفة الواردة أدناه القيم      . ة يف املائ  ١٠٠ما ميثل   
، جـرى التخطـيط   )٢٠٠٢(وبالنسبة إىل األجل القـصري      . غرض حمدد وتوزيعها على األهداف    

ــذ  ــسبة إىل األجــل املتوســط    ٣٦,٢٥لتنفي ــة؛ وبالن ــذ   )٢٠٠٤( يف املائ ، جــرى التخطــيط لتنفي
 يف ٢٤,١٠، جـرى التخطـيط لتنفيـذ    )٢٠٠٦(لطويـل   يف املائة؛ وبالنسبة إىل األجل ا  ٣٩,٦٥

 .املائة
 

  التمييز ضد املرأةمتوزيع األغراض احملددة واألهداف الواردة يف الربنامج الوطين لتكافؤ الفرص وعد
 اموع ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الغرض احملدد

           )٢٠٠٢(األجل القصري 
 ٢١ ٢ ٣ ١ ١ ٣ ١ ٣ ٤ ٣ جمموع األهداف

 ٣٦,٢٥ ٣,٤٠ ٥,١٠ ١,٤٠ ٢,٥٠ ٣,٧٥ ٢,٥٠ ٣,٣٠ ٦,٨٠ ٧,٥٠ ) ٪ (التوزيع 
          )٢٠٠٤-٢٠٠٣(األجل املتوسط 
 ٢٣ ٢ ٢ ٤ ٢ ٣ ٢ ٤ ١ ٣ جمموع األهداف

 ٣٩,٦٥ ٣,٤٠ ٣,٣٠ ٥,٧٠ ٥,٠٠ ٣,٧٥ ٥,٠٠ ٤,٤٠ ١,٦٠ ٧,٥٠ ) ٪ (التوزيع 
           )٢٠٠٦-٢٠٠٥(األجل الطويل 

 ١٥ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٢ األهدافجمموع 
 ٢٤,١٠ ٣,٢٠ ١,٦٠ ٢,٩٠ ٢,٥٠ ٢,٥٠ ٢,٥٠ ٢,٣٠ ١,٦٠ ٥,٠٠ ) ٪ (التوزيع 

 ٥٩ ٦ ٧ ٧ ٤ ٨ ٤ ٩ ٦ ٨ جمموع األهداف
 ١٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠ ) ٪ (التوزيع 

 
لك  يف املائـة، وبـذ     ٨٧، مت إجنـاز     ٢٠٠٥يونيه  /حزيران إىل   ٢٠٠٢ويف الفترة من عام      - ١٥

للربنـامج الـوطين لتكـافؤ الفـرص        ينتهي تنفيذ شىت الربامج واألنشطة املكملة لألغـراض التـسعة           
 .وعدم التمييز ضد املرأة
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للربنامج الوطين النسبة املئوية للتقدم يف األهداف القصرية واملتوسطة والطويلة األجل 
 لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد املرأة

 )٢٠٠٥يونيه /حزيران -٢٠٠٢(
 

ــرص ــافؤ الفـ ــوطين لتكـ ــامج الـ ــرض الربنـ غـ
 التمييز ضد املرأةوعدم 

األجـــل القـــصري  
)٢٠٠٢( 

األجــــــل املتوســــــط 
)٢٠٠٤-٢٠٠٣( 

ــل   ــل الطويـــــــــ األجـــــــــ
 )٢٠٠٥يونيه /حزيران(

 ١٣٤ ٩١ ٩٨ إضفاء الطابع املؤسسي - ١
 ٩٢ ٨٥ ٩٠ حقوق اإلنسان - ٢
 ١٠٨ ٨٣ ٥٩ التنمية االقتصادية - ٣
 ٩٠ ٩١ ٩٦ الفقر - ٤
 ٧٥ ٧٧ ٦٨ التعليم - ٥
 ٥٠ ٩٤ ٩٢ الصحة - ٦
 ٨٠ ٩٣ ٩٠ العنف - ٧
 ١٠٠ ٨٠ ٨٧ اختاذ القرارات - ٨
 ٨٦ ٩٤ ٦٨الثقافة والرياضة ووسائل االتصال - ٩

 ٩٢ ٨٩ ٨٤ اموع
 

 تدابري تقييم السياسات يف اإلدارة العامة االحتادية  
نـــهجي إلدراج املنظـــور اجلنـــساين يف بـــرامج الـــدليل املوضـــع املعهـــد الـــوطين للمـــرأة  - ١٦

، وانتــهى مــن التقيــيم املتعمــق، يف إطــار الوحــدات والكيانــات التابعــة لــإلدارة العامــة االحتاديــة 
، الـذي وضـعته وزارة العمـل        برنـامج دعـم العمالـة     : املنظور اجلنساين، للسياسات العامة التاليـة     

، الـــذي أنـــشأته وزارة اإلصـــالح يـــةصـــندوق دعـــم املـــشاريع اإلنتاجوالـــضمان االجتمـــاعي؛ 
النموذج التعليمـي املطبـق يف املـدارس ذات         ؛  برنامج رعاية العمال الزراعيني املياومني    الزراعي؛  

ــة    ــة االحتادي ــدة يف املقاطع ــد املمت ــام؛    املواعي ــيم الع ــذي وضــعته وزارة التعل ــأمني  ، ال ــامج الت برن
 .طين ألحواض األار الصغريةالربنامج الو، الذي وضعته وزارة الصحة؛ الصحي الشعيب

 قاعـــدة لتـــشغيل الـــربامج ٧٤ أيـــضا، تـــابع املعهـــد الـــوطين للمـــرأة  ٢٠٠٣ويف عـــام  - ١٧
 قاعــدة للتــشغيل تــضمنت ٢٥االحتاديــة، وحلّــل بــشكل متعمــق، ويف إطــار منظــور جنــساين،  

ــدات        ــا خمتلـــف الوحـ ــل ـ ــساين تعمـ ــور جنـ ــيم ذات منظـ ــرات للتقيـ ــشأن مؤشـ ــات بـ اقتراحـ
 :)١( فضال عن الربامج املختلفةوالكيانات،

 
__________ 

 .لتعريف الوحدات، يرجى االطالع على املصطلحات يف هذا التقرير )١( 
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 الوحدة الربنامج

وزارة الزراعة وتربية املاشية والتنمية الريفية وصيد   برنامج التكيف من خالل التحالف من أجل الريف
 األمساك واألغذية

برنامج تكامل سالسل األغذية الزراعية وصيد األمساك من
 خالل التحالف من أجل الريف

 وتربية املاشية والتنمية الريفية وصيد وزارة الزراعة 
 األمساك واألغذية

برنامج االهتمام بالعوامل احلامسة من خالل التحالف من
 أجل الريف

وزارة الزراعة وتربية املاشية والتنمية الريفية وصيد  
 األمساك واألغذية

برنامج رعاية اجلماعات واملناطق ذات األولوية من خالل
 لريفالتحالف من أجل ا

وزارة الزراعة وتربية املاشية والتنمية الريفية وصيد  
 األمساك واألغذية

صندوق رعاية سكان الريف املتضررين من احلاالت
 الطارئة

وزارة الزراعة وتربية املاشية والتنمية الريفية وصيد  
 األمساك واألغذية

 وزارة االقتصاد  برنامج الزحف حنو اجلنوب
 وزارة االقتصاد   البالغة الصغر والصغرية واملتوسطةصندوق دعم املشاريع

صندوق دعم حصول املشاريع البالغة الصغر والصغرية
 واملتوسطة على التمويل

 وزارة االقتصاد 

 وزارة االقتصاد  الربنامج الوطين لتمويل املشاريع البالغة الصغر
 وزارة الصحة  )التأمني الصحي الشعيب(برنامج الصحة للجميع 

 وزارة الصحة  برنامج اتمعات املتمتعة بالصحة
 املعهد املكسيكي للضمان االجتماعي برنامج املعهد املكسيك للضمان االجتماعي للفرص املتاحة

 النظام الوطين للتنمية املتكاملة لألسرة  برنامج رعاية املعوقني
 رةالنظام الوطين للتنمية املتكاملة لألس  برنامج رعاية العجزة

 وزارة اإلصالح الزراعي  صندوق دعم املشاريع اإلنتاجية
 وزارة اإلصالح الزراعي  برنامج إدماج املرأة يف القطاع الزراعي

برنامج تنمية الشعوب واتمعات األصلية يف ااالت
اهلياكل األساسية االجتماعية، املشاريع اإلنتاجية،: التالية

 التدريب، الصناديق اإلقليمية

 وزارة التنمية االجتماعية 

تأكيد: برنامج اخليارات اإلنتاجية يف ااالت التالية
الوعد، االئتمان االجتماعي، االئتمان اإلنتاجي للمرأة،
التكامل اإلنتاجي، وكاالت التنمية احمللية، املرافقة

 والتدريب يف جمال املشاريع، االدخار معك

 وزارة التنمية االجتماعية 

 وزارة التنمية االجتماعية   إدماج العمال الزراعيني املياومنيبرنامج
 

 مــن قواعــد تنفيــذ ٥٥ و ١٦وجــدير بالــذكر أيــضا التعــديالت املدخلــة علــى املــادتني  - ١٨
، ومبقتضاها أُوعز إىل الوحدات أن املبالغ املرصـودة للـربامج    ٢٠٠٤ميزانية نفقات االحتاد لعام     
نـسني لـن تـتغري، وطُلـب إىل هـذه الوحـدات أن تـدرج يف تقييمهـا                   فيما يتعلق باملساواة بني اجل    

وجيــب أن . ملــشاريعها مؤشــرات النتــائج موزعــة حــسب اجلــنس والفئــة العمريــة، علــى التــوايل 
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تضمن هذا التقييم معلومات عن املوارد املتاحة للمستفيدين، وأن يشمل قسما خاصـا عـن أثـر     
 . ومساواا وعدم التمييز ضدهاونتائج الربامج على رفاهة املرأة وإنصافها

ومن ناحية أخرى قامت وحدة اجلنسانية يف املعهد الوطين للتنميـة االجتماعيـة بوضـع                - ١٩
 قاعـدة للتـشغيل     ١٦ لتسهيل استعراض وإدراج املنظور اجلنساين يف        دليل لإلجراءات األساسية  

غيل الــيت قُــدمت بــشأا وكانــت الــربامج اخلاضــعة لقواعــد التــش. يف وزارة التنميــة االجتماعيــة
، )املنــاطق البالغــة الــصغر (الفــرص، املوئــل، التنميــة احملليــة  : اقتراحــات يف جمــال اجلنــسانية هــي 

، االدخــار 3X1االســتثمار االجتمــاعي املــشترك، الــشباب مــن أجــل املكــسيك،مبادرة املــواطنني 
اخليـارات اإلنتاجيـة،   ، اهلويـة القانونيـة،   “بيتـك ”واإلعانة واالئتمان مـن أجـل املـسكن املتقـدم      

البالغون، الصندوق الوطين لتشجيع احلـرف، اإلمـداد الريفـي، املـسكن الريفـي، رعايـة العمـال              
 .الزراعيني املياومني، احلوافز احلكومية، برنامج العمالة املؤقتة

وقامت وزارة البيئة واملوارد الطبيعية بتقيـيم وحتديـد خطـوط عامـة واقتـراح مؤشـرات            - ٢٠
برنـامج التنميـة    : جلنساين واإلثين يف مخسة بـرامج قطاعيـة خاضـعة لقواعـد التـشغيل             لإلنصاف ا 

ــزارع        ــة امل ــامج تنمي ــات، برن ــة الغاب ــامج تنمي ــة، برن ــة املؤقت ــامج العمال ــة املــستدامة، برن اإلقليمي
 .التجارية، اهلياكل األساسية للزراعة املائية ملياه الشرب

 
 تقييم برنامج الفرص للتنمية البشرية

 يف عـام    برنـامج التعلـيم والـصحة واألغذيـة       الـذي بـدأ باعتبـاره        (برنامج الفـرص  حتول   - ٢١
. ، إىل واحــد مــن الــربامج االجتماعيــة الرئيــسية حلكومــة املكــسيك٢٠٠٢، منــذ عــام )١٩٩٧

منوذجـا اتبعتـه بلـدان أخـرى يف أمريكـا الالتينيـة تقـوم بتنفيـذ                 وكان تصميم الربنـامج وتـشغيله       
ــة  ــرامج مماثل ــا ملكافحــة الفقــر يف     . ب ــدرج يف اســتراتيجية أوســع نطاق ــامج ين ومــع أن هــذا الربن

ــشطته يف جمــال         ــل أن ــسابقة، وإن تكــن عــصرية، بتكام ــربامج ال ــز عــن ال ــه يتمي املكــسيك، فإن
اجلنــسانية علــى ســبيل املثــال، والــشفافية والفعاليــة يف توزيــع آليــات التخــصيص فيــه، ونوعيــة    

 .قييمهاملعلومات اليت جمعت من أجل ت
ــامج   - ٢٢ ــار يف األجــل القــصري   الفــرصإن التقيــيم اخلــارجي لربن ــه علــى قيــاس اآلث ، بقدرت

ــه       ــدويل، ويــشتهر جبديت ــوطين وال ــل، يعتــرب رمــزا للتفــوق علــى الــصعيدين ال واملتوســط والطوي
ونطاقه، ويتخذ مثاال ومنوذجا لتقييم الربامج االجتماعيـة بـني اهليئـات الدوليـة ويف شـىت بلـدان                   

 .املالع
وترتكز عملية التقييم على خمتلف التقريبـات املنهجيـة، سـواء الكميـة أو النوعيـة، الـيت            - ٢٣

ويف هذا الـسياق، يـشمل التقيـيم حتلـيال ملواضـيع      . يتمم بعضها بعضا للوصول إىل ج متكامل   
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. دتنمية املدارك وتعلـيم األطفـال والـشباب، والـصحة التغذويـة لألفـرا            : خمتلفة ذات أولوية مثل   
وضـع  : وتشمل هذه العملية أيضا دراسة جماالت مواضيعية أخـرى تتـصل بظـروف الفقـر مثـل                

املــرأة، ودينميــة اإلنفــاق واالســتهالك يف األســر، وســوق العمــل وإحلــاق الــشباب بــه، وتوزيــع  
 .الدخل واالدخار يف األسر، وحتول املتغريات الدميوغرافية، وفعالية التركيز

 أيضا حتليل املسائل ذات الـصلة باملنـاخ الـذي تـدبر فيـه               الفرص برنامجويتضمن تقييم    - ٢٤
ــة اخلــدمات        ــة، ونوعي ــشبكات االجتماعي ــة ال ــة، وحال ــشاركة اتمعي ــل امل ــا، مث األســر أموره

 .التعليمية والصحية، واآلثار االقتصادية يف مناطق نشاط الربنامج
برنــامج ليــة لتقيــيم نتــائج  بنــشر التقــديرات األو١٩٩٩وبــدأت تقــارير التقيــيم يف عــام  - ٢٥

، نـسق املعهـد الـوطين للـصحة العامـة      ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ويف عـامي  . التعليم والصحة واألغذيـة   
ووضـع مركـز البحـوث والدراسـات العليـا يف األنتروبولوجيـا             . مخس دراسات لتقييم الربنـامج    

 جـرى تقيـيم     ٢٠٠٤ويف عـام    . االجتماعية، من ناحيته، وثيقتني تتضمنان نتائج التقييم النوعي       
 .األثر، سواء على الصعيد الكمي أو الكيفي

٢٦ -                       وقد ساعد التقييم املـستمر علـى حتديـد األثـر املنـسوب مباشـرة إىل الربنـامج علـى مـر
الــزمن، وذلــك بوضــع مقارنــات وقياســات بــني األســر املدرجــة منــذ بــدء الربنــامج وتلــك الــيت 

 التغطية األولية، الـيت كانـت ريفيـة حـصرا، إىل     وبالطريقة ذاا، ومع امتداد. أُدرجت فيما بعد  
 ١٩٩٧وفيمــا بــني عــامي    . املنــاطق احلــضرية، حــدد التقيــيم أيــضا قياســات للواقــع جبانبيــه       

، أُجريت مثانية استقصاءات يف املناطق الريفية، وثالثة يف املنـاطق احلـضرية فيمـا بـني                 ٢٠٠٣ و
ــامي  ــرى للمـــرة األوىل ٢٠٠٤ويف عـــام . ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢عـ ــيم كـــال املؤشـــرين،   ، جـ  تقيـ

ــا ــة          مم ــاطق الريفي ــستفيدين يف املن ــسكان امل ــى ال ــر املتوســط األجــل عل ــاس األث ــى قي ســاعد عل
وعــرض اآلثــار األوىل للربنــامج علــى املــدى القــصري علــى املنــاطق احلــضرية ) ٢٠٠٣-١٩٩٧(
)٢٠٠٣-٢٠٠٢.( 

أة، وهـي تلـك املقـصود     أيضا التدابري اإلجيابية لتحسني حالـة املـر     برنامج الفرص ويقيم   - ٢٧
ا املواظبـة علـى الدراسـة، واحلـق يف الـصحة والتغذيـة، وإدارة مـوارد التحـويالت، وحـصول                     
البالغني على التعليم، واحلصول على مشاريع توليد الدخل، والتدابري املوجهـة صـوب مكافحـة     

 .املمارسات املنتهكة للحقوق
 علــى الدراســة، يوثّــق التقيــيم اخلــارجي اآلثــار ففيمــا يتعلــق بالتــدابري املتعلقــة باملواظبــة - ٢٨

ــة       ــائج اإلجيابيــة يف النجــاح واملواظب املترتبــة علــى تقليــل الفــوارق بــني اجلنــسني يف القيــد، والنت
 .واالنتقال والتحصيل الدراسي، وخباصة يف املرحلة الثانوية واملستوى املتوسط العايل
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 الصحة والتغذية، يشري التقييم اخلـارجي إىل        وفيما يتعلق بالتدابري ذات الصلة باحلق يف       - ٢٩
للكـشف  “ بابـانيكوالو ”زيادة يف معرفة واستخدام وسائل منع احلمل، ويف إجـراء اختبـارات             

 .عن سرطان عنق الرحم، ويف الرعاية السابقة للوالدة وخفض معدل وفيات األمهات
 :أما عن االستفادة من إدارة موارد التحويالت - ٣٠

م اخلارجي يشري إىل أن توفري موارد للنساء يغير مـن هيكـل نفقـات األسـر ة          فإن التقيي  • 
؛ احلــصول )وال ســيما الربوتينــات والنباتــات(تغذيــة أفــضل : املعيــشية مبــا يــساعد علــى

). موقـد، ثالجـة، ميـاه يف األنابيـب، لـوازم املـرتل           (على أشياء تغيـر مـن العمـل املـرتيل           
 .هة األسرة املعيشية واملرأةوينعكس ذلك بشكل إجيايب على رفا

وتشري الدراسات النوعية إىل حتسن يف احترام الذات، واختاذ القرارات، وإبـداء الـرأي               • 
ويعزز ذلك شبكات التعاون وحيـول النـساء ذوات الـصالحية إىل            . يف األسرة واتمع  
 .مستحقات لالئتمان

عام مبثابة جمـاالت إلدمـاج املـرأة يف         وتعترب أنشطة توفري الدعم وأنشطة الربنامج بوجه         • 
 .اتمع وحتقيق استقالليتها

ويف جمال حـصول البـالغني علـى التعلـيم، تـشري التقييمـات إىل زيـادة كـبرية يف احتـرام             - ٣١
 .الذات ونشوء عالقة جديدة مع األبناء التالميذ، وحىت مع األزواج

 :وفيما يتصل باحلصول على مشاريع توليد الدخل - ٣٢
يوثق التقييم حـدوث زيـادة يف االسـتثمار يف األصـول اإلنتاجيـة وازديـاد املـشاركة يف                    • 

ــامج     ــر الربنـ ــصغر ألسـ ــة الـ ــشاريع البالغـ ــشطة املـ ــري   ٣٣(أنـ ــق بغـ ــا يتعلـ ــة فيمـ  يف املائـ
 .، وللنساء بوجه خاص)املشاركني

 امـــرأة علـــى الـــدعم مـــن خـــالل حـــسابات ادخـــار مـــصرف ١ ١٠٠ ٠٠٠وحتـــصل  • 
ــوطين ــادة مــستمرة مــن خــالل صــناديق االدخــار    االدخــار ال ــة، والزي  واخلــدمات املالي

 ). من املاليني١,٥: ٢٠٠٥اهلدف لعام (واالئتمان 
 :وتلقى مراجعة املمارسات املنتهكة للحقوق الضوء على ما يلي - ٣٣

التـصويت  ):  ماليـني  ٣,٩ (٢٠٠٣مع املـستحقات يف عـام       “ أيام للشفافية ”ختصيص   • 
 .عمال املفروضة أو احلصصاحلر يف مقابل األ

 يف تنفيــذ نظــام للمراقبــة التــشغيلية للكــشف عــن التجــاوزات أو ٢٠٠٤البــدء يف عــام  • 
 ).نقاط حراسة(املبالغ غري املستحقة 
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 .٢٠٠٥منوذج جديد للرعاية واخلدمة ورسالة تعهد للمواطنني يف عام  • 
 ).ج احلقوق االجتماعية(التزامي حق يل : ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤أيام للشفافية يف عامي  • 
 .تعترب املستحقات الربنامج حقاً هلن ويراقنب تنفيذه بشكل سليم • 
وفيما يتصل بصياغة املنهجيات وإجراء البحوث ملعاجلة مـشكلة تأنـث الفقـر، أقامـت                - ٣٤

مرصــد جتــارب  وزارة التنميــة االجتماعيــة، مــن خــالل املعهــد الــوطين للتنميــة االجتماعيــة،        
اإلمنـائي للمـرأة وكليـة       األمم املتحدة    صندوق، بالتنسيق مع    ر من منظور جنساين   ومفاهيم الفق 
ــد اعتــرب  . املكــسيك ــذ     املرصــدوق ــصميم وتنفي ــد يف ت ــد مــن املعــارف الــيت تفي  أداة إلجيــاد مزي

وجـرى يف هـذا الـسياق وضـع قاعـدة بيانـات تتـضمن               . سياسات اجتماعية للتغلب على الفقـر     
 .ملرأة الفقرية وحميطها األسريسالسل زمنية ملتابعة حالة ا

مرصـــد ظـــروف وجـــرى، يف مرحلـــة أوىل، تـــصميم الدراســـة االستقـــصائية املـــسماة   - ٣٥
 مــن منظــور جنــساين، ويكملــه عقــد لقــاءات متعمقــة، وتكــوين   وجتــارب الفقــر يف املكــسيك

وقــد قــام ذلــك علــى أســاس عينــة فرعيــة . مجاعــات منهجيــة، وإجــراء دراســات ملفــردات اللغــة
) ٢٠٠٢ (الدراسة االستقـصائية التقييميـة لألسـر املعيـشية احلـضرية          املعيشية مأخوذة من    لألسر  

 .برنامج الفرصيف 
ــة الدراســة االستقــصائية   ٢٠٠٣أغــسطس /آبويف  - ٣٦ ــة االجتماعي ، قــدمت وزارة التنمي

 مقابلـة يف أسـر معيـشية فقـرية واتـسمت بطـابع          ٣ ٠٠٠، الـيت ضـمت      ما يقوله الفقراء  املعنونة  
ــاطق يف          مت ــثالث من ــة، وكــذلك ل ــاطق احلــضرية والريفي ــن املن ــد لكــل م ــى نطــاق البل ــي عل ثيل

 بلديـة  ٤٩وقـد أُجريـت هـذه الدراسـة يف        . الشمال والوسـط واجلنـوب    : اجلمهورية املكسيكية 
 . كيانا احتاديا٢٥تقع يف 

ــامج الفــرص مــع الدراســة االستقــصائية لتقيــيم  املرصــدوترافــق  - ٣٧  الــيت حتتــوي علــى  برن
علومات قيمة عن ظروف معيشة سكان احلضر، إذ سيوجه إىل سـكان احلـضر يف اجلمهوريـة                 م

 . سؤال عن األسرة املعيشية١ ٣٠٠ سؤال شخصي و ٢ ٤٠٠املكسيكية ما يقرب من 
، متابعـة حالـة املـرأة      من نظـام مؤشـرات       ٤,٠وقد جهز املعهد الوطين للمرأة اإلصدار        - ٣٨

كة املـرأة يف اتمـع للعيـان، وبيـان حـاالت انعـدام اإلنـصاف          الذي سيساعد على إظهار مشار    
وينطـوي نظـام املؤشـرات هـذا علـى تغطيـة علـى        . وعدم املساواة يف الفرص بني الرجل واملـرأة       

احلالـة الدميوغرافيـة، الـصحة،    :  مواضـيع ١٠ مؤشرات جممعـة يف   ١ ٢٠٥نطاق البلد، ويشمل    
 املعيـشية، األسـر واملـساكن، املـشاركة الـسياسية،           التعليم، العمل، الضمان االجتمـاعي، األسـر      

 .العنف األسري، السكان املتكلمون بلغة أصلية والسكان املعوقون
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وقــام جملــس شــيوخ اجلمهوريــة، بالتنــسيق مــع املعهــد الــوطين للمــرأة، بتنفيــذ العمليــة    - ٣٩
نفيـذ املـؤمتر    متابعة وتقييم التقدم والتراجـع فيمـا جـرى علـى مـدى عـشرة أعـوام مـن ت                   املسماة  

العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، القــاهرة،  
ــة    ــة للمتابع ــة يف املكــسيك، وصــوال إىل آلي ــات   وأهــداف األلفي ــة االتفاق ، وذلــك ــدف متابع

 .الدولية اليت أبرمتها املكسيك يف جمال التمييز وما للمرأة من حقوق اإلنسان
 

 ٢١التوصية  
تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل الــشروع حبمــالت للنــشر والتثقيــف والتوعيــة بأحكــام    
االتفاقية موجهة للمجتمع بأكمله، وعلى وجه اخلـصوص للمـوظفني املـسؤولني عـن إقامـة                
العــدل والــدفاع عــن العدالــة، وللمــرأة املكــسيكية بوجــه خــاص لتعميــق معرفتــها حبقوقهــا  

 .الصعيد الوطين أو على صعيد الواليةمبوجب القوانني على 
متيــزت الوظيفــة القــضائية يف املكــسيك مبزاولــة الرجــال هلــا، وهــو مــا يوضــحه أنــه يف    - ٤٠

 .العليا الوطنية، مل حيدث أن رأستها امرأة العدل حمكمةتاريخ 
‐٢٠٠١الربنامج الوطين لتكافؤ الفرص وعدم التمييـز ضـد املـرأة للفتـرة              واعترافا من    - ٤١

 بأمهيــة عمــل هــذه الــسلطة، فإنــه يــدرج يف خطوطــه االســتراتيجية تعهــدا بالعمــل، يف    ٢٠٠٦
وظائف النيابـة وإقامـة العـدل، علـى تطبيـق األحكـام املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان للمـرأة والفتـاة،                       

ومــن أهــداف هــذا الربنــامج عقــد دورات تــدريب  . الــواردة يف الــصكوك الدوليــة ذات الــصلة
 .وظفات العاملني يف النيابة وإقامة العدل وللمشرعنيوتوعية للموظفني وامل

مـايو  /أيـار ويف إطار هذا التعهد الذي تلتزم به احلكومـة الراهنـة، جـرى يف الفتـرة مـن                    - ٤٢
 للنيابـات   إقامة العدل من منظور جنساين     حلقة عمل عن     ١٥ تنظيم   ٢٠٠٥أغسطس  /آبإىل  

عمـل التعريـف باملعاهـدات الدوليـة يف     وكان موضوع حلقات ال   . العامة ذات االختصاص العام   
جمــال حقــوق اإلنــسان للمــرأة، وخباصــة اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 

، كـان قـد جـرى       ٢٠٠٥سـبتمرب   /أيلـول وحـىت   . واتفاقية بيليم دو بارا، وبيـان طريقـة تطبيقهـا         
قـد ثالثـة    ع٢٠٠٥وجـرى أيـضا يف عـام       .  رجـال  ١٣٦ امـرأة و     ٢٨٤:  شخصا ٣٨٤تدريب  

يف قــانون املؤســسات اجتماعــات مائــدة مــستديرة إقليميــة لتعمــيم وحتليــل مبــادئ إدراج املــرأة 
اإلصالحية، عمـال علـى تعزيـز حقـوق اإلنـسان للنـساء املوجـودات يف مراكـز إلعـادة التأهيـل                      

وجـرى، علـى سـبيل      . االجتماعي، مع مراعاة الصكوك الدوليـة الـيت صـدقت عليهـا املكـسيك             
قواعـد تطبيـق    . النـساء احملرومـات مـن احلريـة وأوالدهـن         ضع وتوزيع املنشور املسمى     الدعم، و 

 .العقوبات يف ضوء املعاهدات الدولية
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ومن األجهزة األخرى املعنية أيضا ذه املـسألة وزارة العالقـات اخلارجيـة الـيت قامـت                  - ٤٣
املـؤمتر الـدويل   اد، بعقـد  ، بالتنسيق مع اهليئات الدولية وكـونغرس االحتـ     ٢٠٠٤أبريل  /نيسانيف  

واملقـصود  . لتعزيز توافق التشريعات احمللية مع الصكوك الدولية يف جمال حقوق اإلنسان للمرأة           
مشروع يشمل البلـد ويـشتمل علـى أحـداث مماثلـة جتـري يف مجيـع أحنـاء البلـد، ـدف تعمـيم               

ال مــسؤوليات الــصكوك الدوليــة املتــصلة حبقــوق اإلنــسان للمــرأة، وصــوال إىل العمــل، يف جمــ   
واشـترك  . ووظائف املوظفني العموميني، على مواءمة هذه الصكوك وتطبيقهـا واالحتجـاج ـا    

يف املؤمتر املشرعون، وممثلون للسلطتني التنفيذية والقـضائية، واملؤسـسات األكادمييـة، وأجهـزة               
 .إقامة العدل ومساعدة الضحايا، واملنظمات غري احلكومية

 للمــرأة أيــضا يتحــاور مــع الــسلطتني التــشريعية والقــضائية اللــتني  وظــل املعهــد الــوطين - ٤٤
 .زودمها مبعلومات أساسية، مثل االتفاقية، والربوتوكول االختياري، والتوصيات العامة

 
 التعميم وتوعية عامة السكان

جرى، يف إطار وضع تقرير املكسيك السادس هذا، عقد اجتماع عمل مـع منظمـات                - ٤٥
الــشبكات العاملــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان للمــرأة، بينــت فيــه أمهيــة االتفاقيــة اتمــع املــدين و
 :وقد وضعت وعممت املنشورات التالية . وتقدمي التقارير

نـشرة  . اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وبروتوكوهلـا االختيـاري            • 
إلدارة العامـــة  ووزعـــت علـــى مـــوظفي ا٢٠٠١نـــوفمرب / الثـــاينتـــشرينصـــدرت يف 

 .االحتادية والكيانات االحتادية ومنظمات اتمع املدين
ــة •  ــرأة     جمموع ــسان للم ــوق اإلن ــصلة حبق ــسية ذات ال ــة الرئي ــصكوك الدولي ــشرتان .  ال ن

ــضغوطني   )٢٠٠٥ و ٢٠٠٤( ــني مــ ــشمالن قرصــ ــة  (CD)، تــ ــسختني اإلنكليزيــ  للنــ
ختياري، والتوصـيات العامـة      وثيقة، منها االتفاقية، وبروتوكوهلا اال     ١١والفرنسية من   

وقــد أُعــد املنــشور مــن أجــل املــؤمتر   . للجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة  
اإلقليمي التاسع بشأن املرأة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب، الـذي عقدتـه           
 اللجنـــة االقتـــصادية ألمريكــــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحــــر الكـــارييب يف املكــــسيك يف     

ــران ــه /حزي ــوطنيني، كمــا وزع يف    ٢٠٠٤يوني ــدوليني وال ــشاركني ال ــى امل ، ووزع عل
ووزعـت املنـشورات علـى     . االجتماع اآلخر ملنظمات اتمع املدين يف املنطقة بأسرها       

موظفي اإلدارة العامـة االحتاديـة والكيانـات االحتاديـة ومنظمـات اتمـع املـدين، كمـا                  
، الــيت نظمــت بإقامــة العــدل مــن منظــور جنــساين  وزعــت يف حلقــات العمــل املتعلقــة 

 .للنيابات العامة يف شىت الكيانات االحتادية
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دليل للعمـل يف املكـسيك علـى تطبيـق املعاهـدات الدوليـة              . احلكم من منظور جنساين    • 
 لالجتمـاع الـوطين للقـضاة   كـان هـذا نتاجـا      . حلماية حقوق اإلنسان للمـرأة والطفولـة      

، ولسلــسلة مــن حلقــات التــدريب الــيت نظمــت يف البلــد   ٢٠٠٢الــذي عقــد يف عــام  
بأسره للقضاة يف االني املدين واجلنائي، وجرى فيها تفسري خمتلف الـصكوك الدوليـة              
يف جمال حقوق اإلنسان للمرأة، مثـل اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                     

 اتفاقيـة القـضاء علـى       ويضم املنـشور األحكـام املـستندة إىل صـكوك دوليـة مثـل             . املرأة
وأُتـيح املنـشور للقـضاة يف كـل أحنـاء البلـد، وكـذلك               . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

 .للمؤسسات األكادميية واهليئات النسائية احلكومية
ــيم يف جمــال حقــوق اإلنــسان للنــساء والطفــالت   . التــشريع مــن منظــور جنــساين  •  التقي

شــكل مطبــوع وممغــنط لكــل واليــة مــن تــسعى املنــشورات، املوضــوعة يف . واألطفــال
ــسان       ــوق اإلن ــشريعية يف جمــال حق ــشجيع اإلصــالحات الت ــة، إىل ت ــات اجلمهوري والي

 .للمرأة، دف تفادي التمييز يف القواعد القانونية
قواعـد تطبيـق العقوبـات يف ضـوء املعاهـدات       . لنساء احملرومات من احلريـة وأوالدهـن      ا • 

 يف جمـال تطبيـق العقوبـات، ـدف حتديـد هـل تلتـزم                دراسـة مقارنـة للقـوانني     . الدولية
أحكامها أم ال باملعاهـدات الدوليـة الـيت وقَّعتـها املكـسيك وصـدقت عليهـا، كاتفاقيـة                   

 .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
وقامت اللجنة الوطنية للرياضة من ناحيتها، يف اجتماع اجلهـاز الـوطين للتربيـة البدنيـة                - ٤٦
ضة، بتعميم املعلومات املتعلقة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وهـو              والريا

 .PEMEXالنشاط الذي قامت به أيضا شركة النفط املكسيكية 
 

 أنشطة أخرى لتوعية موظفي إقامة العدل والنيابة
، وكجـــزء مـــن اإلجـــراءات الـــيت يتخـــذها مكتـــب املـــدعي العـــام        ٢٠٠٤يف عـــام  - ٤٧

، والـيت تـستهدف تكـوين ثقافـة     مكتـب العدالـة واإلنـصاف واجلنـسانية    رية مـن خـالل     للجمهو
ــدت يف مكــسيكو دورة          ــا، عق ــرأة وإعماهل ــوق امل ــام حلق ــرام الت ــى االحت مؤســسية تنطــوي عل

، املوجهـة إىل املوظفـات العموميـات يف هـذا        املنظور اجلنساين يف إقامة العـدل     املؤمترات املعنونة   
 .صفة عامةالسلك وإىل السكان ب

 قـام مكتـب املـدعي العـام للجمهوريـة، بالتنـسيق مـع جلنـة                 ٢٠٠٤مارس  /آذار ٨ويف   - ٤٨
ــإطالق       ــواب كــونغرس االحتــاد، ب ــس ن ــسانية يف جمل ــصاف واجلن ــق   اإلن ــة لتحقي ــة الوطني احلمل

، دف تشجيع االتفاقـات والتـدابري والـسياسات العامـة الـيت             اإلنصاف واألمن املتكامل للمرأة   
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ى حتقيق اإلنصاف واألمن املتكامل للمرأة، ونشر حقوقها، والعمـل يف اتمـع علـى               تساعد عل 
ويف هـذا التـاريخ ذاتـه، نظـم املعهـد      . تشجيع ثقافة عدم العنف إزاء املرأة واإلبـالغ عـن العـف       

 للموظفـــات العدالـــة واإلنـــصاف واجلنـــسانيةالـــوطين للعلـــوم اجلنائيـــة حلقـــة العمـــل املعنـــون  
 التــابع ملكتــب مكتــب العدالــة واإلنــصاف واجلنــسانية يتــولني االتــصال مــع العموميــات الــاليت 

 .املدعي العام للجمهورية
، نظم مكتب املدعي العام للجمهورية، بالتنسيق مع املعهـد          ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلولويف   - ٤٩

  للمـوظفني العمـوميني يف     املنظور اجلنـساين يف إقامـة العـدل       الوطين للمرأة، حلقة العمل املعنونة      
 .هذا السلك

وقام معهد التدريب وإعداد املهنيني يف جمال إقامة العدل علـى املـستوى االحتـادي، يف                 - ٥٠
الدورة التدريبية ملوظفي التحقيقـات االحتـاديني، بتوزيـع مـواد تتعلـق حبقـوق اإلنـسان ودراسـة                   

 والعدالـة  أحوال الضحايا والقانون اجلنائي وأخـالق املهنـة، جـرى فيهـا حتليـل مـسائل املـساواة              
 .واإلنصاف واجلنسانية ورعاية اجلماعات الضعيفة

حقـــوق اإلنـــسان للمـــرأة والعنـــف : يـــوم املـــؤمترات، جـــرى تنظـــيم ٢٠٠٤ويف عـــام  - ٥١
ــذكورة ــهم وللمــوظفني اإلداريــني يف مركــز      وال ــذين جيــري تدريب ــدائمني ال ــشرطة ال ــراد ال  ألف

 .لواقع يف سان لويس بوتوسيتدريب الشرطة االحتادية التابع لوزارة األمن العام وا
 

 ٢٣التوصية  
 املتعلقـة بـالعنف ضـد       ١٩تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تأخـذ يف االعتبـار التوصـية              

املرأة وأن تتخذ التـدابري الالزمـة لكفالـة أن يـنص القـانون علـى العقوبـات املناسـبة جلميـع           
ــة وجــود اإلجــراءات املناســبة لل      ــرأة وكفال ــف ضــد امل ــات  أشــكال العن ــق يف املخالف تحقي

وتوصــي الــدول الطــرف بتطبيــق القــوانني االحتاديــة وقــوانني الواليــات،  . واحملاكمــة عليهــا
حــسب االقتــضاء، لتجــرمي العنــف العــائلي وتوقيــع العقوبــات علــى مرتكبيــه، وعلــى اختــاذ 
تدابري لتمكني النساء ضحايا هذا العنف من احلصول على التعويض واحلماية على الفـور،              

سيما من خالل إنشاء خطوط هاتفية على مدار الساعة للعناية ذه احلـاالت، وزيـادة            وال  
عدد املالجئ، والقيام حبمالت ترمي إىل عدم التهاون على اإلطالق يف العنف ضد املـرأة،               

وتعتـرب اللجنـة أيـضا أن       . وذلك حىت جيري اعتباره مشكلة اجتماعية وأخالقية غري مقبولة        
عتمـاد تـدابري لتـدريب مـوظفي اخلـدمات الـصحية وأفـراد الـشرطة         من املهم بوجه خاص ا   

 .وموظفي االدعاء يف جمال حقوق اإلنسان ومعاجلة العنف ضد املرأة
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 اإلطار املعياري يف جمال مكافحة العنف ضد املرأة
، صدر قانون إنشاء املعهـد الـوطين للمـرأة الـذي تـشمل              ٢٠٠١يناير  / الثاين كانونيف   - ٥٢

 ثقافة الالعنف وعدم التمييز ضد املرأة واإلنصاف بـني اجلنـسني توطيـدا              تعزيز”ددة  أهدافه احمل 
باخلطـة الوطنيـة للتنميـة      وتتعلق تـدابري املعهـد الـوطين للمـرأة وبراجمـه ومـشاريعه              . “للدميقراطية

الربنــامج الــوطين لتكــافؤ   ، وبــاألغراض واالســتراتيجيات الــواردة يف   ٢٠٠٦‐٢٠٠١للفتــرة 
 فيـه   ٧، الـذي يـشري الغـرض الرئيـسي          ٢٠٠٦-٢٠٠١ للفتـرة    مييز ضد املـرأة   الفرص وعدم الت  

. “ واستئـصاله  منع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليـه      ”إىل أن السياسات واملشاريع جيب أن تتغيا        
 . مبادئ استراتيجية وأهداف لألجلني القصري واملتوسط٧ويشمل هذا الغرض 

 للمــرأة علــى مواصــلة وتعزيــز التــدابري الــيت  ويف هــذا املــضمار، عكــف املعهــد الــوطين  - ٥٣
ــامج الــوطين ملكافحــة العنــف العــائلي  اتخــذت يف اإلدارة الــسابقة، مــن خــالل   ، بتفــصيل الربن

، الذي هو نتـاج عمـل       ٢٠٠٦‐٢٠٠٢الربنامج الوطين من أجل حياة خالية من العنف للفترة          
 وذلـك  ،)٢( املـرأة ومعاجلتـه  املكتـب املؤسـسي لتنـسيق تـدابري منـع العنـف العـائلي والعنـف ضـد         

دف إنشاء نظام متكامل متسق متعدد التخصصات ومشترك بني املؤسـسات، يعمـل بتعـاون               
 .وثيق مع اتمع املدين املنظم ويتسىن، من خالله، احلد من العنف العائلي

ويشجع الربنامج على إنشاء نظـام وطـين للـسياسات العامـة للمنـع واملعاجلـة واإلعـالم                   - ٥٤
املنـع؛ الرعايـة؛ الكـشف؛      : لتقييم من منظور جنساين، مـن خـالل مثانيـة خطـوط اسـتراتيجية             وا

ــع اتمــع الــدويل؛ اإلعــالم          ــشريع؛ االتــصال واالرتبــاط املؤســسي؛ التنــسيق واالرتبــاط م الت
والتقييم؛ متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املـرأة واملعاقبـة عليـه واستئـصاله       

ويشمل كل خط استراتيجي أغراضا حمـددة، ومبـادئ للعمـل، وتـدابري     ). اتفاقية بيليم دو بارا   (
قطاعية حمددة يتوىل تنفيذها املتحاورون يف املكتب املشترك بني املؤسـسات، ويوضـح اجلـدول               

 من مرفق هذه التوصية التدابري اليت اختذا الوحدات احلكومية تنفيـذا للربنـامج ونظمـه       ١-٢٣
 .يةالفرع

__________ 
 بتنـسيق مـن املعهـد الـوطين للمـرأة، ويتـألف مـن وزارات                ٢٠٠١نوفمرب  / الثاين تشرينكتب يف   أُنشئ هذا امل   )٢( 

الداخلية، واألمـن العـام، والتعلـيم العـام، والـصحة، والعمـل واملعاشـات االجتماعيـة؛ ومكتـب املـدعي العـام                       
 جملـــس شـــيوخ للجمهوريـــة، والنظـــام الـــوطين للتنميـــة املتكاملـــة لألســـرة، وجلنـــة اإلنـــصاف واجلنـــسانية يف

ــا الوطنيــة،      اجلمهوريــة، وســلطات الواليــات، والــسلطات القــضائية االحتاديــة واحملليــة، وحمكمــة العــدل العلي
اجلمعيـة املكـسيكية    : وجملس القضاء االحتادي، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، واملنظمتني غـري احلكـوميتني           

وانضمت فيما بعد   ). هي اآلن الشبكة الوطنية للمآوى    و(ملكافحة العنف ضد املرأة، ومجعية البدائل السلمية        
ــد      ــة، واملعهـ ــة االجتماعيـ ــوطين للتنميـ ــد الـ ــة، واملعهـ ــة االجتماعيـ ــة، ووزارة التنميـ وزارة العالقـــات اخلارجيـ
ــسكان        ــة ال ــة لتنمي ــة الوطني ــة، واللجن ــا واملعلوماتي ــوطين لإلحــصاء واجلغرافي ــشباب، واملعهــد ال املكــسيكي لل

 .األصليني
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ــرأة     ويراعــي  - ٥٥ ــز ضــد امل ــدم التميي ــرص وع ــوطين لتكــافؤ الف ــامج ال ــن   و الربن ــامج م برن
 أيــضا القواعــد الدوليــة امللزمــة للمكــسيك يف جمــال محايــة املــرأة، حيــاة خاليــة مــن العنــف أجــل
اتفاقيــة (سـيما اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة ملنـع العنــف ضـد املـرأة واملعاقبـة عليـه واستئـصاله            وال
وفيما يتعلق ذه االتفاقية، قدم الوفد املكسيكي، يف اجلمعية احلاديـة والـثالثني             ). يم دو بارا  بيل

ــة      ــدان األمريكي ــرأة للبل ــة امل ــدوبات جلن ــشرين األول   (ملن ــة، ت ــدول األمريكي ــة ال ــوبر /منظم أكت
ذي ومولت املكسيك أيضا اجتماع اخلـبريات الـ       . ، اقتراحا بإنشاء آلية ملتابعة االتفاقية     )٢٠٠٢

ومتخضت هذه العمليـة عـن      ). ٢٠٠٥يوليه  /متوزواشنطن،  (حلل أفضل وسيلة ملتابعة االتفاقية      
اعتمــاد النظــام األساســي آلليــة املتابعــة بنــداء األمســاء، وذلــك يف اجتمــاع للــدول األطــراف يف  

نـوفمرب  / الثـاين  تـشرين  ١٧ويف  ). ٢٠٠٤أكتـوبر   / األول تـشرين  ٢٦(منظمة الدول األمريكيـة     
دم االقتراح املتعلق بآلية املتابعـة إىل رؤسـاء القطاعـات يف خمتلـف هيئـات وكيانـات                  ، قُ ٢٠٠٥

 .٢٠٠٥ديسمرب / األولكانون ٧البلد، وبدأ العمل ا يف 
برنـامج  ، قام املعهد الوطين للمرأة مبراجعة وحتـديث         ٢٠٠٥أكتوبر  / األول تشرينويف   - ٥٦

زا على توسـيع مفهـوم العنـف ضـد املـرأة             يف شىت جوانبه، مركّ    من أجل حياة خالية من العنف     
بتضمينه التعريف الوارد يف اتفاقية بيليم دو بارا، وإدراج املعلومـات املتعلقـة بآليـة متابعـة هـذه                   

 .االتفاقية
 

 التقدم التشريعي والتدابري األخرى يف هذا اال
فحــىت : حتقـق يف املكـسيك تقـدم تــشريعي واسـع يف جمـال مكافحـة العنــف ضـد املـرأة         - ٥٧

ـــ ٢٨، أصــبح هنــاك يف ٢٠٠٥أكتــوبر / األولتــشرين احتاديــا قــانون ملنــع  كيانــا )٣(٣٢ مــن الـ
 كياناً يعترب القانون املدين العنـف العـائلي سـببا للطـالق؛            ٢١العنف العائلي واملعاقبة عليه؛ ويف      

العنـف   قانونـا جنائيـا يـرد توصـيف جلرميـة            ١٣ كياناً يعترب العنف العائلي جرميـة؛ ويف         ٢٧ ويف
 قانونا، ميكن أن يكون السبب هـو العنـف   ٣٢ومع ذلك ففي أقل من نصف الــ       . بني األزواج 
وباملثل فإنـه يف معظـم حـاالت هـذا النـوع مـن اجلـرائم يعاقَـب مرتكبـها بالـسجن                      . ضد األبناء 

لفترة تتراوح بـني أربعـة أشـهر وسـتة أعـوام، ممـا يـسمح لـه باسـتعادة حريتـه بكفالـة، باسـتثناء                        
ــانون ال ــة  ق ــة االحتادي ــسائد يف املقاطع ــانون     . ال ــة ال الق ــوانني املدني ــا ســلف أن الق ــسبب فيم وال

ويـنص القـانون اجلنـائي للمقاطعـة        . اجلنائي هي اليت حتدد العنف العائلي، أو العكـس بـالعكس          
 ).اخلطبة(االحتادية على محاية الزوجة يف حالة االغتصاب يف سياق العالقة 

__________ 
وألغـراض هـذه الوثيقـة، سيـشار     . احتاديـة احتاديـا ومقاطعـة    كيانـا  ٣١كسيك مجهورية احتادية تتكون من   ملا )٣( 

 . احتاديا كيانا٣٢من اآلن فصاعدا إىل الــ 



CEDAW/C/MEX/6
 

20 06-22042 
 

، عـرض علـى جملـس الـشيوخ االقتـراح احملتـوي             ٢٠٠٤نـوفمرب   /ثاين ال تشرين ١٨ويف   - ٥٨
ــشئ       ــام املن ــانون الع ــسن الق ــق ب ــشروع املرســوم املتعل ــى م ــة   عل ــع واحلماي ــوطين للمن للنظــام ال

ومؤدى االقتراح أن يضم النظام الـوطين وزارة        . واملساعدة واستئصال العنف ضد املرأة والفتاة     
 اإلجـراءات، ومكتـب املـدعي العـام للجمهوريـة، واملعهـد             األمن العام الـيت تتـوىل تنـسيق مجيـع         

وتـشترك أيـضا بـشكل مباشـر وزارة التعلـيم،           . الوطين للمرأة الذي يتوىل األمانـة الفنيـة للنظـام         
 .ووزارة الصحة، والوحدات أو الكيانات املهتمة باملرأة والفتاة يف مجيع الواليات والبلديات

وم الـذي مبوجبـه يعـدل القـانون املـدين االحتـادي يف              وقدم جملس النواب مشروع املرس     - ٥٩
ومؤدى هذا االقتراح إضافة فقرة لتوسيع جمموعة األشخاص الذين ميكـن           . جمال العنف العائلي  

أن يتعرضوا للعنف العـائلي حبيـث تـشمل املوضـوعني حتـت اإلشـراف أو احلـضانة أو احلمايـة،                     
، ممن يقيمون يف مسكن الشخص املعتدي، سـواء         والذين يتلقون التعليم أو التدريب أو الرعاية      

 .بصفة مؤقتة أو دائمة، دون اعتبار لعالقة القرابة
وقُدم أيضا اقتـراح بتعـديل القـانون اجلنـائي االحتـادي يف جمـال العنـف العـائلي، حبيـث                      - ٦٠
فمرب نـو / الثـاين تـشرين ويف  . جترب املرأة املساءة معاملتها واألوالد على مغادرة مسكن األسـرة          ال

، أعلنـــت اللجنـــة اخلاصـــة للبـــت يف التحقيقـــات املتعلقـــة بقتـــل النـــساء يف اجلمهوريـــة ٢٠٠٥
املكسيكية ومتابعتها االقتراح املتعلق بالقانون اخلاص بتمتع املرأة حبياة خالية من العنف، الـذي              

اخلاصـة  حيدد الطابع اجلنائي لقتل النساء حبيث خيضع للمعاقبة عليه واملنع، كما أعلنـت اللجنـة          
 .جمموعة من السياسات احلكومية حلماية أمن النساء من السكان

وحيث مكتب املدعي العام للجمهورية على وضع قانون للـضحايا يف مجيـع الكيانـات                - ٦١
وقــد وضــع املكتــب مــشروع قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة   . االحتاديــة وتطبيقــه بالــشكل الــسليم 

 وحلّــل القــوانني اجلنائيــة للــضحايا ملعرفــة هــل توجــد  .النموذجيــة فيمــا يتعلــق بــضحايا اجلرميــة 
 قانونـا املتعلقـة حبمايـة الـضحايا         ١٢وقام املكتب أيـضا بنـشر جمموعـة الـــ           . عوامل متييزية أم ال   

يف الكيانات االحتادية املوجودة ا هذه القـوانني، وتـضم اموعـة حتلـيال ألحـوال الـضحايا يف              
 .لتمييزية وغري املتكافئةهذه الكيانات، لتفادي املعاملة ا

 اقتراحا لتعـديل القـوانني املدنيـة وقـوانني          ٣٢ووضعت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان       - ٦٢
 .األسرة واإلجراءات املدنية واملتعلقة باألسرة، فيما يتعلق بسبل محاية ضحايا العنف العائلي

 الرعاية واحلماية والتعويض
 مراكز اإليواء
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دعم إنشاء شبكة مراكز لإليواء املؤقت لرعايـة ضـحايا          صحة مبشروع   تتكفل وزارة ال   - ٦٣
 مركـز إيـواء وتـوفري الطـابع االحتـرايف           ٢٢، الذي تقوم من خالله بدعم تـشغيل         العنف العائلي 

وتوسـع الـوزارة مـن نطـاق      . ٢٠٠٤ مراكـز أُنـشئت يف عـام         ٣ كيانا احتاديا، ومنها     ١٨هلا يف   
، وتــشجع إنــشاء مــآو جديــدة تــشمل خــدمات  ا العنــفالــشبكة الوطنيــة ملراكــز إيــواء ضــحاي 

مـصحات للـسكان األصـليني مـن        الرعاية النفسية والطبية والقانونيـة؛ وتقـوم بتـشغيل مـشروع            
 يف واليات بـويبال وتـشيواوا وأواكـساكا وتـشياباس وغيريـرو، وينطـوي هـذا املـشروع                   النساء

 .على منوذج مناسب ثقافيا للسكان األصليني
 مــشروعا ٢٦ارة التنميــة االجتماعيــة، مــن خــالل اجتمــاعيني عقــدما،   ودعمــت وز - ٦٤

 .تتوىل تنفيذها منظمات اتمع املدين لتعزيز مراكز إيواء ضحايا العنف من النساء وأوالدهن
الـشبكة الوطنيـة ملـآوى النـساء املتعرضـات      ويدعم املعهد الوطين للمرأة ويشجع تعزيز    - ٦٥

أكتـوبر  / األول تـشرين ، قامت الشبكة بتشغيل تـسعة مـآوٍ، ويف          ٢٠٠٢ويف عام   . للعنف البالغ 
وتقـوم منظمـات اتمــع   .  واليـة ٣٢ مـن الـــ   ٢٤ مـأوى تقـع يف   ٣٤ ارتفـع العـدد إىل   ٢٠٠٤

 مآو الباقية حكومـات الواليـات الـيت تقـع فيهـا             ٩ مأوى، وتتوىل تشغيل الــ      ٢٥املدين بتشغيل   
يونيـه  /حزيـران اجتماعني للشبكة وجلمعيتها الثانية يف وساهم املعهد ماليا يف عقد . هذه املآوى 

ــساء وأوالدهــن مــن     كــذلك نــشر املعهــد  . ٢٠٠٥ ــواء الن ــة وإي دليــل اإلجــراءات ملراكــز رعاي
: دليــل إيــواء النــساء وأوالدهــن املعرضــني للعنــف العــائلي  و ضــحايا العنــف العــائلي واجلنــسي 

 جامعـة الكـارييب يف كينتانـا رو، بنـشر           ، كمـا قـام، بالتعـاون مـع        عناصر للنظر يف إنشاء املآوى    
 .دليل قواعد التشغيل وطرائق املعاجلة املتكاملة للعنف

 
 هواتف املساعدة 

خــط اهلــاتف ، تــشغيل ٢٠٠٣ينــاير / الثــاينكــانونيتــوىل املعهــد الــوطين للمــرأة، منــذ  - ٦٦
ياجــات ، الــذي يــساعد علــى االنتبــاه الــدائم إىل احتاملــسمى مــن أجــل حيــاة خاليــة مــن العنــف

السكان؛ ويوفر املساعدة مـن خـالل حمتـرفني؛ ويكمـل شـبكة وطنيـة خلـدمات الـدعم؛ ويتـيح                     
احلصول املباشر والفوري على اإلرشاد والتوجيه من خالل خدمة وحيدة؛ ويقـيم أثـر محـالت                

 ١١ ٣٩٦ كـان هنـاك رد علـى         ٢٠٠٤ويف عام   . منع العنف وتشجيع وضع سياسة اجتماعية     
 بــالعنف البــدين؛ ٤ ٠٣١ مكاملــة تتعلــق بــالعنف النفــسي واالنفعــايل؛ و ٦ ٧٦٤منــها : مكاملــة

 ٢٨٥ بــالعنف يف العمــل؛ و ٧٢٢ بــالعنف اجلنــسي؛ و ١ ٥٧٤ بــالعنف املــايل؛ و ١ ٧٠٤ و
 ٢٠٠٥، وصل املتوسـط الـشهري لعـام       ٢٠٠٥أكتوبر  / األول تشرينوحىت  . بالعنف املؤسسي 

لعنف ضد املرأة، اليت شنها املعهد الوطين للمـرأة         ويف إطار محلة مكافحة ا    .  مكاملة ١ ١٧٦إىل  
 . يف املائة٥٤٠، زادت املكاملات يف هذه الفترة بنسبة ٢٠٠٥نوفمرب / الثاينتشرينيف 
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االجتمــاع الــوطين خلطــوط   ويف إطــار هــذا املــشروع، نظَّــم املعهــد الــوطين للمــرأة        - ٦٧
وحـضر  . بلد ومسائل التخصص فيهـا     للوقوف على األنشطة املضطلع ا يف ال       املساعدة اهلاتفية 

.  مــن ممثلــي خطــوط املــساعدة اهلاتفيــة يف البلــد واهليئــات النــسائية يف الواليــات ٢٨االجتمــاع 
حلقــة ، وعقــد االجتمــاع الــدويل األول لــنظم املــساعدة والتوجيــه باهلــاتفونظَّــم املعهــد أيــضا 

ظفي خطوط املـساعدة اهلاتفيـة      العمل التدريبية يف جمال العنف العائلي والتدخل يف األزمات ملو         
 كيانـا احتاديـا، وتقـرر فيهـا دعـم           ١٥ من ممثلـي خطـوط اهلـاتف يف          ٦٠، اليت حضرها    يف البلد 

 .شبكات املساعدة وتبادل اخلربات فيما يتعلق بنماذج املساعدة
وجدير بالذكر أن وزارة األمن العام قامت، يف مرحلة أوىل، بتـشكيل فريـق املـساعدة          - ٦٨

النظــام الــوطين لتــوفري اإلرشــاد والتوجيــه عــن طريــق اهلــاتف  ط اهلــاتف املــسمى عــن طريــق خــ
، والتابع للمعهد الوطين للمرأة، يف مرافق الشرطة االحتاديـة          للنساء والفتيات املتعرضات للعنف   

، موجودة يف املعهـد الـوطين للمـرأة         ٢٠٠٤وأصبحت منشآت خط اهلاتف، منذ عام       . الوقائية
ويف عـام  .  كبرية يف املعدات التقنية والـربامج احلاسـوبية الالزمـة لتـشغيله            الذي قام باستثمارات  

خــط اهلــاتف املــسمى مــن أجــل  ألــف بطاقــة جيــب لتعمــيم ١٠٠، طبــع املعهــد ووزع ٢٠٠٣
 ملـساعدة األشــخاص  منـوذج لـإلدارة االجتماعيـة   ولـدى املعهـد أيـضا    . حيـاة خاليـة مـن العنـف    

 املــشورة النفــسية والقانونيــة والــصحية ويف شــؤون  البــاحثني عــن املعلومــات والــدعم يف جمــال 
 .العمل من الفتيات والنساء، مع إحالة الطلبات إىل اجلهات املختصة

ويقــوم مكتب املدعــي العــام للجمهورية بتـشغيــل خدمـة املـساعدة اهلاتفيـــة املـسماة                - ٦٩
01 800 MUJERTEL-PGR  ة واإلرشـاد ومتابعـة   تـوفر الـدعم النفـسي واملـشورة القانونيـ     ، الـيت

وعلـى مـستوى الواليـات، توجـد خطـوط          . احلاالت ملن يتعـرض للعنـف مـن النـساء والفتيـات           
للمساعدة اهلاتفية للنساء من ضحايا العنف يف أغواسكاليينتس وكوواويال وكوليمـا وتـشيواوا             

 .وخاليسكو ونويفو ليون وبويبال وسان لويس بوتوسي
 

 الوقاية والرعاية
ذكر، يف جمــال الوقايــة والرعايــة، التــدابري الــيت اختــذها املكتــب املــشترك بــني   جيــدر بالــ - ٧٠

دعم البحـوث يف موضـوع العنـف؛        : املؤسسات الذي يتوىل تنسيقه املعهد الوطين للمرأة، مثل       
ــة؛ إدراج املنظــور اجلنــساين يف الــربامج واإلجــراءات املؤســسية ملكافحــة      تنظــيم محــالت دعائي

الربنـامج الـوطين مـن     واُألطر القانونية اجلديـدة، وصـياغة ومتابعـة          العنف؛ تشجيع اإلصالحات  
، الذي وضع فيـه تقريـران اسـتنادا إىل املعلومـات الـيت يقـدمها كـل           أجل حياة خالية من العنف    

ــها املكتــب    ــألف من ــيت يت ــام . مــن اجلهــات ال ــة   ٢٠٠٣ويف ع ــة اجتماعــات عام ، عقــدت ثالث
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، وكـان االجتمـاع األخـري هـو         ٢٠٠٥ن يف عـام     ، واجتماعـا  ٢٠٠٤للمكتب، وثالثـة يف عـام       
 .٢٠٠٥أغسطس /آباالجتماع الثالث عشر الذي عقد يف 

ويف هــذا الــسياق، وضــع املعهــد الــوطين للمــرأة ونفــذ النظــام املتكامــل لرعايــة النــساء    - ٧١
.  واليـة يف اجلمهوريـة     ٣١ مـن الـــ      ٢٤ يف   ٢٠٠٥ضحايا العنف العائلي، الذي طُبق حىت عام        

ت اجتماعــات للتنــسيق املــشترك بــني املؤســسات مــع عناصــر فاعلــة مــن احلكومــة ومــن  وعقــد
إنـشاء نظـام للتوجيــه   : اتمـع املـدين يف الواليـات، وجـرى التوصـل فيهـا إىل االتفاقـات التاليـة        

؛ إنشاء مكتب مشترك بني املؤسسات لتنسيق التـدابري املتـصلة           )شبكة بيانات وبيانات مضادة   (
تــشكيل جمــالس إدارة لتوجيــه األجهــزة؛ تعزيــز بــرامج نــشر حقــوق اإلنــسان  بــالعنف العــائلي؛ 

للمرأة؛ مراجعة التشريعات اجلنائية يف ضوء القانون املقارن الـذي يـصنف العنـف العـائلي بأنـه                  
وكـــان حـــىت . جرميـــة جـــسيمة؛ ختـــصيص أبـــواب حمـــددة يف امليزانيـــة ملعاجلـــة العنـــف العـــائلي

 .عا للنظام اجتما٢٤ قد عقد ٢٠٠٥أغسطس /آب
، يقوم املعهد الـوطين للمـرأة       الربنامج الوطين من أجل حياة خالية من العنف       ويف إطار    - ٧٢

اقتراحـات مـن أجـل تعـايش دميقراطـي يف األسـرة؛ ملكافحـة العنـف           : بتنفيذ املشروعني التـاليني   
ــة ، وعقــد حلقــة العمــل املــسماة  نعلٍّــم الــسالم  ، عمــال علــى اســتمرار منــع العنــف منــذ الطفول

 .املشروع السابق
 انطالقـا مـن وزارة      برنامج معاجلة العنـف العـائلي واجلنـسي والعنـف ضـد املـرأة             وينفذ   - ٧٣

، يطبق يف مجيع كيانات البلد، ويتـضمن ثالثـة          ٢٠٠٥الصحة؛ وأصبح هذا الربنامج، منذ عام       
ــة  ــن الرعايـ ــستويات مـ ــصة يف   : مـ ــة املتخصـ ــصحية؛ والرعايـ ــز الـ ــية يف املراكـ ــة األساسـ  الرعايـ

وجرى يف إطـار هـذا البنـد األخـري تـوفري            . املستشفيات العامة واملتخصصة؛ والرعاية يف املآوى     
وسـيكون  .  مأوى، يقع أربعـة منـها يف منـاطق الـسكان األصـليني     ١٨ لــ  ٢٠٠٤الدعم يف عام    

ولالطـالع علـى األنـشطة املنفـذة     . الربنامج باختصار جزءا من جدول التأمني الـصحي الـشعيب     
 . من مرفق هذه التوصية٢-٢٣ذا الربنامج حسب الكيان االحتادي، انظر اجلدول يف إطار ه

النمـوذج املتكامـل ملعاجلـة العنـف العـائلي واجلنـسي والعنـف              ووضعت وزارة الـصحة      - ٧٤
، ومن خالله جيري تعزيـز بـرامج الـدعم القـانوين والعالجـي وبـرامج إرشـاد ضـحايا                    ضد املرأة 

 الكيانات االحتادية، ويـشمل عقـد حلقـات عمـل يف الواليـات            العنف؛ ويطبق هذا النموذج يف    
ــق احلاســوب  ــسي    ٢٠٠٣ويف عــام . عــن طري ــائلي واجلن ــة العنــف الع ، جــرى ختــصيص ميزاني

 واليـة املـشاركة يف املـشروع        ١٣والعنف ضد املـرأة مباشـرة لتعزيـز اخلـدمات الـصحية يف الـــ                
دية، ميتشواكان، موريلـوس، سـاكاتيكاس،      كواويال، مونتريي، املقاطعة االحتا   (الرائد للنموذج   

ــساكا، تــشياباس       ــدالغو، تــشيواوا، تالكــسكاال، أواك ــا كاليفورنيــا ســور، إي ويف عــام ). باخ
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ــشاركة إىل   ٢٠٠٤ ــات امل ــة  ٢١، ارتفــع عــدد الكيان ــوظفي  ١٢ ٦٤٦، وحتققــت تغطي  مــن م
الـسكان  واعتمـد النمـوذج لتطبيقـه علـى الـسكان البـالغي الـضعف، وال سـيما            . قطاع الـصحة  

، صـدر النمـوذج     ٢٠٠٤ديـسمرب   / األول كـانون ويف  . األصليون والعمال الزراعيـون امليـاومون     
االسـتراتيجية، والتخطـيط، والتنفيـذ،، ووزع يف الكيانـات االحتاديـة            : الذي يشمل ثالثة أجزاء   

 .برنامج معاجلة العنف العائلي واجلنسي والعنف ضد املرأة، دعما لتنفيذ ٣٢ الــ
منـع ومعاجلـة    : دليـل مـدريب ومـدربات مـوظفي الـصحة         ضعت وزارة الصحة أيضا     وو - ٧٥

 .، الذي وزع على مجيع الدوائر الصحية بالوالياتالعنف العائلي واجلنسي والعنف ضد املرأة
وقامــت اللجنــة الوطنيــة لتنميــة الــسكان األصــليني، يف إطــار االتفــاق املــربم مــع وزارة   - ٧٦

 للرعايـــة الـــصحية ومعاجلـــة العنـــف العـــائلي بـــني الـــسكان الـــصحة، بتـــشجيع مـــشروع رائـــد
الدعم النفسي، والـدعم    (األصليني، ومن أهدافه معاجلة العنف العائلي واملؤسسي واالجتماعي         

؛ والتـدريب يف جمـال الـذكورة؛ والعنـف العـائلي؛ وإنـشاء              )واملرافقة القانونية، والرعايـة الطبيـة     
 . الصحة مصحات يف واليات شىت ترتبط بقطاعمخس
ــرة بتنفيــذ        - ٧٧ ــوم النظــام الــوطين للتنميــة املتكاملــة لألس برنــامج املــساعدة القانونيــة   ويق

ــضم   . لألســرة ــة، ان ــام  ١٨٩ويف موضــوع الرعاي ــواة ٢٠٠٤ حــدثا يف ع ويف .  إىل أســرهم الن
ــرة مـــن  ــوبر / األولتـــشرينالفتـ ــبتمرب /أيلـــول إىل ٢٠٠٣أكتـ  ١٦ ٩٧٣، عوجلـــت ٢٠٠٤سـ

 منــها، ومل جيــرِ اإلبــالغ إال يف  ١٢ ٤٧٣، تأكــد ســوء املعاملــة يف  شــكوى مــن ســوء املعاملــة 
ويقــوم النظــام الــوطين للتنميــة املتكاملــة لألســرة أيــضا بتــشغيل مكاتــب   .  حالــة فقــط٢ ٢١٣

املدعي العام للدفاع عن القاصر واملرأة واألسرة، وتنفيذ مشروع للتغطيـة التامـة هلـذه املكاتـب                 
يـات للتنميـة املتكاملـة لألسـرة، علـى مراجعـة وتعـديل النمـاذج                يتمثل يف العمل، مع نظم الوال     

ويتمثـل  . املختلفة للمكاتب ولرباجمها األساسـية، عمـال علـى اخلـروج بنمـوذج وطـين للمعاجلـة          
اهلدف يف توسيع نطاق تغطية اخلدمة من خـالل إنـشاء مكاتـب للمـدعي العـام حيـث تقتـضي                     

حــىت يتــسىن لكــل فــرد، بــصرف النظــر عــن حمــل   احلاجــة يف املنــاطق أو البلــديات أو املراكــز،  
أو احلـصول علـى مـساعدة       /إقامته، احلضور لإلبالغ عن حاالت العنف العائلي أو معاجلتها، و         

وبفـــضل جمهـــود نظـــم التنميـــة املتكاملـــة لألســـرة يف الواليـــات   . قانونيـــة يف املـــسائل العائليـــة 
ــام مــن     ــديات، ارتفــع عــدد مكاتــب املــدعي الع  يف عــام ٨١٥ إىل ٢٠٠١ يف عــام ٦١٢والبل

٢٠٠٣. 
ووضــع النظــام الــوطين للتنميــة املتكاملــة لألســرة أيــضا نظامــا للكــشف عــن حــاالت      - ٧٨

العنف العائلي والعنف ضد املـرأة وتـسجيلها ومعاجلتـها ومتابعتـها، كمـا أعـد الـسجل الـوطين                    
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لـديات،  للفتيات الضعيفات كجـزء مـن نظـام املعلومـات علـى مـستوى االحتـاد والواليـات والب         
 .فيما يتصل باملساعدة االجتماعية

 املراكــز املتخصــصة ملعاجلــة العنــف العــائلي وتقــوم وزارة التنميــة االجتماعيــة بتــشغيل   - ٧٩
، فـضال عـن أن هلـا مكتبـا لإلرشـاد يف جمـال العنـف                 مآوى النساء املتعرضات للعنف العـائلي      و

 التـابع هلـا، بـدعم       برنـامج املوئـل   الل  وتقوم الوزارة، من خـ    . العائلي خيدم العامالت يف الوزارة    
وتقـوم الـوزارة اعتبـارا مـن     . حتسني األحياء يف املستوطنات اهلشة، سعيا إىل تنظيم تطوير املدن        

ويـشمل برنـامج    . حتقيـق األمـن للمـرأة وجمتمعهـا احمللـي         ، بتطبيـق الطريقـة املـسماة        ٢٠٠٥عام  
فة للنــساء واألحــداث والبــالغني مــن  أيــضا اقتراحــا بإنــشاء مالجــئ أو مــآوٍ أو دور ضــيااملوئــل

 مدينـة مـن املـدن       ١٧٣كـان هـذا الربنـامج يطبـق يف          ،  ٢٠٠٤ويف عـام    . ضحايا العنف املـرتيل   
 مـن  ١٠هنا فإنه يوفر الرعاية لثمانية من كـل  ومن ي،  اليت يتكون منها النسق احلضر  ٣٦٤ الــ

 .سكان احلضر
جتماعية سبعة مشاريع حمددة يف جمـال       ، دعم املعهد الوطين للتنمية اال     ٢٠٠٤ويف عام    - ٨٠

 بيــسو لــدعم ١ ٨٣٠ ٠٠٠العنـف القــائم علــى أســاس اجلــنس، فرصـد ميزانيــة احتاديــة قــدرها   
 ٢ ٠٨٢ومـن خـالل هـذه املـشاريع، اسـتفاد        . لمنظمات اتمع املدين املتخصصة يف هذا اا      

الــسياق وجــرى يف هــذا .  رجــال٤٥٠ امــرأة و ١ ٦٣٢شخــصا بــصورة مباشــرة، كــان منــهم 
الرعاية القانونية والنفـسية للمـرأة؛ محـالت للتعريـف بـالعنف العـائلي؛        : تشجيع تدابري من قبيل   

ــوق        ــف، واحلق ــسني، والعن ــصاف اجلن ــة يف جمــال إن حلقــات عمــل وأحاديــث إرشــادية للتوعي
القانونيــة؛ ســتة بــرامج إذاعيــة عــن العالقــات الــسلمية؛ لعبــة تعليميــة لتــشخيص أحــوال اتمــع 

، جـرى   ٢٠٠٥ويف عـام    . مرصـد املـواطنني ملكافحـة العنـف       ؛ إنتاج وبث مقتطفات مـن       احمللي
 بيـسو، لالضـطالع بأنـشطة يف جمـال          ٤ ٤٨٥ ٥٠٠ مشروعا للعنـف مبيزانيـة قـدرها         ٢٤دعم  

التــدريب والبــث والتوعيــة يف جمــال اإلنــصاف والعنــف القــائم علــى أســاس اجلــنس، والرعايــة    
 .عنف القائم على أساس اجلنساملباشرة التخصصية فيما يتعلق بال

ــن خــالل     - ٨١ ــوطين، م ــدفاع ال ــوم وزارة ال ــف يف    وتق ــع حــدوث العن ــدائم ملن ــامج ال الربن
واملـستفيدون  . ، بأنشطة للتوعية والتعريف والوقاية والكشف املبكـر والرعايـة والبحـث           األسرة

يــع أفــراد واألفــراد اخللــف جلم)  امــرأة٦ ٠٨٧(مــن هــذا الربنــامج هــم املوظفــات العــسكريات 
 ). تقريبا٢٥٨ ٨٦٢(اجليش والقوات اجلوية املكسيكية 

 التـابع للمكتـب    املركز الوطين لرعايـة الـضحايا     وأنشأ مكتب املدعي العام للجمهورية       - ٨٢
ــة الــضحايا وخدمــة اتمعــات، وهــو اآلن يف      الفرعــي للمــدعي العــام حلقــوق اإلنــسان ورعاي

ويقوم املكتب أيـضا بتـشغيل    . سرة وضحايا االختطاف  مرحلته األولية، ومهمته رعاية أفراد األ     
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.  الـذي يـستهدف اتمـع برمتـه، مـع التركيـز أساسـا علـى املـرأة                  الربنامج املتكامل ملنع اجلرميـة    
وصاغ جملس شيوخ اجلمهورية واملنظمة الدوليـة ملناهـضة التعـذيب اقتراحـا بإنـشاء نيابـة عامـة          

تعامــل مــع جــرائم العنــف ضــد املــرأة يف البلــد  خمصــصة يف مكتــب املــدعي العــام للجمهوريــة لل
 .قاطبة
ولــدى اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان شــبكة لــدعم النــساء واألطفــال الــذين ينتــهك  - ٨٣
ــة       مــا هلــم مــن حقــوق اإلنــسان؛ وتقــوم اللجنــة أيــضا بتنفيــذ برنــامج دائــم للمــساعدة القانوني

 .والنفسية واإلحالة إىل اجلهات املتخصصة
الـسبيل احلاسـم إىل     م املعهد الوطين للمرأة بوضـع الدراسـة املنهجيـة املـسماة             كذلك قا  - ٨٤

ـج  : االجتماع الدويل ملعاجلة ومنـع العنـف ضـد املـرأة    ؛ ونظم رعاية النساء املتعرضات للعنف  
ــى أســاس      ؛ و متعــدد التخصــصات  ــائم عل ــاذج معاجلــة العنــف الق ــشأن من ــدويل ب االجتمــاع ال

ق املنهجية واملواد التعليمية ذات املنظور اجلنساين، وضـعت الوثيقـة   وفيما يتعلق بالطرائ . اجلنس
 لدراستها مع التالميذ مـن اجلنـسني يف النظـام التعليمـي الـوطين                الطفولة منذمنع العنف    املعنونة

 ومـع امليـسرين مـن     )قبل املدرسة، واملرحلة االبتدائيـة، والتعلـيم مـن بعـد، والتعلـيم اخلـاص               ما(
 .الربنامج الوطين للتدريب الدائم للمدرسني العاملنيء يف الرجال والنسا

 
 احلمالت وتدابري النشر

، الـــيت بـــدأا جلنـــة احلملـــة الوطنيـــة لتحقيـــق اإلنـــصاف واألمـــن املتكامـــل للمـــرأةإن  - ٨٥
اإلنصاف واجلنسانية يف جملس النواب ومكتب املدعي العام للجمهورية، تنفذ باعتبارها تـدبريا             

جملـس  : وتشمل هذه احلملـة أنـشطة مـع       . ضع لتقييمات دورية للتقدم والنتائج    واسع النطاق خي  
النــواب، جمــالس الكــونغرس يف الواليــات، املعهــد الــوطين للمــرأة، املعهــد املكــسيكي للــضمان  
االجتماعي، معهد الضمان واخلـدمات االجتماعيـة للعـاملني يف الدولـة، النظـام الـوطين للتنميـة               

ابات العامة لشؤون العدالـة يف الواليـات، اهليئـات النـسائية يف الواليـات،               املتكاملة لألسرة، الني  
وجــرى يف إطــار . املراكــز الــسياسية، جلــان الواليــات حلقــوق اإلنــسان، املؤســسات التعليميــة   

احلملة تنظيم مناسـبات يف شـىت واليـات اجلمهوريـة واملقاطعـة االحتاديـة، مـن قبيـل الـدورات،                     
وينـشر مكتـب املـدعي العـام للجمهوريـة رسـائل            . ؤمترات، واملعـارض  والندوات، واحملافل، وامل  

وقائية من خالل األنشطة الثقافية والرياضية والتروحيية، مثـل األسـواق، والـرحالت، ولقـاءات               
 التابعـة للكليـة الوطنيـة       ٢٦٤ملنع اجلرمية واالعتماد على املخـدرات، وقـد نظـم يف املـشاتل الـــ                

مـا وطنيـة للمنـع املتكامـل للعنـف واجلرميـة واالعتمـاد علـى املخـدرات،                  للتعليم املهين الـتقين أيا    
ــشباب، ومناســبات        ــاءات ال ــؤمترات، ولق ــستديرة، وامل ــدة امل ــل، واجتماعــات املائ ــشمل احملاف ت

 .رياضية، ومناقشات سينمائية
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وتتــوىل وزارة الــصحة نــشر وتطبيــق املعيــار الرمســي املكــسيكي املتعلــق مبعــايري املعاجلــة   - ٨٦
تقدمي اخلدمات الصحية، معايري املعاجلة الطبيـة       : NOM-190-SSA1-1999: طبية للعنف العائلي  ال

 العنــف، موجهــة إىل  وتــدعم الــوزارة أيــضا القيــام حبمــالت توعيــة بــشأن منــع.للعنــف العــائلي
الــسكان األصــليني بلغتــهم، وتتــضمن مقتطفــات إذاعيــة إعالميــة ختاطــب النــساء مــن الــسكان   

ــة     األصــليني لتوعيتــ  هن، والوقــوف يف الوقــت املناســب علــى حــاالت العنــف العــائلي، والرعاي
تسلتال، تسولتسيل، ناوا، تيبانيكا، أموسـغا، ميكـسه، أوافـه،          : الصحية، وتذاع باللغات التالية   

 .ميكستيكا
ويــشارك معهــد الــضمان واخلــدمات االجتماعيــة للعــاملني يف الدولــة، مــن ناحيتــه، يف   - ٨٧

 املؤســسات ملنــع ومعاجلــة العنــف القــائم علــى أســاس اجلــنس يف املقاطعــة اللجنــة املــشتركة بــني
حلقـات عمـل   ؛ وعقد املعهـد مخـس       NOM، عمال على نشر املعيار الرمسي املكسيكي        االحتادية

 مــن مــوظفي ١٥٠، اشــترك فيهــا ملنــع ومعاجلــة العنــف العــائلي واجلنــسي والعنــف ضــد املــرأة  
 . واملمرضني من اجلنسنيالصحة واألطباء واملرشدين االجتماعيني

وقــد عمــدت وزارة العالقــات اخلارجيــة، مــن أجــل نــشر الــصكوك الدوليــة يف جمــال     - ٨٨
 اتفاقية بيليم دو بارا والنظام األساسي آللية متابعتها، إىل عقـد            حقوق اإلنسان للمرأة، وخباصة   

 حقـوق اإلنـسان    املؤمتر الدويل لدعم مواءمـة التـشريعات احملليـة مـع الـصكوك الدوليـة يف جمـال                 
سان لويس بوتوسـي، تيخوانـا، املقاطعـة االحتاديـة، مـونتريي، موريليـا،              (للمرأة يف ستة أماكن     

امللتقـى الـوطين الثـاين للمـشرعني مـن أجـل مواءمـة الـنظم                كمـا نظمـت الـوزارة       ). فيلياإرموسا
ل حقـوق    يف جمـا   القانونية يف الواليات مـع الـصكوك الدوليـة الـيت تكـون املكـسيك طرفـا فيهـا                  

ــة لتفــصيل االقتراحــات      اإلنــسان للمــرأة، وعقــدت حلقــات عمــل يف مجيــع الكيانــات االحتادي
اخلاصة بتعديل التشريعات يف اال اجلنائي واملـساعدة االجتماعيـة والـصحية، وفقـا للـصكوك                

 .الدولية يف جمال حقوق اإلنسان للمرأة
أحاديـث  : ة البيـت واألسـرة    محلـ  صمم الس الوطين للسكان ونـشر        ٢٠٠٣ويف عام    - ٨٩

، بتــصميم ٢٠٠٥ســبتمرب /أيلــولإىل ينــاير /كــانون الثــاينكمــا قــام، يف الفتــرة مــن . وحتــوالت
إسـاءة معاملـة البـالغني؛ العنـف ضـد املـرأة؛       : وبث مقتطفات إذاعية إعالمية يف املواضيع التاليـة     
ء والعنـف؛ العنـف يف      اإليـدز؛ الفتيـات والنـسا     /اإلدمان والعنف؛ فـريوس نقـص املناعـة البـشرية         

، “احلــرةنطقــة امل”فتــرة اخلطوبــة، أُذيعــت بالتعــاون مــع املعهــد املكــسيكي لإلذاعــة يف برنــامج  
 عامـا مـن العمـر الـذين يعيـشون يف املنطقـة        ٢٥ و   ١٥املوجه إىل املراهقني والشباب فيمـا بـني         

 .املتروبولية من مكسيكو
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الـدويل األول للفنـون املـسرحية مـن أجـل           امللتقى  ونظم الس الوطين للثقافة والفنون       
 العنــف ضــد املــرأة يف املكــسيك ؛ وأصــدر كتــاب حقــوق اإلنــسان يف املركــز الــوطين للفنــون  

ــايف   ( ــا الثق ــشمالية  –مركــز تيخوان ــة احلــدود ال ــؤمتر  ) كلي ــد م ــني   ، وعق ــن العنــف ب ــا م انطالق
 يف مركـز    عدةدراسـات عـن دور احتـرام الـذات والعـالج باملوسـيقى كبـديل للمـسا                : الزوجني

 .تيخوانا الثقايف
 يف موقعهـا علـى اإلنترنـت     املرأة واملياه وأنشأت اللجنة الوطنية للمياه الصفحة املسماة        - ٩٠

ونظمـت وزارة   . لنشر املعلومات واملساعدة ملناهضة العنف العائلي ومن أجل الصحة والتعلـيم          
ي ويف موضـوع إسـاءة       أسـطول املكـسيك مـن جهتـها حمـاورات للتوجيـه االجتمـاع              –البحرية  

ونــشر املــصرف الــوطين للتجــارة اخلارجيــة اإلجــراءات الــيت ينبغــي أن   . معاملــة املــرأة والطفــل
يتخذها من يتعرض للعنف العائلي، وتوجد يف جامعة املكسيك الوطنية املـستقلة وحـدة حتليـل                

 .خاصة بالعنف
 املعهـد الـوطين     –لعمـل   ، قام الس الوطين للتعليم من أجل احليـاة وا         ٢٠٠٢ويف عام    - ٩١

، بوضـع وتوزيـع سلـسلة مـن عـشرة           ”Metro“لتعليم الكبار، من خالل شـبكة النقـل اجلمـاعي           
العنف العائلي، العنـف القـائم      : ملصقات تتحدث عن األسرة والعنف العائلي يف املسائل التالية        

التــصال علــى أســاس اجلــنس، العنــف ضــد األطفــال ويف شــىت اــاالت االجتماعيــة؛ الوقايــة وا
 .واحلل السلمي للخالفات؛ جهات الدعم، إخل

مـن يـضرب إحـدانا    : ونظم املعهد الـوطين للمـرأة احلمـالت التاليـة يف وسـائل اإلعـالم          - ٩٢
يضربنا مجيعا؛ أوقفوا العنف ضد املرأة؛ انتبـهن أيتـها الـسيدات؛ العنـف يـدمر كـل شـيء؛ مـن                 

فلـنعلِّم بلطـف، احتـرام      . ت جتـرح  أجل حيـاة خاليـة مـن العنـف، ال ضـربات توجـع وال كلمـا                
العمل املرتيل؛ مزيد مـن العمـل، مزيـد مـن املـآوى؛ مناهـضة سـوء معاملـة األطفـال يف أمريكـا                        

 األمم املتحـدة    منظمة (الوسطى واملكسيك، افتح فمك وافتح عينيك ولكن ال تغلق فمك أبدا          
عــام للجمهوريــة، املعهــد للطفولــة، النظــام الــوطين للتنميــة املتكاملــة لألســرة، مكتــب املــدعي ال 

، وغريهـا مـن احلمـالت،       محلة بلغات الـسكان األصـليني الستئـصال العنـف         ؛ و   )الوطين للمرأة 
كمــا نظمــت محلــة عــن حقــوق اإلنــسان للمــرأة إلدراج املنظــور اجلنــساين يف سياســات األمــن 

 .العام ودعم حتليل نظام إعادة التأهيل االجتماعي
 .٣-٢٣شورات واملواد، انظر اجلدول ولالطالع على ما نشر من املن 
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 التدريب والتوعية  
، وـذه   مكتـب العدالـة واإلنـصاف واجلنـسانية       أنشأ مكتب املـدعي العـام للجمهوريـة          - ٩٣

ويــضطلع . الطريقــة أدرج املنظــور اجلنــساين يف أعمــال موظفيــه علــى صــعيد البلــد والواليــات  
 فــضال عــن تــدابري ذات صــلة حبقــوق املكتــب بأنــشطة يف جمــال منــع العنــف ورعايــة ضــحاياه، 

ويف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، عقـد املكتـب      . اإلنسان ومبناهضة االستغالل التجـاري لألطفـال   
 يف ســياق دورات التــدريب األويل  حلقــة عمــل يف موضــوع العدالــة واإلنــصاف واجلنــسانية     

ج املكتــب املنظــور  ملــوظفي التحقيقــات االحتــاديني واخلــرباء الفنــيني يف علــم اإلجــرام؛ وأدر      
اجلنساين يف موضوع حقوق اإلنسان وآداب املهنة يف سياق دورات تدريب هـؤالء املـوظفني،               
وكــذلك الــدورات املخصــصة ملــوظفي النيابــة العامــة، واخلــرباء الفنــيني، والرؤســاء اإلقليمــيني    

جلنـساين يف   كذلك أدرج املكتب املنظور ا    . للوكالة االحتادية للتحقيقات، واملوظفني العموميني    
ويـوفر  . “م النـسائي اإلجرا”الدراسات العليا لدراسة أحوال الضحايا وعلم اجلرمية، مع مسألة    

املكتب التدريب للموظفني الذين يتعاملون مع ضحايا اجلرمية ومرتكبيهـا، مـن خـالل حلقـات             
ي، عمل للتوعية تنطوي على دينميات قائمة علـى التجربـة يف جمـال اجلنـسانية، والعنـف اجلنـس                  

والعنــف العــائلي، والــذكورة، عــالوة علــى دورات أساســية يف حقــوق اإلنــسان تعقــد جلميــع    
، ونظـم دورة املـؤمترات      دليـل رعايـة ضـحايا اجلرميـة       وقد وضع املكتب أيـضا      . موظفي املكتب 

 .املنظور اجلنساين يف إقامة العدلاملسماة 
د اتفـاق تعـاون مـع املعهـد الـوطين           وقام املعهد الوطين للعلوم اجلنائية، من ناحيته، بعقـ         - ٩٤

، وأصـدر   كيفية الكشف عن العنـف املـرتيل ومنعـه والتـصدي لـه            للمرأة، ونظم الدورة املسماة     
ويف . دليل إدراج املنظور اجلنساين يف تدريب موظفي النيابات العامة االحتادية واخلـرباء الفنـيني         

امة العـدل علـى املـستوى االحتـادي         ، قام معهد التدريب وإعداد املهنيني يف جمال إق        ٢٠٠٤عام  
: ، اليت تطرح فيها مسائل مـن قبيـل        التدريب األويل ملوظفي التحقيقات االحتاديني    بتنظيم دورة   

الضمانات الفردية، حقوق اإلنـسان ودراسـة أحـوال الـضحايا، وحتلّـل يف سـياق هـذه املـسائل                    
م املــساواة بــني اجلنــسني،  مواضــيع املــساواة بــني الرجــل واملــرأة، واجلماعــات الــضعيفة، وعــد   

 .وسياسات اإلنصاف واجلنسانية
برنامج معاجلة العنف العـائلي واجلنـسي      وتشمل اخلطوط االستراتيجية اليت يقوم عليها        - ٩٥

 لــوزارة الـصحة تـوفري التـدريب جلميــع املـوظفني علـى الكـشف، والــدعم،       والعنـف ضـد املـرأة   
ــة األشــخاص املتعرضــني للعنــف، وكــذلك تــدريب   ــة  وإحال  املــوظفني املتخصــصني علــى رعاي

ضــحايا العنــف، وتوعيــة املــوظفني ومــستعملي اخلــدمات علــى مــستويات التسلــسل الــوظيفي    
املختلفــة، باإلضــافة إىل دعــم تــدابري حمــددة للمــشاركة املتعــددة القطاعــات، مــن أجــل التعبئــة    
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ــه علــى      ــة الــيت تــساعد علــى منــع العنــف القــائم علــى أســاس اجلــنس وعواقب  صــحة االجتماعي
 .السكان

، يقـوم   معايري املعاجلة الطبية للعنـف العـائلي      : املعيار الرمسي املكسيكي  ويف إطار تطبيق     - ٩٦
املعهد املكسيك للضمان االجتمـاعي بتعمـيم املفـاهيم األساسـية للعنـف العـائلي علـى مـوظفي                   

ه اســتراتيجيت، يف تنفيــذ ٢٠٠١وقــد بــدأ املعهــد، يف عــام  . الــصحة يف وحــدات طــب األســرة 
، اليت تـشمل دورات تعليميـة لتحديـد أشـكال سـوء املعاملـة والعنـف                 للربامج الصحية املتكاملة  

العائلي، جيري فيها التشجيع على اإلبالغ، والتوجيه إىل اخلـدمات وشـبكات الـدعم املوجـودة       
 يف املائــة مــن ٦٥( مركــزا ٢٤واضــطلع املعهــد بأنــشطة تدريبيــة يف  . داخــل املعهــد وخارجــه 

ويف عــام . ، ويــشكِّل املعهــد فرقــا ملــساعدة املعتــدين أو ضــحايا العنــف العــائلي)امجممــوع النظــ
، بلغت نسبة تغطية اخللف يف مجيع احلقوق من السكان احملاطني علما بـالعنف العـائلي                ٢٠٠٣
 يف املائــة، ويف هــذا العــام وصــل عــدد اخللــف يف مجيــع احلقــوق املنخــرطني يف فــرق         ٣١,٥

دليــل مــدريب وجــرى أيــضا توزيــع وتطبيــق  . ٤٣ ٧٣٦لعــائلي إىل املــساعدة يف جمــال العنــف ا
، ووزعـت كتيبـات     منع ومعاجلة العنف العائلي واجلنـسي والعنـف ضـد املـرأة           : موظفي الصحة 

ويف إطــار . يف موضــوع العنــف العــائلي يف مراكــز رعايــة الطفــل ومراكــز الــضمان االجتمــاعي
،  الفـرص  –كـسيكي للـضمان االجتمـاعي       برنـامج املعهـد امل     املنفـذ يف     د الـذكورة  جتـد مشروع  

جرى توفري التدريب للرجال يف املناطق املهمشة للغاية، تفاديا للـرتاع علـى املـوارد االقتـصادية                 
 .اليت يوزعها الربنامج

 للمرحلـة االبتدائيـة الـذي وضـعته وزارة التعلـيم            برنامج التربية الوطنية واألخالقية   ويف   - ٩٧
تــدريس الثقافــات املختلفــة، التعلــيم مــن أجــل الــسالم  : ت التاليــةالعــام، جتــدر بالــذكر املكونــا

شبكة سـواتل التلفزيـون     وتقوم  . وحقوق اإلنسان، التربية البيئية، املنظور اجلنساين، منع العنف       
 برناجمـــا شـــهريا تتـــصل مبـــسائل إنـــصاف اجلنـــسني ومنـــع العنـــف ٢٠ ببـــث حـــوايل التعليمـــي
 .ومكافحته

االجتماعني الوطنيني األول والثـاين يف موضـوع الـشفافية          عام  وعقدت وزارة التعليم ال    - ٩٨
 اإلنـصاف  ، دف نشر  “نشر حقوق التالميذ وأرباب األسر واالهتمام ا      ” ومكافحة الفساد 

بني اجلنسني وتوعية التالميذ ذه املـسألة وتطبيقهـا يف اخلـدمات التعليميـة املقدمـة فيمـا يتعلـق                    
وأجرت الـوزارة أيـضا اسـتطالعا للـرأي لقيـاس مـدى             .  والنفسية باإليذاء وسوء املعاملة البدنية   

ــة        ــة البدني ــذاء وســوء املعامل ــشار ومعاجلــة اإلي ــق بانت ــاب األســر فيمــا يتعل ــذ وأرب إدراك التالمي
وأعــدت وزارة التعلــيم العــام  . والنفــسية والتحــرش اجلنــسي يف مرافــق التعلــيم الــتقين الزراعــي  
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ــدريب املدرســ     ــة لت ــاتر وأدل ــات ودف ــد     كتيب ــن أجــل عق ــدربني، م ات واملدرســني وكــذلك امل
 .الدورات اتمعية اليت تشمل مسائل تتناول إنصاف اجلنسني والتسوية السلمية للخالفات

احللقــة الدراســية الدوليــة بــشأن تطبيــق الــصكوك  وعقــدت وزارة العالقــات اخلارجيــة  - ٩٩
قصود ا املوظفون واملـسؤولون     ، امل الدولية والتوصيات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان للمرأة       

احللقة الدراسية بشأن الصكوك الوطنية املتعلقـة مبنـع   عن إقامة العدل ورعاية ضحايا العنف؛ و     
احللقــة الدراســية بــشأن صــكوك احلمايــة اإلقليميــة   ؛ و التعــذيب والتحقيــق فيــه واملعاقبــة عليــه 

 ا للتدريب املستمر برؤية جنـسانية     برناجموتنفذ الوزارة أيضا    . والدولية يف جمال حقوق اإلنسان    
عقدت يف إطاره حلقات عمل يف موضوع العنف العـائلي، ومـؤمتر يف موضـوع منـع االعتـداء                   

 .اجلنسي على األطفال ملوظفي الوزارة
 وتروج وزارة الداخلية لثقافة إنصاف اجلنسني ومع العنـف العـائلي فيمـا تـصدره مـن                  - ١٠٠

، باالتفــاق مــع نظــيم املنــشورات واــالت املــصورةتمنــشورات وجمــالت، ووضــعت مــشروع 
الغرفة الوطنية لصناعة النشر املكسيكية، ملنع العنـف ضـد املـرأة وتـشجيع إنـصاف اجلنـسني يف                   

 .املنشورات
 بأنــشطة تــدريب وتوعيــة برناجمهـا للجنــسانية،  وتقـوم وزارة األمــن العــام، مــن خــالل  - ١٠١

الربنـامج الـوطين لتعزيـز ونـشر حقـوق       ويف إطـار    . ائيـة ملوظفيها وموظفي الشرطة االحتادية الوق    
، وبالتنسيق مـع اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان وجلـان حقـوق اإلنـسان يف الواليـات                   اإلنسان

ويف املقاطعة االحتادية، قامت الوزارة بتـدريب موظفيهـا، وأعـضاء املراكـز املنـضمة إىل اجلهـاز                  
ل االجتمـاعي، وأفـراد شـرطة الواليـات والبلـديات،          اإلداري الالمركزي للوقاية وإعـادة التأهيـ      

واملدربني الـداخليني مـن اجلنـسني، ومـوظفي هيئـة التنـسيق العامـة حلقـوق اإلنـسان ومـشاركة                     
ودعمت الوزارة أيـضا األكادمييـة      . املواطنني، وموظفي وموظفات أجهزة اإلدارة وإقامة العدل      

 .يف جمال املؤسسات اإلصالحيةدبلوم حقوق اإلنسان الوطنية لألمن العام يف منح 
ــسان   - ١٠٢ ــة حلقــوق اإلن ــة الوطني ــدريب يف جمــال حقــوق    وتنفــذ اللجن ــدائم للت ــامج ال الربن

 يف إطـاره حلقـات عمـل ومـؤمترات وحلقـات دراسـية ودورات        وتعقـد  اإلنسان للمرأة والفتـاة   
رأة، العنـف   حقـوق املـرأة واملـ     : عمل واجتماعات مائدة مستديرة، ومن أبرز احللقات الدراسية       

، الــيت ضــمت حمــاور مواضــيعية يف حيــاة املــرأة، واحللقــة الدراســية اإلقليميــة وحقــوق اإلنــسان
وأنـشأت اللجنـة شـبكة دعـم لتوجيـه      . حدثا يتعلق مبنع العنف واحلق يف حياة خالية من العنف     

. رةاحلاالت اليت حتتاج إىل عناية متخصصة من جانب هيئة تنسيق شؤون املرأة والطفـل واألسـ               
 ٢٥ومجعت اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان معلومـات إحـصائية مـن حمـاكم العـدل العليـا يف                       

كيانــا احتاديــا بــشأن الــشؤون العائليــة واجلنائيــة الــيت تنطــوي علــى العنــف العــائلي؛ وأصــدرت   
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حلقة العمـل املتعلقـة بـدعم       ؛ وفصلت حمتويات ومواد     األسرة وحقوق اإلنسان  الكتاب املعنون   
 . اليت عقدت يف تالكسكاال وتاماوليباس وباخا كاليفورنيا،األسرة
أغـسطس  /آبعقـد اتفـاق تعـاون يف        :  واضطلع املعهد الوطين للمرأة باألنشطة التاليـة       - ١٠٣

 مــع جملــس القــضاء االحتــادي مــن أجــل االضــطالع، يف نطــاق اختــصاص كــل منــهما، ٢٠٠٥
، عقـدت  ٢٠٠٥ويف أواخـر عـام   . ائيةبأعمال حمددة إلدراج املنظور اجلنساين يف السلطة القض 

 .حلقة عمل لتوعية وتدريب املوظفني اإلداريني يف السلطة القضائية االحتادية يف مكسيكو
 وعقدت حلقات عمل يف موضوع إقامـة العـدل مـن منظـور جنـساين ملـوظفي النيابـة                    - ١٠٤

ضوع حقـوق اإلنـسان     ويف مناسبتني أُجريت حماكاة حملاكمة يف مو      .  كيانا احتاديا  ١٦العامة يف   
 املتحــدة األمــمللمــرأة، باالشــتراك يف تنــسيقها مــع اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان ومفوضــية  

وجـرت  . حلقوق اإلنسان، وتشكلت هيئة احمللفني مـن قـانونيني بـارزين علـى املـستوى الـدويل                
 . الوطنية حبضور عضوة يف حمكمة العدل العليا٢٠٠٥أكتوبر / األولتشريناحملاكاة الثانية يف 

حلقـة  عقد  : ، قام املعهد الوطين للمرأة مبا يلي      برنامج تدريب مقيمي العدل    ويف إطار    - ١٠٥
 ملوظفـــات ومـــوظفي النيابـــات العامـــة ذات عمـــل بـــشأن إقامـــة العـــدل مـــن منظـــور جنـــساين

دبلوم يف أنتروبولوجيـا    . برنامج تدريب حمامي الدفاع   . االختصاص العام يف الكيانات االحتادية    
اقتراحـات  ، يف إطار مـشروع      دبلوم يف السياسات العامة وحتقيق الدميقراطية يف األسرة       . نفالع

ــدميقراطي يف األســرة    ــايش ال ــشرطة    . مــن أجــل التع ــسان لرجــال ال ــؤمترات عــن حقــوق اإلن م
 .الدائمني ورجال الشرطة املتدربني يف الشرطة االحتادية الوقائية

 
 إحصائيات وبيانات موزعة حسب اجلنس

 يرى مصرف التنمية للبلدان األمريكية أن العنف ضد املـرأة ميثـل يف املكـسيك تكلفـة                  - ١٠٦
 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل املرصـود للحـد مـن آثـار هـذا الـشكل                   ٢ و   ١,٦تتراوح بني   
وعلى الرغم من ذلك فإن جلنة اإلنصاف واجلنـسانية يف          ).  ألف مليون بيسو   ١١٣(من العنف   

، إىل رصد مـوارد كـبرية ملكافحـة    ٢٠٠٥توصلت، يف عملية اعتماد ميزانية عام     جملس النواب   
 برناجما يف سبع وزارات، وهو رقم ميثـل         ١١ مليون بيسو موزعة على      ٤٠٠: العنف ضد املرأة  

 . يف املائة من جمموع االستثمارات االحتادية٠,٣٥
 مؤشــرات لقيــاس نظــام، وضــع برنــامج مــن أجــل حيــاة خاليــة مــن العنــف  ويف إطــار - ١٠٧

، دف وضع نظام ملؤشرات يعتمد عليها وجيري حتديثها وتتـصف           العنف العائلي يف املكسيك   
بالشمول، وتؤخذ من مصادر حمددة ومن مـصادر منتظمـة للمعلومـات، بـشأن ظـاهرة العنـف                  

ومن األنشطة املشمولة اختاذ تدابري لتنظيم وضع اإلحـصائيات األساسـية عـن العنـف،               . العائلي
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ــو ــصائية  سـ ــع الدراســـات االستقـ ــة أو يف وضـ ــات . اء يف الـــسجالت اإلداريـ ومـــصادر املعلومـ
الدراســة االستقــصائية الوطنيــة لدينميــة العالقــات يف األســر املعيــشية؛ الدراســة : األساســية هــي

مـن أجـل حيـاة خاليـة     ”؛ خط اهلاتف املسمى    )٢٠٠٣(االستقصائية الوطنية للعنف ضد املرأة      
 .“من العنف

الدراسـة االستقـصائية الوطنيـة لدينميـة        : صادر البيانات األساسـية عـن العنـف هـي          وم - ١٠٨
؛ خـط   )٢٠٠٣(العالقات يف األسر املعيشية؛ الدراسة االستقصائية الوطنيـة للعنـف ضـد املـرأة               

 .“من أجل حياة خالية من العنف”اهلاتف املسمى 
ــة العالقــات يف   وأجــرى املعهــد الــوطين للمــرأة الدراســة االستقــصائية الوط  - ١٠٩ نيــة لدينمي

ــا   ٢٠٠٣املعيـــــشية لعـــــام  األســـــر ، بالتعـــــاون مـــــع املعهـــــد الـــــوطين لإلحـــــصاء واجلغرافيـــ
اإلمنـائي للمـرأة، وبـدعم       األمم املتحـدة     صندوق، و  األمم املتحدة اإلمنائي   برنامجو واملعلوماتية،

 العنـف   وكان هدف الدراسـة االستقـصائية حتديـد حـاالت         .  والية املشاركة  ١١حكومات الــ   
بــني األزواج املكــسيكيني، ومعرفــة درجــة وحجــم ونــوع العنــف الــذي تتعــرض لــه املــرأة مــن  

 ألــف مــرتل للحــصول علــى  ٥٧ومشلــت الدراســة االستقــصائية  . الــزوج إذا كــان يقــيم معهــا 
وقـدمت النتـائج رمسيـا      .  كيانا احتاديـا املـشاركة     ١١إحصائيات على صعيد البلد ولكل من الــ        

، قدمت دراسة ثانيـة بـشأن       ٢٠٠٥نوفمرب  / الثاين تشرين ٢٥ويف  . ٢٠٠٤ مارس/آذار ١٤يف  
ــة العالقــات يف األســر املعيــشية، أُجريــت بغــرض       ــة لدينمي حتليــل الدراســة االستقــصائية الوطني

 .العثور على العوامل احملددة للعنف
ــائج       - ١١٠ ــع نت ــشر وتوزي ــل ون ــها بتنظــيم ومعاجلــة وحتلي ــصحة مــن ناحيت  وقامــت وزارة ال

ــة للعنــف ضــد املــرأة   ا علــى املــستفيدات مــن اخلــدمات  ) ٢٠٠٣(لدراســة االستقــصائية الوطني
وتتضمن النتائج بيانات عامة عن حجـم العنـف بـني األزواج يف املكـسيك               . الصحية ومقدميها 

ونفذت الوزارة أيضا مشروعا عن حاالت الوفـاة نتيجـة االعتـداء علـى النـساء               . وتوزيعه وأثره 
 .ية، بالتعاون مع املعهد الوطين للصحة العامةيف املناطق احلدود

للطفولــة ومعهــد الطــب  األمــم املتحــدة منظمــة ويــشرف املعهــد الــوطين للمــرأة هــو و- ١١١
. ، من خالل إبرام اتفـاق للتعـاون       الدراسة االستقصائية لسوء معاملة الطفل    النفسي على إجراء    

 عن عدد األطفال مـن اجلنـسني   وهدف الدراسة االستقصائية احلصول على معلومات إحصائية      
. املتعرضني لسوء املعاملة النفـسية وللتخويـف واالعتـداء البـدين واالعتـداء اجلنـسي يف املـدارس            

وستساعد هذه املعلومات يف دعم حتديد مناذج لدراسة هذه الظاهرة واملساعدة يف اإلجـراءات              
ــة ــة املالمــح االجتماعيــ    . القانوني ــة أخــرى يف معرف ــساعد مــن ناحي ــرتكيب  وست ــة مل ة والدميغرافي

 .وضحايا عمل معين من أعمال العنف، وكذلك نوع العنف واملساعدة اليت يطلبها الضحايا
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، نظمت وزارة التنمية االجتماعية واملعهـد الـوطين         ٢٠٠٤ ويف النصف الثاين من عام       - ١١٢
ية واملهمـشة يف     يف املنـاطق احلـضر     الدراسة االستقصائية للعنف واختـاذ القـرارات      للصحة العامة   

الدراسـة االستقـصائية   وقد طُبقـت هـذه الدراسـة علـى عينـة فرعيـة مـن        .  من واليات البلد   ١٧
 ٣ ٧٩٧وجـرت مقابلـة     . “الفـرص ”لتقييم األسـر املعيـشية احلـضرية لربنـامج التنميـة البـشرية              

كـذلك جـرى وضـع     .  منـهن وقـت املقابلـة أـن متزوجـات          ٢ ٩٩٣امرأة يف اموع، أعلنت     
ة حبثية عن العنـف الزوجـي ضـد املـرأة يف األسـر الـيت يرعاهـا هـذا الربنـامج، كمـا أُعـدت                     وثيق

 .دراسة أخرى ضمت حتليال للعالقة بني احلالة العاطفة للمرأة ومشاركتها يف اختاذ القرارات
الدراسـة االستقـصائية الوطنيـة لدينميـة        ( وتوضح نتـائج هـذه الدراسـات االستقـصائية           - ١١٣

ــة    العالقـــات يف ــرارات والدراسـ ــاذ القـ ــة االستقـــصائية للعنـــف واختـ ــشية والدراسـ ــر املعيـ  األسـ
احلالة املتعلقة بـالعنف ضـد املـرأة املكـسيكية، واسـتعني            ) االستقصائية الوطنية للعنف ضد املرأة    

 .ذه النتائج يف إعداد دراسات وأحباث أخرى يف هذا الصدد
 .٤-٢٣نظر اجلدول ولالطالع على معلومات الكيانات االحتادية، ا 

 
 ٢٧التوصية  

حتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء األولوية للمرأة اليت تعـيش يف فقـر يف اسـتراتيجيتها        
للقضاء على الفقـر، مـع إيـالء اهتمـام خـاص للنـساء يف املنـاطق الريفيـة ومنـاطق الـسكان                      

الــة متتــع املــرأة األصـليني؛ ويف هــذا الــسياق، ينبغــي اختــاذ تــدابري ووضــع بــرامج معينــة لكف 
حبقوقهـا بالكامـل وعلـى قـدم املـساواة يف جمـاالت التعلـيم والعمـل والـصحة، مـع التركيــز           
بــشكل خــاص علــى العمــل املــشترك مــع املنظمــات غــري احلكوميــة ومــشاركة املــرأة لــيس   

 .بوصفها مستفيدة فحسب، بل كعامل مؤثر يف عملية التنمية
 مـن هـذا   ١٤صـية، يقتـرح الرجـوع إىل املـادة     الستكمال املعلومـات املتعلقـة ـذه التو      
 .التقرير
 اسـتراتيجية حمـددة هـي توسـيع     ٢٠٠٦‐٢٠٠١اخلطة الوطنية للتنميـة للفتـرة     تتضمن   - ١١٤

الفرص املتاحة لوضـع وتطـوير مـشاريع إنتاجيـة تفيـد، بـشكل مباشـر، اجلماعـات الـضعيفة يف                     
 .اتمعات احمللية للسكان األصليني

ــة     إن الــسياسة - ١١٥ ــة اجلديــدة للمكــسيك، الــيت تــضم مجيــع الــربامج االجتماعي االجتماعي
القــضاء علــى الفقــر، والعمــل علــى :  وهلــا هــدفاناســتراتيجية معــكللحكومــة احلاليــة، تــسمى 

 جهـود مجيـع الـوزارات والوحـدات العاملـة يف            معـك وتنـسق   . التنمية الكاملـة جلميـع الـسكان      
حتاديـة أو حكومـات الواليـات والبلـديات، ومنظمـات         اال االجتماعي، سواء يف احلكومة اال     
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:  هـدفني مركـزيني متكـاملني   معكوتشمل . اتمع املدين، والقطاع اخلاص، واتمعات احمللية 
توفري املزايا االجتماعية الضرورية للجميع، وإرساء دعـائم تقـوم عليهـا التنميـة البـشرية وتطلـق                  

 .النمو االقتصادي
 الـذي يـستهدف التنميـة       الفـرص ، تنفـذ احلكومـة برنـامج        معـك يجية   ويف إطار اسـترات    - ١١٦

وهذا الربنامج مـشترك بـني املؤسـسات، وتـشترك فيـه         . البشرية للسكان العائشني يف فقر مدقع     
وزارات التعليم العام والصحة والتنمية االجتماعيـة، واملعهـد املكـسيكي للـضمان االجتمـاعي،               

 الربنامج على مشاركة املستفيدين منـه، ويـوفِّر الـدعم           ويقوم. وحكومات الواليات والبلديات  
وييــسر الربنــامج ويــشجع حــصول األســر علــى خــدمات  . يف جمــال الــصحة والتعلــيم والتغذيــة 

ويقدم الربنامج منحا ملواصلة الدراسـة يف املـستوى         . وبرامج جديدة للعمالة والدخل واالدخار    
امج فــرص احلــصول املميــز علــى مــشاريع  وتتــاح للمــستفيدين مــن هــذا الربنــ . املتوســط العــايل

ويساعد الربنـامج األسـر علـى االسـتفادة مـن نظـام االدخـار واالئتمـان الـشعيب                   . العمالة املؤقتة 
 .)٤(الذي يدعمه مصرف االدخار الوطين واخلدمات املالية

 يكفـل االسـتفادة مـن بـرامج         ٢٠٠٤ إن سن القانون العام للتنمية االجتماعية يف عـام           - ١١٧
لتنميــة االجتماعيــة وتكــافؤ الفــرص، وكــذلك التغلــب علــى التمييــز واالســتبعاد االجتمــاعي،   ا

ولالطـالع  . وينفَّذ يف إطار مبدأ احترام التنوع الذي يشمل التقـدير يف العالقـات بـني اجلنـسني            
 . من هذا التقرير١٩على معلومات أكثر، يرجى الرجوع أيضا إىل التوصية 

 الـذي يعـىن   برنـامج املوئـل  ، بتنفيـذ   ٢٠٠٣ية االجتماعية، منذ عـام       وتقوم وزارة التنم   - ١١٨
ويوجه الربنامج عنايتـه إىل أفـراد األسـر         . بالسكان الفقراء املقيمني يف املدن واملناطق املتروبولية      

املعيشية الفقراء، ويهتم بصفة خاصة بعدم املساواة الذي تعانيه املرأة، وال سيما ربـات األسـر،                
 .ملصابني بأنواع خمتلفة من العجز، والبالغنيواألشخاص ا

 ويقوم املعهد املكسيكي للضمان االجتماعي، من جهته، بتنفيـذ الـربامج التاليـة لـدعم        - ١١٩
؛ )البـساتني واملـزارع   (املسكن الصحي؛ املياه النظيفة؛ اإلنتـاج العـائلي لألغذيـة           : أضعف األسر 

؛ مآوٍ إلسـكان احلوامـل املعرضـات خلطـر بـالغ؛            املشاريع اإلنتاجية؛ تدريب القابالت الريفيات    
إذا كنت خبري كانـت     ؛ برنامج للنساء بعنوان     برنامج الفرص الرعاية الطبية لألسر املستفيدة من      

 متكــني املــرأة مــن الــسكان األصــليني ؛مــشروع للتغلــب علــى التــأخر الدراســي؛ أســريت كــذلك
 .واملرأة الريفية

__________ 
 للجنـة يف هـذا      ١٩، نوصي بـالعودة إىل التوصـية        “الفرص”للحصول على معلومات أكثر عن تقييم برنامج         )٤( 

 .التقرير
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ــة - ١٢٠ ــة واملعهــد    وقــد أُجريــت األحبــاث التالي  مبــوارد الــصندوق القطــاعي للبحــث والتنمي
 : الس الوطين للعلوم والتكنولوجيا–الوطين للمرأة 

 ظروف عمل وميش املرأة يف القطاع الريفي يف والية فرياكروس؛ )أ( 
 برنامج ربات األسر؛: الفقر واألسرة والسياسات اجلنسانية يف تيخوانا )ب( 
نـــساء املايـــا واإلصـــالح الزراعـــي املكـــسيكي  : د الطبيعيـــةاجلنـــسانية واملـــوار )ج( 

، دف حتديـد أثـر اإلصـالح الزراعـي علـى حقـوق متلـك                )١٩٩٢-١٩٧١(
 األرض واملوارد الطبيعية يف إطار املنظور اجلنساين؛

ــاة    )د(  ــتمكُّن مــن أجــل البقــاء علــى قيــد احلي ــسانية  : ال اســتراتيجيات البقــاء واجلن
 .وسياسات مكافحة الفقر

لالطالع على التدابري املتخذة على صعيد الكيانات االحتادية بـشأن استئـصال الفقـر،       و 
 . من مرفق هذه التوصية١-٢٧يرجى الرجوع إىل اجلدول 

 
 )٥(املرأة من السكان األصليني

 يوضح قانون اللجنة الوطنية لتنمية السكان األصليني املبـادئ احلاكمـة للتـدابري العامـة              - ١٢١
ــة   املتخــذة يف جمــ  ــة واملــستدامة للــسكان األصــليني وجمتمعــام احمللي ــة املتكامل ويــشري . ال التنمي

القانون بـشكل خـاص إىل إدراج النـهج اجلنـساين يف سياسـات وبـرامج وتـدابري اإلدارة العامـة                     
االحتاديــة، ويــنص علــى تــوفري املــشورة للــسكان األصــليني وجمتمعــام احملليــة، تعزيــزا ملــشاركة  

 .ان األصليني واحترامها وإنصافها وإتاحة الفرص التامة هلااملرأة من السك
 وهدف اللجنـة الوطنيـة لتنميـة الـسكان األصـليني، وفـق القـانون الـمنـشئ هلـا، تـوفري                      - ١٢٢

ــشاريع     ــربامج واملــ ــيم للــ ــة والتقيــ ــساندة واملتابعــ ــدعم واملــ ــز والــ ــه والتنــــسيق والتعزيــ التوجيــ
يتعلق بالتنمية املتكاملة واملستدامة للـسكان األصـليني        واالستراتيجيات واإلجراءات العامة فيما     

ــادة       ــه يف امل ــصوص علي ــا هــو من ــة يف املكــسيك، اســتجابة مل ــام احمللي  مــن الدســتور  ٢وجمتمع
 .السياسي للواليات املتحدة املكسيكية

 واليــة مــن واليــات ٢٤ وتقــوم اللجنــة الوطنيــة لتنميــة الــسكان األصــليني بعملــها يف   - ١٢٣
ولـدى اللجنـة    .  مراكز لتنسيق تنميـة الـسكان األصـليني        ١١٠ املكسيكية من خالل     اجلمهورية

ــسكان األصــليني يف املكــسيك، و       ــق ال ــات وتوثي ــا  ٢٨مركــز للبحــث واملعلوم  مركــزا إقليمي
 مأوى مدرسيا، وشبكة لإلذاعـات الثقافيـة        ١ ٠٨١، و   )املركز اإلقليمي للمعلومات والتوثيق   (

__________ 
 . من هذا التقرير معلومات تتعلق بالسكان األصليني والريفيني يف البلد١٤ادة ترد أيضا يف امل )٥( 
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 FM وأربــع بنظــام AM حمطــة إذاعــة بنظــام ٢٠ة، تتكــون مــن  واليــ١٥للــسكان األصــليني يف 
 ٩٥٤ مليون شـخص يف      ٢١ ماليني من املتكلمني باللغة األصلية، وزهاء        ٥,٥تغطي أكثر من    

مـآوٍ مدرسـية للتالميـذ مـن الـسكان          : وتتكفـل هـذه اللجنـة أيـضا بتنفيـذ الـربامج التاليـة             . بلدية
يني؛ تــشجيع وتطــوير ثقافــات الــسكان    األصــليني؛ هياكــل أساســية لرعايــة الــسكان األصــل     

األصليني؛ صناديق إقليمية للـسكان األصـليني؛ منظمـة إنتاجيـة للنـساء مـن الـسكان األصـليني؛           
تــشجيع عقــد اتفاقــات يف جمــال العدالــة؛ برنــامج تطــوير جمتمعــات املايــا احملليــة يف شــبه جزيــرة  

 .يوكاتان
، عمـال علـى احلـد      ٢٠٠٥أغـسطس   /آب وقد شرعت السلطة التنفيذية االحتادية منـذ         - ١٢٤

 بلديـة   ٥٠اسـتراتيجية تنميـة الـسكان األصـليني يف          من الفقر بني الـسكان األصـليني، يف تنفيـذ           
ــة البــشرية  وتتكفــل ــذه .  يف املائــة٩٢ وتبلــغ نــسبة الــسكان األصــليني فيهــا   تقــل فيهــا التنمي

ــسكان األصــليني    ــة ال ــة لتنمي ــة الوطني اف هــذه االســتراتيجية  ومــن أهــد . )٦(االســتراتيجية اللجن
التدخل يف نوعية املساكن؛ وتشجيع اإلملـام بـالقراءة والكتابـة واملواظبـة علـى الدراسـة ونوعيـة                 
التعليم والتدريب خارج املدرسة؛ وتوسيع نطاق اخلدمات الصحية والتغذوية؛ والعمـل بكثافـة      

 .أكرب على تشجيع إنشاء اهلياكل األساسية
فق هذا التقرير، يرد بعض اإلجراءات الـيت اختـذا اللجنـة             من مر  ٢-٢٧ ويف اجلدول    - ١٢٥

الوطنيــة لتنميــة الــسكان األصــليني يف الفتــرة موضــوع التقريــر خلدمــة النــساء مــن الــسكان           
 :وجيدر بالذكر أيضا يف هذا السياق ما يلي. األصليني

ساء مـصحة للنـ   ” مشروع منع ومعاجلة العنف وآثاره على صحة النساء من السكان األصـليني           
، املدعوم يف اتفاق التعاون املربم من وزارة الصحة، من خالل برناجمهـا             “من السكان األصليني  

واتفقـت املؤسـستان علـى وضـع منـوذج رائـد للرعايـة الـصحية                . برنامج املرأة والصحة  املسمى  
ــة       ــة الثقافي ــساء مــن الــسكان األصــليني، يكــون مناســبا مــن الناحي ومعاجلــة العنــف العــائلي للن

ــة       ومتوا ــات اإلثني ــاطق واجلماع ــف املن ــرأة يف خمتل ــب امل ــع احتياجــات ومطال ــا م ــداف . فق وأه
ــة  : املــشروع هــي  ــة بالــصحة اإلجنابي ــة مــن ســرطان    (العناي احلــد مــن وفيــات األمهــات والوقاي

الدعم النفسي، والدعم واملرافقـة     (؛ معاجلة العنف العائلي واملؤسسي واالجتماعي       )الرحم عنق
الذكورة، العنف العائلي، الصحة يف خمتلـف الثقافـات،         (؛ التدريب   ) الطبية القانونيان، والرعاية 

إنــشاء منظمــات ) أ: (والنتــائج النوعيــة للمــشروع هــي ). وفيــات األمهــات، الــصحة اإلجنابيــة 
__________ 

جهاز حلّ حمل املعهد الوطين السابق للسكان األصليني، الذي أصبحت سياساته ونظمـه ومنوذجـه املؤسـسي            )٦( 
ا يـشكلون   عاما من إنشائه، حبيـث مل تعـد تلبـى احتياجـات الـسكان األصـليني الـذين أصـبحو        ٥٤عتيقة بعد  
 . يف املائة من جمموع سكان املكسيك١٠اليوم قرابة 
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ــة      ــة للــسكان األصــليني ولــدى الــسلطات احمللي ــاطق وللتــرويج للــصحة يف اتمعــات احمللي للمن
ربـط املـصحات بقطاعـات      ) ج(ء مـن الـسكان األصـليني؛        متكـني النـسا   ) ب(وقطاع الـصحة؛    

ــسكان األصــليني؛     ــاطق ال ــه مــن مــشاكل   ) د(الــصحة وإقامــة العــدل يف من تعريــف العنــف بأن
العنايــة املباشــرة بالــصحة اإلجنابيــة للنــساء مــن   ) هـــ(الــصحة العامــة ومعاجلــة حــاالت حمــددة؛  

 .السكان األصليني يف املناطق املهمشة إىل درجة عالية
 ١٥، شــرعت اللجنــة الوطنيــة لتنميــة الــسكان األصــليني يف بـــث       ٢٠٠٤ ويف عــام  - ١٢٦

أحاديــث مــع ” مقتطفــا إذاعيــا إعالميــا عــن النــساء مــن الــسكان األصــليني والــصحة اإلجنابيــة  
 مـن   ١٥ حمطة إذاعة يف مناطق السكان األصليني يف         ٢٠، من خالل    “السيدة لوبه، قابلة قرييت   

أن تعرف وتنـشر النـساء مـن الـسكان األصـليني حقـوقهن اجلنـسية                واليات اجلمهورية، دف    
واملقتطفات عبـارة عـن   . واإلجنابية، يف إطار احترام ورعاية ومحاية أبدان وأزواجهن وأسرهن       

وجـرى  . حكايات توضيحية تعاجل مسائل تتضح جوانبها من خالل حبث يقوم علـى املـشاركة             
اللقــاء القــاري الرابــع للنــساء مــن    شــاركت يف أيــضا توزيــع هــذه املــواد علــى املنظمــات الــيت  

 .، دف نقل اخلربات املماثلة إىل بلدان أخرىالسكان األصليني
 ويف جمال التعليم، أطلقت اللجنة الوطنية لتنمية السكان األصليني مـشاريع ـدف إىل               - ١٢٧

علــيم، تــضييق الفجــوة بــني الــسكان الــوطنيني والــسكان األصــليني يف جمــال احلــصول علــى الت    
واالنتظام فيه واالسـتفادة منـه، والتحـصيل الدراسـي، والعمـل، يف إطـار التـدابري األعـم أيـضا،                     
على تـشجيع التحـاق الفتيـات مـن الـسكان األصـليني بالنظـام التعليمـي واالنتظـام فيـه، وتلبيـة                       

وتـوفر  . احتياجات البالغات من السكان األصليني يف جمال اإلملـام بـالقراءة والكتابـة والتـدريب          
اللجنــة أيــضا الــدعم االقتــصادي وتــدابري املتابعــة لطلبــة التعلــيم العــايل مــن الــسكان األصــليني،  
للمسامهة يف احلد من احلرمـان النـاجم عـن التـهميش واالسـتبعاد والتمييـز، وإعمـال حقهـم يف                     

رى وجـ .  مـن واليـات اجلمهوريـة ويف املقاطعـة االحتاديـة        ٢٢وتنفَّـذ هـذه املـشاريع يف        . التعليم
 . يف املائة منها إىل اإلناث٤٧ منحة دراسية، ذهب ٣٧٠تقدمي 
أفكـار واقتراحـات للنـساء مـن الـسكان          . مشروع أصوات خمتلفة وأصوات خمالفـة      إن   - ١٢٨

ــة   ــة التقليدي ــد . األصــليني يف اُألطــر املعياري ــسانية، األعــراف والتقالي ــة  اجلن ــواله اللجن ، الــذي تت
 مشل عقـد حلقـات دراسـية وحلقـات عمـل سـاعدت النـساء                الوطنية لتنمية السكان األصليني،   

من السكان األصليني يف مخـس جمموعـات إثنيـة علـى تنميـة قـدران وخـربان يف جمـال قيـادة                        
ويف . اتمعــات احملليــة، اســتعدادا ألن يــصبحن مروجــات حلقــوق اإلنــسان واحلقــوق اتمعيــة 

ــام  ــة     ٢٠٠٤ع ــاذج نظري ــة من ــذ ثالث ــهى تنفي ــة–، انت ــيم   عملي ــل  ١٦، وجــرى تنظ ــة عم  حلق
 . حلقة عمل أخرى١٤، عقدت ٢٠٠٥فرباير /شباطويناير / الثاينكانونويف . جمتمعية
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مـشروع مهرجـان املـرأة       وتسعى اللجنة الوطنية لتنمية السكان األصـليني، مـن خـالل             - ١٢٩
الــسكان ، إىل إجيــاد جمــاالت مــشتركة بــني الثقافــات حــىت يقــدر اتمــع مــا يف ثقافــات املبدعــة

األصليني من معرفة وتعبري، وبصفة خاصة الدور الذي تؤديه املرأة يف اإلنتاج الثقايف جلماعاـا               
؛ مدينـــة بـــويبال  )٢٠٠٢مـــارس /آذار(مكـــسيكو : وقـــد عقـــدت ثالثـــة ملتقيـــات   . اإلثنيـــة

 ).٢٠٠٤(؛ مدينة تشيواوا )٢٠٠٣مارس /آذار(
، للمحفـل الـدائم للـسكان األصـليني    الثـة   وفيما يتعلق مبشاركة املكسيك يف الدورة الث - ١٣٠

ــابع لألمــم املتحــدة، يف   ــارالت ــسكان    ٢٠٠٤مــايو /أي ــساء مــن ال ــدورة املخصــصة للن ، وهــي ال
األصـــليني، قـــدمت اللجنـــة الوطنيـــة لتنميـــة الـــسكان األصـــليني مـــوارد ماليـــة لـــدعم العمليـــة   

 مــن الــسكان  امــرأة٥٠وعقــدت إمجــاال أربــع حلقــات عمــل حتــضريية، مبــشاركة . التحــضريية
وانتهت حلقـات العمـل هـذه بـصياغة إعـالن وتعـيني أربـع               . األصليني يف املتوسط يف كل منها     

منــدوبات ينــتمني إىل مجاعــات ماســاوا وأموســغو وتستــسال وميكــستيكو اإلثنيــة، وأُنــيط ــن  
 .تقدمي الوثيقة العامة اليت تتضمن موقف نساء املكسيك من السكان األصليني إىل هذه الدورة

ــسكان األصــليني     إن - ١٣١ ــساء مــن ال ــاجي للن ــامج التنظــيم اإلنت ــة  برن ــواله اللجن ــذي تت ، ال
الوطنيــة لتنميــة الــسكان األصــليني، يهــدف إىل املــسامهة يف حتــسني الظــروف املعيــشية واملركــز  
االجتمــاعي للنــساء مــن الــسكان األصــليني، بتعزيــز مــشاركتهن يف دفــع تنميتــهن إىل األمــام،    

فذ مشاريع التنظيم اإلنتاجي املتسمة باملنظور اجلنساين واالستدامة والتعـدد          وذلك من خالل تن   
 جمموعــة تــضامنية يف منــاطق تتــسم ١ ٢٤٠، جــرى تــوفري الــدعم لــــ ٢٠٠٤ويف عــام . الثقــايف

ــضم    ــالغ، ت ــايل والب ــهميش الع ــوارد بلغــت يف     ١٢ ٤٠٠بالت ــسكان األصــليني، مب ــن ال ــرأة م  ام
، بنـاء علـى الطلـب،    ٢٠٠٥وقـررت اللجنـة يف عـام    .  بيسو لكـل مـشروع  ٧٥ ٠٠٠املتوسط  

 .حتويل موارد من برامج أخرى
 وتعد الصناديق اإلقليمية للسكان األصليني مـن آليـات الرعايـة االقتـصادية والـسياسية              - ١٣٢

ويطبــق هــذا . املباشــرة الــيت توفرهــا اللجنــة الوطنيــة لتنميــة الــسكان األصــليني هلــؤالء الــسكان  
ويوجـد يف   .  كيانات البلد، ويشمل البلدات ذات التهميش العـايل والبـالغ           من ٢٨املشروع يف   

 صندوقا تضم علـى وجـه احلـصر نـساء مـن الـسكان األصـليني حيـصلن علـى                     ٢٨هذه البلدات   
 .التمويل واملساعدة التقنية والتدريب من أجل الدعم التنظيمي للجماعات اليت تتألف منهن

 بالتـشارك بـني وزارة االقتـصاد والـس الـوطين          ريفبرنامج دعـم التخطـيط احلـ       وينفذ   - ١٣٣
ــة االحتياجــات مــن        ــسكان األصــليني، ــدف تلبي ــة ال ــة لتنمي ــة الوطني ــون واللجن ــة والفن للثقاف
التخطــيط والتــسويق احلــرفيين للمنــتجني الــرمسيني واجلماعــات املنتجــة، الــذين جيــري دعمهــم    

ويتجــه الربنــامج بــشكل قــوي .  والتجاريــةلالنتقــال إىل خطــط أكثــر تعقيــدا للعمليــة اإلنتاجيــة
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ــة إىل          ــرة متكامل ــن نظ ــا م ــة، انطالق ــساعدة التقني ــدريب وامل ــدابري الت ــز ت ــوير وتعزي صــوب تط
التخطــيط احلــريف، مــع االهتمــام باجلوانــب ذات الــصلة بأشــكال التنظــيم واإلنتــاج والتــسويق،  

 أجــل دعــم عمــل ، مــنPEMEXوعمــدت شــركة الــنفط املكــسيكية . وباحلالــة اخلاصــة للمــرأة
 .٢٠٠٤املرأة أيضا، إىل إقامة معرضني للحرف يف عام 

 ويقــوم الــصندوق الــوطين لــدعم املــشاريع االجتماعيــة، وهــو جهــاز المركــزي تــابع    - ١٣٤
لوزارة االقتصاد، من جهته بـدعم اجلهـود املنظمـة للمنـتجني مـن الـسكان األصـليني والـريفيني                    

شاريع اإلنتاجية واالجتماعية اليت تولِّد عمالة ودخـال        واجلماعات الشعبية احلضرية، لتشجيع امل    
ــام         ــشجع اســتقرارهم يف جمتمع ــشية، وي ــى حتــسني ظــروفهم املعي ــساعد عل ــا ي ــسكان، كم لل

 .األصلية
ــالغ التمويـــل املخصـــصة      ويرجـــى الرجـــوع إىل املرفقـــات لالطـــالع علـــى مقـــدار مبـ

ى عــدد مــشاريع النــساء مــن الــسكان للمــشاريع اإلنتاجيــة القابلــة لالســتمرار واملــستدامة، وعلــ
األصليني ومن سكان احلضر والريف العائشات يف فقر، ممن حصلن علـى دعـم مـن الـصندوق                  

 .٢٠٠٤الوطين لدعم املشاريع االجتماعية يف عام 
ويف عـام  .  اليت تستهدف املـرأة وحـدها  الدفع اإلنتاجي للمرأة  وسيتواصل العمل بأداة     - ١٣٥

)  ماليني مـن دوالرات الواليـات املتحـدة تقريبـا          ٨,٦(بيسو   مليون   ٩٤,٧٧، خصص   ٢٠٠٣
 مليونــا مــن ١٣,٧( مليــون بيــسو ١٥١,٢٨ خــصص ٢٠٠٤ مــشروعا، ويف عــام ١ ١٢٩ لــــ

 . مشروعا١ ٥٨٩لــ ) تقريبا الواليات املتحدة دوالرات
 : واضطلعت وزارة الصحة باألنشطة التالية خلدمة النساء من السكان األصليني- ١٣٦
ــا ▪  ــاة  مج برن ــى شــبيهك يف احلي ــر عل ــذي ينفــذ يف  اعث ــة تقــع يف  ٤٧٠، ال  مــن ١٨ بلدي

واليــات اجلمهوريــة وتتــصف مبــستويات عاليــة مــن التــهميش وتركــز واســع للــسكان   
 .األصليني، وتقع فيها أعلى معدالت وفيات األمهات واملواليد اجلدد

. لـسكان األصـليني  برامج للحد من وفيات واعتالل األمهات واألطفـال يف جمتمعـات ا       ▪ 
إجــراء تعــداد للحوامــل   : ومــن أبــرز األنــشطة املــضطلع ــا يف إطــار هــذه الــربامج       

والنفــساوات ومــن تقــل أعمــارهم عــن عــامني والقــابالت، لتحديــد املخــاطر؛ تــدريب 
ــصحوب مبخــاطر         ــل امل ــد احلم ــاين، لتحدي ــستويني األول والث ــن امل ــة م ــوظفي الرعاي م

العناية حباالت احلمـل املـصحوبة   (يف املستشفيات  MATERواالهتمام به؛ إقامة وحدة   
؛ إقامة مـساكن لإليـواء    )معدات املستشفيات (؛ تعزيز اهلياكل األساسية     )مبخاطر عالية 

AME              تمعية؛ تدريب القابالت؛ التنـسيق مـع سـلطات البلـديات؛ تشجيع املشاركة ا
 لكفاءة القابلـة يف     املعيار الفين ”وتدابري لتحسني الصحة واملشاركة االجتماعية؛ وضع       
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 حلقــات عمــل إلعــداد املقــيمني والفاحــصني الــداخليني  –ويــشمل دورات (“ العمــل
 ).للكفاءة يف العمل، من أجل الترخيص للقابالت التقليديات

ــواعي لوســائل تنظــيم      ▪  ــار ال ــة واالختي ــة والــصحة اإلجنابي ــة الــصحية الذاتي إدراج الرعاي
يميـة لالتـصال التعليمـي يف البلـديات الـيت يـتكلم أكثـر               األسرة يف الربامج احملليـة واإلقل     

 . يف املائة من سكاا لغة من لغات السكان األصليني٤٠من 
توفري التدريب علـى النـهج اجلنـساين لألطبـاء واملمرضـات ومـوظفي اتمعـات احملليـة                   ▪ 

 .العاملني يف البلديات اليت يقطنها السكان األصليون
العمل مع مقدمي اخلدمات الـذين يتكلمـون لغـة          (ملتعدد الثقافات   التركيز على النهج ا    ▪ 

 ).اتمعات احمللية ومساعدة القابالت التقليديات بتزويدهن بوسائل للعمل
 . من لغات السكان األصليني يف البلد١٠أنشطة املعلومات الصحية بـ  ▪ 
بــاحلقوق اجلنــسية إجيــاد آليــات للنــشر واإلعــالم بلغــة الــسكان األصــليني فيمــا يتعلــق    ▪ 

ــة للمــرأة   ــسكان األصــليني ومكتــب     (واإلجنابي ــة ال ــة لتنمي ــة الوطني ــسيق مــع اللجن بالتن
، ويشمل ذلك إعداد ورقات حتمـل املوافقـة الواعيـة        )الرئاسة لتمثيل السكان األصليني   

بثمـان  ) تعقيم املرأة وقطع القناة املنويـة     (على القيام باإلجراءات النهائية لتنظيم األسرة       
ن لغات السكان األصليني، جـرى توزيعهـا علـى الكيانـات االحتاديـة الـيت تعلـو فيهـا                   م

 .نسبة السكان األصليني
تـصميم وبـث بـرامج    : توعية السكان األصليني يف موضوع الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة     ▪ 

برنـامج صـحة وتغذيـة الـسكان        إذاعية؛ مواد تروجيية واسـتراتيجيات تعليميـة يف إطـار           
 .الذي وضعته اللجنة الوطنية لتنمية السكان األصلينياألصليني 

 وتــشترك وزارة اإلصــالح الزراعــي مــع الــصندوق االســتئماين الــوطين لتنميــة األرض   - ١٣٧
 املوجــه إىل مجاعــات الريفيــات مــن الــسكان   برنــامج متويــل التنميــة الزراعيــة املــشاع يف تنفيــذ 

الربنــامج املــشاريع اإلنتاجيــة يف اتمعــات  ويــدعم هــذا . األصــليني املقيمــات يف منــاطق ريفيــة 
أو /احمللية هلؤالء النساء، بتشجيع استقرارهن يف مواطنهن األصلية من خالل إجياد عمل دائـم و             

وتوجه هذه املشاريع صـوب أي نـشاط اقتـصادي، عـن طريـق االسـتفادة الدائمـة مـن                    . مؤقت
ــة وباالســتناد إىل قــدرات املــستفيدات وخــ    ــامج يف عــام   . رباناملــوارد الطبيعي ــدء الربن ــذ ب ومن

 ١٦ ٥٥٠ فرصـة عمـل اسـتفاد منـها          ٣ ١٧٤، أمكـن إجيـاد      ٢٠٠٤ وحىت مطلع عـام      ٢٠٠٢
 .شخصا
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، دعمــت وزارة الزراعــة وتربيــة املاشــية والتنميــة وصــيد األمســاك        ٢٠٠٥ ويف عــام  - ١٣٨
، فقــدمت برنــامج الـدعم املباشــر للريـف   مـن خـالل   واألغذيـة املنـتجني مــن الـسكان األصــليني   

 يف املائـة منـهم مـن    ٢١ منتجـا، كـان   ٨٥١ مليـون بيـسو اسـتفاد منـها          ٣ ٢٩٨,٣جمموعـه    ما
 .النساء
 ويف األعــوام العــشرة املاضــية، قامــت اســتراتيجيات وتــدابري معاجلــة تعلــيم القــراءة         - ١٣٩

لغـة الـسكان   تعليم القراءة والكتابة باإلسبانية، وتعليم القراءة والكتابة ب    : والكتابة على برناجمني  
والتعليم احملدد للقراءة والكتابـة برنـامج ذو طـابع دائـم، هدفـه املباشـر هـو أن حيقـق                     . األصليني

وهنـاك، يف احلالـة     . الشباب والبالغون ويطوروا الستعمال الوظيفي للغـة املكتوبـة والرياضـيات          
بـاع النـهج والتعامـل      احملددة لتعليم القراءة والكتابة بلغة السكان األصليني، معيار أساسي هو ات          

ويف هـذا الـسياق، ويف إطـار األنـشطة التعليميـة            . مع الثقافات املختلفة على أساس ثنـائي اللغـة        
لوزارة التعليم العام والس الوطين للتعليم من أجل احلياة والعمل، وضع املعهد الوطين لتعلـيم               

ألصليني وبلغتني، يتنـاول أحـد     منهجا بلغة األم للسكان ا     ١٧الكبار، بالتنسيق مع أفرقة تقنية،      
ــها   ــهجا من ــسيتال،      (عــشر من ــومي، ماســاوا، ت ــا، أوت ــه، ماي ــل، رارامــوري، ميكــسه، بام ناوات

مسائل اجلنسانية والعنف وصـحة     ) تسوتسيل، سابوتيكو، ومنهج لإلسبانية الشفوية كلغة ثانية      
الـسكان األصـليني   مـشروع تعلـيم القـراءة والكتابـة بلغـة        وجرى باإلضافة إىل ذلـك، يف       . املرأة

، ضــم النــساء املتكلمــات ويف منــوذج التعلــيم مــن أجــل احليــاة والعمــل بلغــة الــسكان األصــليني
باإلسبانية وبلغة السكان األصليني بـصفة دائمـة إىل أنـشطة التعلـيم األساسـي للقـراءة والكتابـة                   

 .باإلسبانية وبلغة األم للسكان األصليني، وباإلسبانية كلغة ثانية
، تقــوم برنــامج تعزيــز ودراســة ونــشر حقــوق اإلنــسان للــسكان األصــليني   إطــار  ويف- ١٤٠

اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان بعقـد دورات وحلقـات عمـل عـن احلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة              
 .يف اتمعات احمللية للسكان األصليني

ترك بــني مــشروع اجلنــسانية والــصحة املــش ويقــوم املعهــد الــوطين للمــرأة أيــضا بتنفيــذ - ١٤١
، الــذي يــشمل تــوفري التــدريب يف قــضية اجلنــسانية وتعــدد الثقافــات ملــوظفي الــصحة الثقافــات

اإلجنابيــة يف الواليــات الــيت تعلــو فيهــا نــسبة الــسكان األصــليني، وإنــشاء موقــع صــغري حمــدد يف  
صفحة املعهد على اإلنترنت، ووضع تشخيص إحـصائي للحالـة الـصحية للنـساء مـن الـسكان                  

 –املعهـد املكـسيكي للـضمان االجتمـاعي      ويف إطار هذا املشروع اشترك املعهد مع      .األصليني
نـوفمرب  / الثـاين  تـشرين  يف تـوفري التـدريب الـصحي للـشابات مـن الـسكان األصـليني يف                  الفرص
٢٠٠٥. 
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أو الفقـر علـى   /احلملـة الوطنيـة لزيـادة حـصول النـساء املعانيـات للـضعف و            ويف إطار    - ١٤٢
، وللحـصول علـى مـدخالت        ذات األولوية وحتسني نوعية هذه اخلدمات      اخلدمات االجتماعية 

حلقة العمل اخلاصـة    ،  ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلولإلعداد مواد النشر، عقد املعهد الوطين للمرأة، يف         
برنـامج   (بتبادل اخلربات مع مروجات الصحة اتمعية يف البيئة الريفية وبيئة السكان األصليني           

، واللجنـة الوطنيـة لتنميـة الـسكان األصـليني،            الفـرص  –ن االجتماعي   املعهد املكسيكي للضما  
ونـتج عـن ذلـك      ). واللجنة الوطنية للتحكيم الطـيب، وبرنـامج املـرأة والـصحة، ووزارة الـصحة             

 لوحة ثالثية اجلوانب عن حقـوق املرضـى مـن    ١ ٠٠٠ ملصق و ٢٠ ٠٠٠: إعداد مواد النشر  
 .األصليني، بلغات السابوتيكا واملايا والناواتلاجلنسني، وثالثة برامج يف إذاعة السكان 

 : واضطلع املعهد الوطين للمرأة كذلك باألنشطة التالية- ١٤٣
منظـور  : املؤشرات االجتماعيـة والدميغرافيـة للـسكان األصـليني        : وضع املنشور املعنون   • 

 .جنساين
 .حلقة عمل لتبادل اخلربات مع مروجات الصحة اتمعية • 
قة الوطنية الرابعـة للتجـارب الناجحـة يف إدارة وصـون التـراث الطبيعـي والثقـايف          املساب • 

 .للسكان األصليني
امللتقــى : إدراج املنظــور اجلنــساين يف رعايــة النــساء مــن الــسكان األصــليني والريفيــات  • 

الوطين للنساء الريفيات ومن السكان األصليني؛ أحباث اجتماعيـة ودميغرافيـة وتقييميـة             
 .ور جنساين يف البيئة الريفية وبيئة السكان األصلينيذات منظ

 .محلة ملناهضة العنف ضد املرأة من السكان األصليني • 
 

 التنمية املستدامة
إضــفاء :  تنــدرج التــدابري الــيت اختــذا وزارة البيئــة واملــوارد الطبيعيــة يف ثالثــة أهــداف - ١٤٤

امج إلدراج الرؤية اجلنسانية فيهـا، والتنميـة        الطابع املؤسسي على املنظور اجلنساين، وحتليل الرب      
وتنطـوي هـذه األهـداف علـى شـىت تـدابري التوعيـة والتـدريب يف جمـال اجلنـسانية،             . االقتصادية

ومن التدابري املختلفة اليت اضـطلعت      . ودعم تدريب النساء من السكان األصليني يف أحناء البلد        
 :ا الوزارة يف هذا الصدد جيدر بالذكر ما يلي

املبادئ التوجيهيـة واملؤشـرات املتعلقـة بإنـصاف اجلنـسني واإلنـصاف اإلثـين يف مخـسة                   ▪ 
التنميـة اإلقليميـة املـستدامة، العمالـة املؤقتـة،          : برامج قطاعية خاضـعة لقواعـد التـشغيل       

تنمية الغابات، تنمية املزارع التجارية، اهلياكل األساسية للزراعة املائيـة وميـاه الـشرب              
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ياه والـصرف الـصحي، وهـي بـرامج تابعـة للجنـة الوطنيـة للميـاه والتنميـة          وخزانات امل 
 .املؤسسية البيئية

حلقات عمل للتوعية يف جمال اجلنسانية، اشترك فيها موظفو املراكز االحتاديـة للـوزارة               ▪ 
وأجهزا الالمركزية، وهيئـات أخـرى تابعـة حلكومـات الواليـات، واهليئـات النـسائية            

 .حتادية، واملنظمات املدنية، واحملميات الطبيعيةيف الكيانات اال
 .برنامج إنصاف اجلنسني والبيئة واالستدامةمتويل املشاريع اإلنتاجية يف إطار  ▪ 
 .تشجيع صياغة السياسة البيئية يف إطار إنصاف اجلنسني، بالتنسيق مع اتمع املدين ▪ 
وبـدعم مـن املعهـد      . رأة والرجـل  دعم استراتيجيات املشاركة االجتماعيـة املنـصفة للمـ         ▪ 

الوطين للمـرأة واالحتـاد الـدويل حلفـظ الطبيعـة، عقـدت الـوزارة حلقـة العمـل املعنونـة                     
 .املنظور اجلنساين يف احملميات الطبيعية

وضــعت الــوزارة دراســات تشخيــصية وخطــط عمــل تتــيح إدراج النــهج اجلنــساين يف   ▪ 
 .احملميات الطبيعية

ة املنقــضية، دعــم املعهــد الــوطين للمــرأة نــشر النــهج اجلنــساين يف    ويف األعــوام األربعــ- ١٤٥
ويـشترك املعهـد    . املؤسسات اليت تسهم يف وضـع الـسياسات العامـة يف جمـال اجلنـسانية والبيئـة                

مع وزارة البيئة واملوارد الطبيعية ووزارة الزراعة وتربية املاشية والتنميـة الريفيـة وصـيد األمسـاك            
لالمركزيـــة، ومنـــها اللجنـــة الوطنيـــة للمحميـــات الطبيعيـــة والـــصندوق  واألغذيـــة وهيئامـــا ا

االســتئماين للمخــاطر املــشتركة، فــضال عــن اهليئــات النــسائية يف الواليــات والبلــديات يف البلــد 
بأسره، يف بذل جهود واختاذ تـدابري حمـددة يف اتمعـات احملليـة يف مجيـع منـاطق البلـد تـستفيد                       

ــها مجاعــات واســعة مــن النــس   اء الــاليت اكتــسنب خــربات يف العمــل اتمعــي ويف املــشاريع    من
 .اإلنتاجية من منظور جنساين

ـــ     - ١٤٦ ــتقين لـ ــدريب الـ ــوفري التـ ــىت اآلن تـ ــصغرية    ٦٥٠ ومت حـ ــشاريع الـ ــي املـ ــن منظمـ  مـ
يف احملميــات الطبيعيــة يف جمــال عمليــات اإلدارة مــن منظــور   ) املائــة منــهم مــن النــساء  يف ٩٠(

 ٢٠ يف املائــة مــن النــساء و ٨٠( عــامال ٣ ٢٥٠ املتوســط أكثــر مــن جنــساين، وهــذا ميثــل يف
وجرى يف هذه العملية ضم الرجـال       . يعملون يف هذه الوحدات اإلنتاجية    ) املائة من الرجال   يف

لتوعيتهم بضرورة حتقيق املزيد من اإلنـصاف وتقـدير مـشاركة املـرأة يف جمـال العمـل واألسـرة                    
وجـرى تـوفري    . بـدائل للـذكورة ختتلـف عمـا ميارسـونه عـادة           واتمع احمللـي، وإطالعهـم علـى        

يف احملميـات الطبيعيـة   )  امـرأة ٣٤ رجـال و     ٦٦( تقين   ١٠٠التدريب من منظور جنساين لزهاء      
 تقنيــا ٨٥ ليكونــوا عنــصر تعزيــز يف عمليــات إدارة املــشاريع الــصغرية؛ وتــدرب أيــضا  ٢٦ الــــ
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من جمموع مديري الـصندوق االسـتئماين       ) لنساء يف املائة من ا    ١٧ يف املائة من الرجال و       ٨٣(
للمخـــاطر املـــشتركة يف واليـــات البلـــد، لتوعيتـــهم بالعمـــل يف إطـــار النـــهج اجلنـــساين إلدارة   

 .األحواض الصغرية
 

 ٢٩التوصية  
تشجع اللجنة الدول الطرف على اختاذ تـدابري ملكافحـة ظـاهرة االجتـار بالنـساء والفتيـات                  

ء خــارج البلــد أو داخلــه، ومجــع البيانــات وتــصنيفها حــسب   واســتغالهلن يف البغــاء، ســوا 
اجلــنس، ــدف وضــع اســتراتيجية شــاملة للقــضاء علــى هــذه املمارســات املهينــة ومعاقبــة    

 .مرتكبيها
 إن االجتار باألشخاص يف مجيـع أبعـاده، وخباصـة االجتـار بالنـساء والفتيـات، جيـب أن                - ١٤٧

إن املكسيك بلد منشأ وعبـور      . ل والصحة العامة  يعالَج من منظور حقوق اإلنسان وإقامة العد      
 .ومقصد للمهاجرين

 إن مكافحــة االجتـــار بالنـــساء يف املكـــسيك تتطلــب عمـــال متـــضافرا مـــن الـــسلطات   - ١٤٨
واتمع، ولذلك فإن اإلدارة احلالية شـرعت يف اختـاذ تـدابري لتحقيـق التنـسيق بـني املؤسـسات                     

ؤســسات احلكــم، ومنظمــات اتمــع املــدين،  والقطاعــات، وهــو مــا يــشمل أجهــزة الدولــة وم 
واتمع األكادميي، ووسائل اإلعالم، وأصـحاب العمـل، واتمـع الـدويل، والبلـدان اـاورة،                
من أجل إرساء األسس الالزمة لوضع خطة عمـل وطنيـة متكاملـة تـساعد علـى مكافحـة هـذا                     

 . املبادرات اإلقليميةالبالء بشكل متضافر والعمل، من ناحية أخرى، على االنضمام إىل
ــدابري الــيت تتخــذها حكومــة املكــسيك للقــضاء علــى مجيــع أشــكال االجتــار      - ١٤٩  ومــن الت

مشروع مكافحة االجتـار بالنـساء واملـراهقني واألطفـال        بالنساء، جيدر بالذكر الدعم املقدم إىل       
كيــة التابعــة وهــذا املــشروع مبــادرة مــن جلنــة املــرأة للبلــدان األمري . مــن اجلنــسني يف املكــسيك

ــن        ــارا م ــذه يف املكــسيك، اعتب ــوىل تنفي ــة، وتت ــدول األمريكي ــة ال ــشرينملنظم ــوبر / األولت أكت
، املنظمـة الدوليـة للــهجرة، بـدعم مــن املعهـد الــوطين للمـرأة باعتبــاره الطـرف املنــاظر،       ٢٠٠٤

ل واملعهد الوطين للهجرة الذي يسعى إىل تعزيز مكافحة االجتار بالنساء يف املكسيك مـن خـال               
وجـرى، يف إطـار هـذا املـشروع، وضـع وثـائق       . توعية اجلهـات الفاعلـة والقطاعـات املـشاركة        

للتـــدريب وكُتيـــب للتعمـــيم حيتـــوي علـــى مفـــاهيم ومبـــادئ أساســـية عـــن االجتـــار بالنـــساء،   
) باخــا كاليفورنيــا(ومعلومــات تشخيــصية أوليــة عــن هــذه الظــاهرة يف حــدود البلــد الــشمالية   

 ).تشياباس(واجلنوبية 
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ــغ         - ١٥٠ ــد مبلـ ــرأة، برصـ ــوطين للمـ ــد الـ ــالل املعهـ ــن خـ ــسيك، مـ ــة املكـ ــت حكومـ  وقامـ
للجنــة املــرأة للبلــدان األمريكيــة التابعــة  الواليــات املتحــدة دوالرات دوالر مــن ٣٩ ٠٠٠,٠٠

 .ملنظمة الدول األمريكية، تعزيزا لتطوير املشروع
ار باألشـخاص، وخباصـة      وكان من نتائج املشروع توفري التدريب األساسي على االجت         - ١٥١

النــساء والفتيــات، يف املؤســسات علــى املــستوى االحتــادي ومــستوى الواليــات وممثلــي اتمــع  
يف : وعقــدت أربــع حلقــات دراســية إقليميــة للتــدريب . املــدين، مبــا يف ذلــك وســائل االتــصال 

 غـوتيرييس يف    املنطقة الشمالية من البلد مبدينة مـونتريي، ويف املنطقـة اجلنوبيـة مبدينـة توكـستال               
.  مـن املـوظفني العمـوميني مـن واليـات كامبيتـشه وتـشياباس وكينتانـا                ٣٨تشياباس، مبشاركة   

وعقدت يف مكسيكو حلقة دراسية للموظفني العموميني وأخرى لوسائل االتـصال ومنظمـات             
واسـتعني يف مجيـع     .  موظفـا  ١٥٠وجـرى تـدريب مـا جمموعـه         . اتمع املدين يف هذا املوضوع    

ناسبات باملساعدة التقنية خلرباء دوليني من جلنـة املـرأة للبلـدان األمريكيـة التابعـة ملنظمـة                 هذه امل 
ورئـي اختتـام هـذا املـشروع بإصـدار          . الدول األمريكية واملنظمة الدولية للـهجرة يف املكـسيك        

 .مذكرة تكون مبثابة دليل تقين لإلجراءات القادمة ومادة للتوعية
ــة  ،٢٠٠٥أغــــسطس /آب ويف - ١٥٢ ــة ووزارة الداخليــ  قامــــت وزارة العالقــــات اخلارجيــ

ومكتب النائب العام للجمهورية، بالتنسيق مع مكتب اجلمارك وخفارة احلـدود التـابع لـوزارة      
 كجزء من جمهود ثنائي مع الواليـات        OASISبرنامج  األمن الداخلي بالواليات املتحدة، بوضع      

ويهـدف هـذا   .  العقـاب، ودعـم أمـن احلـدود    املتحدة حلمايـة املهـاجرين، وجتنـب اإلفـالت مـن       
الربنامج إىل املعاقبة اجلنائية للمتجرين باألشخاص الذين يزاولون نشاطهم علـى جـانيب املمـرين           

 . أريزونا– كاليفورنيا وسونورا –احلدوديني باخا كاليفورنيا 
عي العـام   وقامت وزارة العالقات اخلارجية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومكتب املـد  - ١٥٣

للجمهورية والنظام الـوطين للتنميـة املتكاملـة لألسـرة واملعهـد الـوطين للمـرأة واملنظمـة الدوليـة                    
 املتحـدة  األمـم للهجرة واملعهـد الـدويل للبحـث والتـدريب مـن أجـل النـهوض بـاملرأة ومكتـب             

لـد ويف   كمـا قامـت، داخـل الب      . مـؤمتر دويل لالجتـار بالبـشر      املعين باملخدرات واجلرمية، بتنظـيم      
املقاطعة االحتادية، بدعم عقد مؤمترات تطرح فيها مـسألة الـصكوك القانونيـة الدوليـة ومواءمـة        
التشريعات احمللية واالحتاديـة، وكـان مـن املـسائل املطروحـة يف هـذا الـسياق االجتـار بالبـشر يف                  

ليـة، واهليئـات    واشـترك يف املـؤمترات الربملانـات احمل       . التشريعات اجلنائية ورعايـة ضـحايا اجلرميـة       
 حلقــة ٣٣ومشلــت هــذه املناســبات عقــد . النــسائية يف الكيانــات االحتاديــة، والــسلطات احملليــة 

عمل يف مجيع أحناء اجلمهورية املكسيكية سامهت يف التوعية بأمهية إدخال ما يلـزم مـن تعـديل                  
 جمـال  وحذف وإضـافة علـى التـشريعات احملليـة واالحتاديـة ومواءمتـها مـع الـصكوك الدوليـة يف           
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مـوجز  ”وجرى كذلك وضع وتوزيع املنشور املعنون       . حقوق اإلنسان للمرأة واالجتار بالنساء    
وطنيـة والدوليــة املتعلقــة باالجتـار بالبــشر، وخباصــة النـساء واألطفــال مــن    القواعـد والــصكوك ال 

 .“اجلنسني
ــر /شــباط ٢٢ ويف - ١٥٤ ــع  ٢٠٠٥فرباي ــساء    ، جــرى توقي ــة الن ــشأن محاي ــاهم ب مــذكرة التف
وتـنص املـذكرة   . القصر من ضحايا االجتار باألشخاص على احلدود بني املكسيك وغواتيماال    و

على تشكيل جلنة تقنية تكون مسؤولة عـن وضـع برنـامج عمـل سـنوي يتـضمن تـدابري منـسقة            
لتــدريب مــوظفي اهلجــرة علــى العنايــة بالــضحايا؛ ووضــع دراســة ثنائيــة حتلــل مــشكلة النــساء    

ار؛ وإجياد آليات للعودة الطوعية للقـصر مجعـا لـشمل األسـر؛ وتبـادل               والقصر من ضحايا االجت   
 .املعلومات؛ وتنظيم محالت وقائية وإعالمية

ــهجرة   - ١٥٥ ــادرة مــن املكــسيك يف عــام   داملعقــو( ويف إطــار املــؤمتر اإلقليمــي لل  ١٩٩٦ مبب
وكوسـتاريكا  والذي يضم بليز وبنما واجلمهورية الدومينيكيـة والـسلفادور وغواتيمـاال وكنـدا       

 مـن اللجنـة     ٣١انظـر أيـضا التوصـية       ) (للمكسيك ونيكاراغوا وهنـدوراس والواليـات املتحـدة       
شــبكة مــوظفي االتــصال ملكافحــة االجتــار باألشــخاص   ، أُنــشئت )للمكــسيك يف هــذا التقريــر 

 .واالجتار غري املشروع باملهاجرين
م بـني حكومـة     ، جـرى توقيـع علـى تعـديل خلطـاب التفـاه            ٢٠٠٥أغسطس  /آب ويف   - ١٥٦

 وكـان   ٢٠٠١سـبتمرب   /أيلـول الواليات املتحدة األمريكية وحكومـة املكـسيك، الـذي وقِّـع يف             
واسترشـد يف التعـديل بأحكـام       . هدفه األصلي القضاء علـى جتـارة املخـدرات واجلرميـة املنظمـة            

جبـه  بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه، ومبو             
تعهد البلدان بوضع ودعم مشروعني حكوميني يستهدفان تكثيف التعـاون الثنـائي يف مكافحـة      

تـشكيل أفرقـة    : واملشروعان اللـذان حيـددمها التعـديل وينطبـق عليهمـا مهـا            . االجتار باألشخاص 
املــساعدة التقنيــة اإلجرائيــة، وتــشكيل الفريــق الــتقين الفرعــي  /للتحقيــق يف االجتــار باألشــخاص

 . باالجتار باألشخاصاملعين
ــشمل    - ١٥٧ ــذ مــشاريع أخــرى ت ــشكيل ) ١: ( واســتكماال هلــذين املــشروعني، جيــري تنفي ت

شبكة دعم من أجل الرعايـة املتكاملـة للـضحايا علـى احلـدود الـشمالية واجلنوبيـة للمكـسيك؛                    
مكافحة ما يقوم به املسافرون الذين ينتقلون يف الداخل أو اخلـارج ـدف احلـصول علـى                  )٢(

توعيـة الـسكان بأخطـار االجتـار     ) ٤(رسـائل ملنـع االجتـار باألشـخاص؛     ) ٣(خدمات جنـسية؛    
 .املساعدة التقنية ملقدمي املآوى والرعاية للضحايا) ٥(باألشخاص؛ 

ــات      - ١٥٨ ــق الفرعــي املعــين باالجتــار باألشــخاص برئاســة وزارة العالق ــضا الفري ــكِّل أي وش 
ومي التابع لوزارة الداخليـة، واملعهـد الـوطين للـهجرة،          اخلارجية، ويضم مركز أحباث األمن الق     
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واملعهــد الــوطين للمــرأة، ومكتــب املــدعي العــام للجمهوريــة، ووزارة األمــن العــام، والــشرطة    
. االحتادية الوقائية، والنظام الوطين للتنمية املتكاملة لألسـرة، ووزارة الـسياحة، ووزارة الـصحة             

ــاة اتــ    ــة قن ــة يف    وهــذا الفريــق الفرعــي مبثاب ــة العامل صال بــني خمتلــف مكاتــب احلكومــة االحتادي
واتفقت الوحدات املشاركة على ضـرورة إجيـاد        . مكافحة االجتار باألشخاص يف نطاقات شىت     

رؤية متكاملة وتكامل يف اإلجراءات، وحتديد موقف حكومة املكسيك من هـذه املـسألة حـىت                
 .يتسىن التصرف بشكل منسق

ــق الفرعــ - ١٥٩ ــسبيله إىل التحــول إىل    وهــذا الفري ــة املــشتركة بــني  ي املعــين باالجتــار ب اللجن
، بعـــد ٢٠٠٦، ولـــذلك يقـــوم بإعـــداد مبـــادرة ستنـــشر يف عـــام  الـــوزارات ملكافحـــة االجتـــار

 .اعتمادها، يف اجلريدة الرمسية لالحتاد مبا يكفل استمراريتها
 

 النطاق القانوين
ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب احلــدود   املتحــدةاألمــم صــدقت املكــسيك علــى اتفاقيــة - ١٦٠

الوطنية وعلى بروتوكوهلا اإلضايف ملنع وقمع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال،                
ويلزم توقيـع هـذين الـصكني الدولـة املكـسيكية باسـتخدامهما باعتبارمهـا جـزءا                 . واملعاقبة عليه 

حـات بقـوانني خمتلفـة لتعـديل التـشريع،       وهلذا الغرض قـدمت اقترا    . من النظام القانوين الداخلي   
ــة       ــه ال يوجــد حــىت اآلن التوصــيف الواجــب جلرميــة االجتــار مبــا يوافــق املعــايري الدولي حيــث إن

ومع ذلك فإن القـانون اجلنـائي االحتـادي والقـانون العـام للـسكان والقـانون االحتـادي                   . الراهنة
الحتاديـة تتـضمن بعـض األشـكال اجلنائيـة          ملكافحة اجلرمية املنظمة والقوانني اجلنائية للكيانـات ا       

ذات الصلة باستغالل األشخاص وحرمام من حريتهم، مثـل القـوادة، واسـتغالل األطفـال يف                
ــة، واجلــرائم       ــائق املطلوب ــة، واالجتــار بالقــصر، وريــب غــري احلــائزين للوث إنتــاج املــواد اإلباحي

 .اجلنسية، إخل
يك يف مسألة االجتـار هـو إفـساد األحـداث الـذي              والشكل اجلنائي املعروف يف املكس     - ١٦١

ويـشري  . يشمل الولَع اجلنسي باألطفال، ودعارة األطفال، واملواد اإلباحيـة، والـرق، والعبوديـة            
الفرد الذي يقوم، بأي وسيلة، بإكراه شخص على تقدمي أعمـال أو            ”االستغالل يف العمل إىل     

 .“ عقدا يضعه موضع العبوديةخدمات إليه دون دفع األجر املناسب، أو يربم معه
 وعلــى صــعيد واليــات اجلمهوريــة أيــضا، ال يوجــد هنــاك توصــيف موحــد للجــرائم     - ١٦٢

ويعتـرب االجتـار   . املنبثقة عن االجتار، فالتوصيف يف بعـض الواليـات خمتلـف أو يـرد بـشكل عـام           
غرييـرو،  باألشخاص جرمية يف بعـض واليـات اجلمهوريـة املكـسيكية، وال سـيما كينتانـا رو، و        

ومـع ذلـك    . وكواويال، وإيدالغو، وسان لـويس بوتوسـي، وسـينالوا، وتاباسـكو، وفرياكـروس            
فــإن هــذه التــشريعات ال تــذكر ســوى وســيلة واحــدة مــن وســائل االجتــار، وهــي االســتغالل     



CEDAW/C/MEX/6  
 

06-22042 49 
 

وهناك توصيفات يف واليات مكسيكو وكواويال وتشياباس وباخـا كاليفورنيـا سـور              . اجلنسي
انتـــهاكا لقـــوانني العمـــل والـــضمان االجتمـــاعي أو اســـتغالال يف ”صـــفها تتنـــاول العبوديـــة بو

 .“العمل
، ٢٠٠٥مـايو   /أيـار  ٤ كما أن اللجنة الدائمة لكونغرس االحتـاد أصـدرت، يف جلـسة              - ١٦٣

 مــن الدســتور الــسياسي للواليــات املتحــدة املكــسيكية، الــذي يــسمح ٢١إعــالن تعــديل املــادة 
ئيـة الدوليـة، وهـي خطـوة متقدمـة كـان ال بـد مـن اختاذهـا                   باالعتراف باختصاص احملكمة اجلنا   

للمضي يف إجراءات اعتماد نظام روما األساسي، بغرض اإلدراج الواجـب حملتوياتـه يف نظامنـا               
 من النظام األساسـي املـشار إليـه         ٧وتعترب املادة   . اجلنائي وتوفري االعتراف الدستوري بأحكامه    

 .ر باألشخاص، وخباصة النساء واألطفالالرق جرمية ضد اإلنسانية تشمل االجتا
االجتـــار  ” مـــن الفـــصل الثالـــث املعنـــون     ٢٠٨ و ٢٠٧ و ٢٠٦ ووردت يف املـــواد - ١٦٤

ــوادة  ــة       “ باألشــخاص والق ــائي االحتــادي إشــارة إىل جرمي ــانون اجلن ــن الق ــامن م ــاب الث ــن الب م
 .القوادة، ولكن مل يرد أو يوصف االجتار باألشخاص

، قــدمت اقتراحــات شــىت بالتعــديل واإلضــافة واحلــذف  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ ويف عــامي - ١٦٥
 .تتعلق بأحكام القانون اجلنائي االحتادي والقانون االحتادي لإلجراءات اجلنائية

 ومـــن بـــني االقتراحـــات بقـــوانني يف كـــونغرس االحتـــاد ملنـــع االجتـــار باألشـــخاص يف - ١٦٦
 بـشأن   ٢٠٠٤ديـسمرب   / األول نونكا ٩املكسيك واملعاقبة عليه، جيدر بالذكر االقتراح املؤرخ        

ــه، ويقــضي بإضــافة القــانون االحتــادي ملكافحــة      قــانون منــع االجتــار باألشــخاص واملعاقبــة علي
اجلرمية املنظمة والقانون االحتادي لإلجراءات اجلنائية، دف تضمني القـانون الـوطين اخلطـوط              

وقـد  . ة عليه علـى النطـاق االحتـادي   العامة واملبادئ الدولية األساسية ملنع وجترمي االجتار واملعاقب     
وبعـد  . ٢٠٠٥ديـسمرب   / األول كـانون اعتمد جملس الشيوخ هذا االقتراح يف القـراءة األوىل يف           

إدخــال التــصويبات واإلضــافات علــى مــشروع القــانون، ســيحال إىل جملــس النــواب لتحليلــه     
 .ومناقشته

 
 منظمات اتمع املدين

١٦٧ -      تمع املـدين العاملـة يف مكافحـة االجتـار باألشـخاص،             هناك عدد كبري من منظمات ا
الـيت تتنـاول هـذه    “ بـال حـدود  ”ومـن أبـرز هـذه املنظمـات منظمـة        . سيما االجتار بالنـساء    وال

وضـع توصـيف مناسـب      ) ١: (، واليت تتمثل أهدافها الرئيسية فيما يلي      ١٩٩٦املسألة منذ عام    
املــسامهة يف إنــشاء ) ٣(عاجلــة احلــاالت، و إجيــاد القــدرة املؤســسية الالزمــة مل ) ٢(للجرميــة، و 

وقـد سـامهت هـذه املنظمـة يف حتديـد           . وضع سياسات عامة  ) ٤(شبكات اتمعات املدنية، و     
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إطار معياري وطين مناسب، مع التركيز على اإلجراءات األساسية يف إعمال حقـوق اإلنـسان               
 .ويف محاية الضحايا ومساعدم

ملناهض لالجتار بالنـساء والفتيـات يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة              ويتميز أيضا التحالف ا    - ١٦٨
البحر الكارييب، الذي يوفِّر التدريب ويضطلع بأنشطة يف جمال اإلبالغ والترويج والـدفاع عـن               

مركـز فـراي خوليـان      : وهناك منظمات أخرى للمجتمع املدين، وهـي      . احلقوق يف هذه املسألة   
، ومنظمــة تفــوق املــرأة، ومركــز فــراي ماتيــاس حلقــوق غارســيس، ودار تاباتــشوال للمهــاجرين

 .اإلنسان يف قرطبة، ومنظمة اليد الصديقة يف مكافحة اإليدز، ومنظمة املكسيك للتجديد
 

  املنظمة الدولية للهجرة–اهليئات الدولية 
، ٢٠٠٥مـارس   /آذار أخذت املنظمـة الدوليـة للـهجرة، منـذ إنـشائها يف املكـسيك يف                 - ١٦٩

لة من األنشطة يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص ومـساعدة الـضحايا وتقـدمي              تضطلع بسلس 
وقد عقدت حلقات عمل للتـدريب والتوعيـة دعمـا لـشىت منظمـات اتمـع                . املشورة القانونية 

املدين العاملة يف هذا اـال، وبـصفة خاصـة فيمـا يتـصل باالجتـار بالنـساء ألغـراض االسـتغالل                
 .هتمة بتعزيز التشريع يف هذا املضماراجلنسي، وللجماعات امل

مــايو /أيــار، الــذي بــدأ يف برنــامج مــساعدة ضــحايا االجتــار  ومــن ناحيــة أخــرى فــإن  - ١٧٠
ــسيق والتعــاون بــني خمتلــف      ٢٠٠٥ ــشاء شــبكة للتن ــستهدف إن ــة، ي  يف منطقــة احلــدود اجلنوبي

، من أجـل مـساعدة   اهليئات احلكومية على الصعيدين االحتادي واحمللي ومنظمات اتمع املدين    
الــضحايا، وال ســيما النــساء واملراهقــون والطفــالت واألطفــال مــن املكــسيكيني وأبنــاء أمريكــا 

وتعمل املنظمة الدولية للهجرة اآلن يف تاباتشوال بتشياباس على جتهيز مـأوى لتـوفري              . الوسطى
ن منظمـات  ومتكَّنـت املنظمـة، يف هـذا الـصدد، مـن إنـشاء شـبكة أساسـية مـ              . املساعدة للنـساء  

وحققـت  . اتمع املدين الـيت تـشترك بـصفة حليـف يف حتديـد الـضحايا وإحالتـهم ومـساعدم              
 .املنظمة تقدما أيضا يف إنشاء شبكة عابرة للحدود مع غواتيماال

 
 ٣١التوصية  

تناشد اللجنة الدولة الطرف التركيز على أسباب هذه الظـاهرة باعتمـاد تـدابري للتخفيـف                
ى تعزيـز الـدور االقتـصادي للمـرأة والنـهوض بـه، والـضمان الكامـل                 من حدة الفقـر وعلـ     

وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك علـى عقـد         . لالعتراف حبقوقها ومتتعها ذه احلقوق    
 .اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف مع البلدان اليت تقصدها النساء املكسيكيات

 



CEDAW/C/MEX/6  
 

06-22042 51 
 

 وينخـرط املكـسيكيون مـن اجلنـسني         . املكسيك بلد منشأ وعبور ومقصد للمهـاجرين       - ١٧١
وللــهجرة إىل . يف حركــات هجــرة خمتلفــة األشــكال واألزمــان، ســواء داخــل البلــد أو خارجــه 

الواليات املتحدة األمريكية جذور تارخييـة، وتعتـرب ظـاهرة مركَّبـة ومقلقـة يـدخل فيهـا العديـد               
وتعد مـسألة اهلجـرة   .  البلدينمن العوامل االقتصادية واالجتماعية والدميغرافية والثقافية يف كال    

وتعتـرب املكــسيك  .  املتحــدة األمريكيـة الواليـات الثنـائي مـع    األعمــال جـدول جانبـا أساسـيا يف   
 املتحــدة الواليــاتبــدورها معــربا لنــساء أمريكــا الوســطى وأمريكــا الالتينيــة الــاليت يــرحلن إىل  

لـهن للوثـائق القانونيـة      ويف هذه احلـاالت يـؤدي عـدم مح        . لنفس األسباب بوجه عام   األمريكية  
 .إىل زيادة ضعفهن وسوء موقفهن عند عبور األراضي املكسيكية

 وتتخــذ مــشاركة النــساء يف ظــاهرة اهلجــرة أبعــادا خمتلفــة يف املكــسيك، فهنــاك نــساء  - ١٧٢
يهاجرن اعتمادا على الذات حبثا عن فرص أفضل، ونساء يهاجرن برفقـة أزواجهـن أو للحـاق                 

هلــذه الظــاهرة يتمثــل يف النــساء الــاليت يــبقني يف جمتمعــان األصــلية  وهنــاك جانــب آخــر . ــم
 .إلعالة أسرهن واالضطالع مبسؤوليات وأدوار جديدة

 ويـــشري توزيـــع الـــسكان املهـــاجرين حـــسب اجلـــنس والعمـــر إىل أن املهـــاجرات إىل  - ١٧٣
 ١٥بــني وتنحــصر أعمــار اجلنــسني . أكثــر شــبابا مــن املهــاجرين  املتحــدة األمريكيــة الواليــات

ويـذكر الـس    .  عامـا  ٢٩ و   ١٥ عاما، مـع امليـل يف حالـة النـساء إىل التركُّـز فيمـا بـني                   ٣٤ و
 عامــا ١٨الــوطين للــسكان تفــوق الــذكور يف جمموعــة املهــاجرين الــذين تزيــد أعمــارهم علــى   

 ). امرأة١٠٠ رجال لكل ١٣٣(
لتعلـيم الثـانوي، يف      يف املائة من املهـاجرات سـنة واحـدة علـى األقـل يف ا               ٥٨ ويقضي   - ١٧٤

والنـسبة العظمـى مـن    .  يف املائـة ٤٥حني تصل نسبة املهاجرين احلاصلني على هـذا التعلـيم إىل          
 يف املائـة مـن أربـاب األسـر، والنـسبتان يف النـساء مهـا        ٧١، و ) يف املائة  ٦٥(الرجال مرتبطون   

 . يف املائة على التوايل٥٤ و ٣٤
لعزبات، اآلتيات مـن املنـاطق الـشمالية الـيت يعـشن             واملهاجرات أغلبهن من الشابات ا     - ١٧٥

ــها  ــارب واألصــدقاء     . يف اجلهــات احلــضرية من ــصحبة األق ــساء عــادة إىل احلــدود ب وتتوجــه الن
وتفتقر أربع من كل مخس نـساء إىل خـربة سـابقة يف             . ويتظاهرن أمامهم بالعبور لغرض العمل    

 .اهلجرة
ن املكـسيكيات املبعـدات ميـثلن واحـدة مـن            ويشري الس الوطين للـسكان أيـضا إىل أ         - ١٧٦

ووصـل  .  املتحـدة األمريكيـة  الواليـات أضعف جمموعات الـسكان يف اهلجـرة غـري القانونيـة إىل         
ومشـل هـذا الـرقم      .  شخصا ٥١٤ ٩٤٤ إىل   ٢٠٠٤العدد اإلمجايل للمعادين إىل الوطن يف عام        
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إىل الـوطن لفتيـات      حالـة إعـادة      ١١ ١٧٠ عامـا، و     ١٨ امرأة تزيد أعمـارهن علـى        ٦٩ ٤٩٥
 .ومراهقات مهاجرات

 وإزاء اهلجــرة الدوليــة، وخباصــة إىل الواليــات املتحــدة األمريكيــة، أنــشأت املكــسيك   - ١٧٧
معهد املكسيكيني يف اخلارج، وهـو جهـاز المركـزي تـابع لـوزارة العالقـات اخلارجيـة مهمتـه                    

هيئـات الـسلطة التنفيذيـة      رعاية اجلاليات املكـسيكية يف اخلـارج، مبـشاركة خمتلـف الـوزارات و             
 .اليت يتشكَّل منها الس الوطين، ومنها املعهد الوطين للمرأة

 وملواجهـــة مـــشكلة تـــدفق املهـــاجرين مـــن أمريكـــا الوســـطى واجلنوبيـــة وغريهـــا إىل   - ١٧٨
ــع وزارة        ــذي يتب ــهجرة ال ــوطين لل ــور، أُنــشئ املعهــد ال ــد مقــصد أو عب املكــسيك باعتبارهــا بل

ــه تن ــة، ومهمت ظــيم طلبــات احلــصول علــى صــفة املهــاجر الــيت يقــدمها األجانــب عنــد     الداخلي
 .دخوهلم إىل املكسيك والبت فيها

 
 االتفاقات

 ٢٠٠٤ يف إطــار اهتمــام هــذه اإلدارة حبقــوق اإلنــسان للمهــاجرات، جــرى يف عــام    - ١٧٩
، توقيع اتفاق تعاون بني املعهد الوطين للمـرأة واملعهـد الـوطين للـهجرة ـدف قيـام املؤسـستني                   

كال يف جمال ختصصها، باختاذ تـدابري ترمـي إىل تعزيـز ومحايـة واحتـرام ونـشر حقـوق اإلنـسان                      
واتفقت املؤسستان على تشكيل مكاتب عمل وجمموعـات        . للمهاجرات الوطنيات والدوليات  

وجلان يقتضيها وضع سياسات ذات منظور جنساين واملشاركة يف هـذه املكاتـب واموعـات             
لــك إنــشاء جهــاز مؤســسي للمــسامهة يف تــوفري الرعايــة املتكاملــة واملنــسقة   واللجــان، مبــا يف ذ

 .للمهاجرات
 اتفاق تعاون مـع معهـد املكـسيكيني         ٢٠٠٤ كذلك وقَّع املعهد الوطين للمرأة يف عام         - ١٨٠

ــات         ــاجرات املكــسيكيات إىل الوالي ــة صــوب امله ــربامج املوجه ــدابري وال ــربط الت يف اخلــارج ل
 .املتحدة
ــام     ووقَّ- ١٨١ ــا يف عـ ــة كاليفورنيـ ــة ووزارة الـــصحة وجامعـ ــات اخلارجيـ عـــت وزارة العالقـ

األسـبوع الثنـائي الرابـع       خطاب نوايا بشأن مسائل صحة السكان املهاجرين، يف إطار           ٢٠٠٤
تنسيق مشاريع التعاون الثنائي والعنايـة بـصحة        : واهلدف.  يف لوس أجنيليس بكاليفورنيا    للصحة

 .ماملهاجرين من اجلنسني وأسره
 يف مدينــة اتفــاق للــضمان االجتمــاعي   ٢٠٠٤يونيــه /حزيــران ٢٩ وباملثــل وقِّــع يف  - ١٨٢

غواداالخـــارا باملكـــسيك بـــني مـــسؤول املعهـــد املكـــسيكي للـــضمان االجتمـــاعي ونظـــريه يف  
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، ـدف احلـصول علـى اشـتراكات التقاعـد واملعـاش التقاعـدي يف                 املتحدة األمريكيـة   الواليات
 .كيني الذين يعملون يف مؤسسات خاصة يف الواليات املتحدةاملكسيك للعمال املكسي

، وقِّـع اتفـاق للتعـاون بـني املعهـد الـوطين للـهجرة والنظـام                 ٢٠٠٥مايو  /أيار ١٩ ويف   - ١٨٣
الـوطين للتنميـة املتكاملـة لألسـرة، يهـدف إىل إرسـاء أُسـس التعـاون بـني املؤسـستني مـن أجــل            

طفـال واملـراهقني املهـاجرين واملعـادين إىل الـوطن مـن             اختاذ تدابري مشتركة ختدم الطفالت واأل     
املكسيكيني واألجانب، لضمان اإلعمـال التـام للحقـوق الـيت تكفلـها هلـم القـوانني املكـسيكية                    
 .وغريها من النظُم الدولية واملتعددة األطراف، وكذلك لتوفري الرعاية اإلنسانية واملتكاملة هلم

ملـــساعدة واحلمايـــة القنـــصلية الـــيت تنفـــذها وزارة   ويف إطـــار أنـــشطة تعزيـــز خطـــط ا- ١٨٤
العالقات اخلارجيـة مـن خـالل اإلدارة العامـة للحمايـة واملـسائل القنـصلية، جـرى توقيـع عقـد                      
عمل مع مركز حقوق اإلنسان والقـانون الدسـتوري، وهـو منظمـة ال تـستهدف الـربح لـدعم                    

ل تطـوير الربنـامج الرائـد لرعايـة      املهاجرين مقرها يف مدينة لوس أجنيليس بكاليفورنيـا، مـن أجـ           
 .النساء واألطفال والطفالت ضحايا العنف املرتيل

 يف واليــات أريزونــا ٢٠٠٤ديــسمرب / األولكــانون ١ وبــدأ تنفيــذ الربنــامج الرائــد يف - ١٨٥
وأهـداف الربنـامج تـوفري      . وفترة استمرار الربنامج عام واحد    . وإيلينوي وتكساس وكاليفورنيا  

يــه القــانوين للنــساء واألطفــال والطفــالت املكــسيكيني مــن ضــحايا العنــف يف املــساعدة والتوج
 مـن حـاالت النـساء واألطفـال     ٢٥٠الواليات املتحـدة؛ وتقـدمي خـدمات التمثيـل القـانوين إىل         

 املتحـدة   الواليـات والطفالت املكـسيكيني املـستحقني لتوفيـق أوضـاعهم مـن حيـث اهلجـرة يف                 
 من األطفال والطفـالت املكـسيكيني غـري    ٣٥ء شبه الدائم لــ ، وتوفري خدمات اإليوا   األمريكية

 .احلائزين للوثائق املطلوبة يف الواليات املتحدة
 ومن املقرر مواصلة هذا الربنامج، نظرا إىل مـا حققـه مـن جنـاح، لتـوفري الرعايـة فيمـا                      - ١٨٦

 الواليـات  ، بتغطيـة شـاملة يف  ٢٠٠٦ حالة فيما تبقَّى مـن هـذا العـام ويف عـام              ٨٠٠يقرب من   
 .املتحدة

 
 األنشطة املؤسسية واملشتركة بني املؤسسات

 يف إطار اتفاق التعاون بـني املعهـد الـوطين للمـرأة واملعهـد الـوطين للـهجرة، جـرى يف           - ١٨٧
ــشرين ــاينت ــوفمرب / الث ــة املكــسيكية     ٢٠٠٤ن ــشياباس، واللجن ــرأة يف ت ــسيق مــع معهــد امل ، بالتن

لـشؤون الالجـئني يف املكـسيك، ومركـز البحـوث           املتحـدة    األممملساعدة الالجئني، ومفوضية    
حمفل النـساء واهلجـرة الدوليـة يف منطقـة        والدراسات العليا يف األنتروبولوجيا االجتماعية، عقد       

وكـان هـدف احملفـل املـساعدة يف         .  يف مدينة توكـستال غـوتيرييس يف تـشياباس         احلدود اجلنوبية 
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ري متكاملة ومتضافرة مـشتركة بـني املؤسـسات،    وضع وتنفيذ سياسات وبرامج ومشاريع وتداب   
 .تسهم يف احترام وتعزيز حقوق اإلنسان للمهاجرات وأسرهن على حدود املكسيك اجلنوبية

حمفــــل النــــساء واهلجــــرة الداخليــــة يف  ، عقــــد ٢٠٠٤ديــــسمرب / األولكــــانون ويف - ١٨٨
وضـع  ) ١(تو، ـدف    ، بتنسيق مع املعهد الوطين للـهجرة ومعهـد املـرأة يف غوانـاخوا             املكسيك

ــشات يف       ــساء العائ ــة املهــاجرات والن ــادئ عمــل حمــددة لرعاي ــسياسات عامــة ومب مقترحــات ل
مناطق تشهد حركات هجرة واسعة، فيما يتصل مبسائل العمل والـصحة والتعلـيم والعنـف؛ و                

إرســاء األســس الالزمــة إلجيــاد آليــة للتنــسيق املــشترك بــني املؤســسات لرعايــة املهــاجرات  ) ٢(
 .هن يف إطار حقوق اإلنسان وإنصاف اجلنسنيوأسر
ــشئت   - ١٨٩ ــا مــن هــذا احملفــل، أُن ــسانية واهلجــرة   وانبثاق ــة للجن ــشبكة اإللكتروني ــصلة ال  املت

بصفحة املعهد الـوطين للمـرأة علـى اإلنترنـت، ـدف إجيـاد جمـال لتبـادل املعلومـات عـن هـذه                        
فربايـر  /شـباط هـذه الـشبكة منـذ       وتعمـل   . املسألة، ولـربط شـىت اجلهـات الـيت ترعـى املهـاجرين            

٢٠٠٥. 
مكتــب التنــسيق املــشترك بــني املؤســسات    عقــد ٢٠٠٥مــايو /أيــار وجــرى أيــضا يف - ١٩٠

، للمساعدة يف وضع وتنفيـذ سياسـات وبـرامج ومـشاريع وتـدابري متكاملـة                للجنسانية واهلجرة 
سيكيات مشتركة بني املؤسسات وبني الواليات، تكفل احترام وتعزيـز حقـوق اإلنـسان للمكـ              

املــشتركات يف اهلجــرة الوطنيــة والدوليــة واملوجــودات ضــمن جمموعــات الــسكان الطــاردة يف   
 من أجهزة اإلدارة العامـة االحتاديـة والواليـات،          ٣١ويضم هذا املكتب    . اجلمهورية املكسيكية 

ومـن اإلجـراءات    . ومعاهد املرأة يف الواليـات، واهليئـات األكادمييـة، ومنظمـات اتمـع املـدين              
املضطلع ا يف آلية التنسيق هذه تصميم مواد للنشر تتصل حبملة حقوق اإلنـسان للمهـاجرات                
يف منطقــة احلــدود الــشمالية واجلنوبيــة واالتفــاق علــى توزيعهــا علــى مــستوى البلــد؛ والتنــسيق  

املنـشأ والعبـور    : بـاليوم الـوطين للـهجرة الداخليـة واجلنـسانية         املشترك بني املؤسسات لالحتفال     
ــصدوامل ــشكيل قـ ــات   ؛ وتـ ــستوى الواليـ ــى مـ ــرة علـ ــسانية واهلجـ ــا رو؛ مكتـــب اجلنـ  يف كينتانـ

تطبيق تشخيص إقليمـي للـهجرة الداخليـة والدوليـة يف واليـات تـشياباس ويوكاتـان                  ومشروع
وكينتانا رو، بالتنسيق مع معهـد تطـوير ثقافـة املايـا يف واليـة يوكاتـان واهليئـات النـسائية علـى                       

، كـان هـذا املكتـب قـد         ٢٠٠٥نوفمرب  / الثاين تشرينوحىت  . الكياناتصعيد الواليات يف هذه     
 .عقد أربعة اجتماعات

 ويف إطــار االتفــاق بــني املعهــد الــوطين للمــرأة ومعهــد املكــسيكيني يف اخلــارج، نفّــذ    - ١٩١
 مـع   ٢٠٠٤ بـدءا مـن عـام        “املكسيكيات املقيمات والعامالت يف الواليات املتحدة     ”مشروع  

وجرى تعميم املـشروع    .  حقوق هنا وخارج احلدود؛ اعرفها كي متارسها       لك: احلملة املسماة 
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وقـد وضـعت ووزعـت،      . على جانيب احلدود من خالل مواد مطبوعـة ومذاعـة ومسعيـة بـصرية             
ــيم          ــصحة والتعل ــة عــن احلــق يف ال ــرامج إذاعي ــة وســتة ب ــرامج تلفزيوني ــة أوىل، ســتة ب يف مرحل

ــة   ــصاف والكرام ــة واإلن ــذه  . واألموم ــواد يف ووزعــت ه ــة للمكــسيك يف   ٤٥امل ــصلية تابع  قن
وجــرى، علــى .  واليــات طــاردة للمهــاجرين يف املكــسيك١٠و  املتحــدة األمريكيــة الواليــات

 الواليـات سبيل االستكمال ومن خالل معهد املكسيكيني يف اخلارج وقنـصليات املكـسيك يف              
 عـن حقـوق اإلنـسان       ، توزيـع جمموعـة مـن البطاقـات الربيديـة الـيت تتحـدث              املتحدة األمريكيـة  

 .للمرأة
، ارتئي مواصلة العملية اليت كانـت قـد بـدأت           )٢٠٠٥( ويف املرحلة الثانية من احلملة       - ١٩٢

مكتــب التنــسيق املــشترك بــني املؤســسات  يف العــام الــسابق وإدمــاج البعــد الــوطين مــن خــالل  
ق املهـاجرات الـيت   وجيدر بالذكر، يف هـذا اإلطـار، الكراسـة املتعلقـة حبقـو            . للجنسانية واهلجرة 

 نسخة يف إصدارات ملناطق احلدود الشمالية واحلـدود اجلنوبيـة، حتتـوي             ٢٥ ٠٠٠طبعت منها   
على معلومات حمددة عن املنع واإلنذار والتوجيه املؤسـسي مـن خـالل حتديـد أمـاكن االلتجـاء           

، Betaعنــد الــضرورة، مثــل القنــصليات املكــسيكية، وقنــصليات أمريكــا الوســطى، وجمموعــة    
لــشؤون الالجــئني، واللجنــة املكــسيكية ملــساعدة الالجــئني، واملعهــد   املتحــدة األمــممفوضــية و

 .الوطين للهجرة، ومعهد املكسيكيني يف اخلارج، واملعهد الوطين للمرأة
ــرأة      - ١٩٣ ــوطين للمـ ــد الـ ــارج واملعهـ ــسيكيني يف اخلـ ــد املكـ ــم معهـ ــصل نظـ ــياق متـ  ويف سـ

، مـؤمترا مرئيـا حـضرته       ٢٠٠٤، يف عام    حدة األمريكية  املت الوالياتوالقنصليات املكسيكية يف    
ممــــثالت للمكــــسيكيات املهــــاجرات مــــن مــــدن شــــيكاغو ولــــوس أجنيلــــيس وإنــــديانابولس 

. أنطونيــو وســان فرانسيــسكو، عــالوة علــى موظفــات ومــوظفني مــن هــذه املؤســسات   وســان
تياجـان  وكان اهلدف إجراء حوار بني املؤسسات واملكسيكيات املهاجرات للوقوف علـى اح           

 .احملددة وإرساء اُألسس الالزمة لوضع جدول أعمال موات هلن
 وملواصــلة هــذه العمليــة جــرى، بالتنــسيق مــع معهــد املكــسيكيني يف اخلــارج وقنــصلية - ١٩٤

ــديانابولس، عقــد   ــون  املكــسيك يف إن ــائي املعن املقيمــات والعــامالت يف الواليــات  ”احملفــل الثن
ل للتفكري والتحليل فيما يتعلق بظروف املكـسيكيات الـاليت          اهلدف إتاحة جما  وكان  . “املتحدة

يقمن ويعملن يف هذا البلـد يف شـىت امليـادين، ومعرفـة أولويـان مـن حيـث الرعايـة، مـن أجـل                  
وضع استراتيجيات متكاملة للرعاية تسهم يف حتسني نوعيـة حيـان وتكفـل االحتـرام التـام ملـا                   

احملفـل اتفاقـات كـان أبرزهـا االتفـاق علـى تـشكيل        وانبثقت عن هذا . هلن من حقوق اإلنسان  
أفرقة عاملة ملتابعة إدراج املنظور اجلنساين يف التدابري الـيت يتخـذها أعـضاء الـس االستـشاري              
ــداد          ــة إع ــد، باإلضــافة إىل أمهي ــذا البل ــف اللجــان يف ه ــد املكــسيكيني يف اخلــارج يف خمتل ملعه
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حة العقليـة والنفـسية للمهـاجرات ومؤسـسات       كراسات إعالميـة تنـشر اجلوانـب املتـصلة بالـص          
 .اإلحالة
ــام املعهــد الــوطين للمــرأة، كجــزء مــن تــدابري دعــم املهــاجرات، بإعــداد كتــب           - ١٩٥ وق

العنـف  :  التاليـة وكراسات ووثائق من منظور جنساين ومنظور حقوق اإلنسان تتنـاول املـسائل           
ن األصـــليني؛ مـــسارات واملهـــاجرات؛ نبـــذة عامـــة عـــن املهـــاجرات؛ املهـــاجرات مـــن الـــسكا 
 .املهاجرات؛ اهلجرة الداخلية للعامالت الزراعيات املياومات، وغري ذلك

ــن اجلنــسانية واهلجــرة موجــه إىل املــوظفني       وجيــري العمــل اآلن يف وضــع   - ١٩٦ كُتيــب ع
كُتيـب للمروجـات يف جمـال صـحة املهـاجرات وحيـان          ، و   العموميني واملوظفات العموميـات   

،  املتحــدة األمريكيــةالواليــات، بالتعــاون مــع جامعــة كاليفورنيــا بصــحتهن اإلجنابيــةاجلنــسية و
 املتحـدة األمريكيـة     الواليـات موجه إىل مروجات الصحة اتمعيـة الـاليت يقـدمن خـدمان يف              

 .من خالل منظمات اتمع املدين اليت تساعد اجلالية الالتينية
يف وضــع “ بــال حــدود” ومؤســسة فــورد منظمــة   كمــا دعــم املعهــد الــوطين للمــرأة  - ١٩٧

، رعايـة ومتكـني املهـاجرين مـن النـساء واألطفـال والطفـالت املعرضـني للعنـف املـرتيل              مشروع  
دف الوقوف عن كثب على وجود العنف يف هذه الطوائف من السكان، ومـساعدم علـى                

ــا القــانون   ــار أنفــسهم مــن رعاي ــائج ذلــك إصــدار الوثيقــ   . اعتب ــة وكــان مــن نت العنــف ة املعنون
 والكُتيب الذي يتناول املسألة ذاا، دف مساعدة املهـاجرات علـى            واملهاجرات يف املكسيك  

 .حتديد حاالت العنف ومعرفة سبل االنتصاف املؤسسية القائمة
ــام      - ١٩٨ ــوطين للمــرأة لع ــد ال ــتراتيجية عمــل املعه ــار اس ــة صــوب  ٢٠٠٥ ويف إط ، املوجه

يومــان ثنائيــان   للمهــاجرات داخــل وخــارج أرض الــوطن، نظــم     التعريــف حبقــوق اإلنــسان  
مدينــة (ففــي اليــوم املخــصص ملنطقــة احلــدود الــشمالية . للتــدريب يف جمــال اجلنــسانية واهلجــرة

، اشترك معهـد املكـسيكيني يف اخلـارج واملعهـد الـوطين للـهجرة وجهـاز            )خواريس يف تشيواوا  
كانكون يف كينتانـا    (ملخصص ملنطقة احلدود اجلنوبية     ويف اليوم ا  . الوالية املعين بالنهوض باملرأة   

 .، اشترك املعهد الوطين للهجرة واهليئة النسائية يف هذا الكيان)رو
 تـشرين  ويف سياق ظـاهرة اهلجـرة الداخليـة وعواقبـها، نظـم املعهـد الـوطين للمـرأة يف                     - ١٩٩
ــاين ــوفمرب /الثـ ــة ووزارة  ٢٠٠٥نـ ــة االجتماعيـ ــع وزارة التنميـ ــسيق مـ ــضمان  ، بالتنـ ــل والـ  العمـ

ــة لتنميــة الــسكان األصــليني     ــة الوطني االجتمــاعي ووزارة التعلــيم العــام ووزارة الــصحة واللجن
واملعهد الوطين للهجرة ومعهد املرأة يف غواناخواتو وجلنة الوالية لدعم مهاجري غوانـاخواتو،             

 جمــال للــتفكري ، إلتاحــةاملنــشأ والعبــور واملقــصد : اليــوم الــوطين للــهجرة الداخليــة واجلنــسانية  
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والتحليــل فيمــا يتعلــق بــاهلجرة الداخليــة يف املكــسيك وأثرهــا علــى النــساء، ووضــع مقترحــات 
 .وخطوط عامة لرسم سياسات عامة متكاملة ذات منظور جنساين يف هذا املوضوع

.  وقــد أدرج املعهــد الــوطين للــهجرة منظــور حقــوق املهــاجرات يف جــزء مــن تــدابريه - ٢٠٠
احللقـة الدراسـية الدوليـة عـن حقـوق          ع وزارة العالقـات اخلارجيـة، بتنظـيم         وقام، باالشـتراك مـ    
، ـدف التعريـف مبـضمون االتفاقيـة     )٢٠٠٥يونيـه  /حزيـران فرياكروس،   (اإلنسان للمهاجرين 

الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وغريها من الصكوك الدوليـة الـيت               
مهاجرات واملهاجرين، وتشجيع وجود ثقافة واسـعة ومتكاملـة         تعزز وحتمي حقوق اإلنسان لل    

بشأن هـذه الظـاهرة تـساعد علـى ضـمان حقـوق اإلنـسان للمهـاجرين مـن الـسكان، وخباصـة                       
 .للمرأة املهاجرة

 يف حلقة العمل اخلاصة حبقوق اإلنـسان للنـساء والقـصر املهـاجرين       ونظم املعهد أيضا     - ٢٠١
ــة املهــاجرين  فرياكــروس، وقــد خصــصت للمــوظفني ا  وكــان . لعمــوميني املــسؤولني عــن رعاي

ويف . اهلدف هو توفري األدوات األساسية يف موضوع حقوق اإلنسان، مع اتبـاع ـج جنـساين          
احللقـة الدراسـية يف موضـوع املـرأة واهلجـرة           ، نظم املعهـد الـوطين للـهجرة         ٢٠٠٥مارس  /آذار

قـة احلـدود اجلنوبيـة؛ ومـشاركة        ، الـيت تناولـت حالـة املهـاجرات يف منط          على حـدود املكـسيك    
؛ ودراسة عن اهلجـرة الدوليـة مـن منظـور جنـساين؛      La Mara Salvatruchaالنساء يف عصابات 

 .وحقوق اإلنسان للمهاجرات يف منطقة احلدود الشمالية
امللــصق اإلعالمــي للمعهــد  ومبــوازاة ذلــك خــصص املعهــد الــوطين للــهجرة عــددا مــن - ٢٠٢

هاجرات، تبصريا للمهـاجرات واملهـاجرين باملخـاطر الـيت يتعرضـون             ملوضوع امل  الوطين للهجرة 
ويـصدر هــذا امللـصق شــهريا وتطبـع منــه    .  املتحــدة األمريكيـة الواليـات هلـا طـوال رحيلــهم إىل   

 ١٠ ٠٠٠وجيــري أيــضا توزيــع كُتيــب إعالمــي عــن ســبل الوقايــة تطبــع منــه .  نــسخة٥ ٠٠٠
 .خواريسنسخة، وهو موجه إىل املهاجرات يف مدينة 

، قـام املعهـد الـوطين للـهجرة بتحـسني           جعـل حمطـات اهلجـرة الئقـة        ويف إطار برنـامج      - ٢٠٣
 تـشرين ويف  . منشآت حمطات اهلجرة يف البلـد قاطبـة، وفيهـا أمـاكن خمصـصة للنـساء والرجـال                 

وتـسع  . ، شرع املعهد يف بناء حمطـة هجـرة منوذجيـة وفـق املعـايري الدوليـة                ٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين
 يف حالة املبيت، وا أمـاكن خمصـصة         ٤٩٠ شخصا يف حالة اإلقامة املؤقتة و        ٩٦٠طة  هذه احمل 

 .للرجال والنساء واألسر والقصر
 وفيما يتصل مبنع العنف ضد املهاجرات واملعاقبة عليه واستئصاله، قـام املعهـد الـوطين                - ٢٠٤

ري التوجيــه والــدعم  حلمايــة املهــاجرين، بإنــشاء آليــة لتــوفBetaللــهجرة، مــن خــالل جمموعــات 
الدائم للمهاجرات واملهاجرين، وخباصـة النـساء والفتيـات، وكـذلك الرعايـة القانونيـة والطبيـة                 
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ــساء للعنــف أو الــضرب أو الــضعف    ويف هــذا اإلطــار، شــارك املعهــد   . يف حــاالت تعــرض الن
ل ملـوظفي  الوطين للمرأة يف ثالث دورات نظمها املعهد الوطين للهجرة لتوفري التدريب املتكامـ        

 .Betaجمموعات 
ــني عــامي  - ٢٠٥ ــا ب ــة لألســرة،    ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ وفيم ــة املتكامل ــوطين للتنمي ــام النظــام ال  ق

للطفولة ووزارة العالقات اخلارجية واملعهد الوطين للـهجرة،       األمم املتحدة    منظمةبالتنسيق مع   
فـالت واألطفـال    بدراسة تستهدف حتليل اإلجراءات املـشتركة بـني املؤسـسات املتبعـة إزاء الط             

واملراهقني العائدين إىل الوطن، ممـن يـسافرون دون أقـارب، يف إحـدى عـشرة مدينـة حدوديـة                    
وقـد  . تقع يف مخس من واليات البلد، وكذلك املعايري السارية املتعلقة بظاهرة هجـرة األطفـال          

قـة  الطفولـة املهـاجرة يف منط     ” يف الكتـاب املعنـون       ٢٠٠٥نشرت نتائج هـذه الدراسـة يف عـام          
 .“القانون واإلجراءات: احلدود الشمالية

 ووضــعت وزارة الــصحة بــرامج وتــدابري تــستهدف رعايــة املكــسيكيني مــن اجلنــسني   - ٢٠٦
برنـامج التـأمني الـشعيب      ؛ و   برنامج اعترض بسالم وعـد سـاملا      : املهاجرين إىل الواليات املتحدة   

. تنسيق مع وزارة العالقات اخلارجيـة     ، بال إعادة املواطنني املرضى إىل الوطن    ؛ و   لألسر املهاجرة 
 املتحـدة   الواليـات  -، أنشأت الوزارة جلنة الصحة يف منطقة حدود املكسيك          ٢٠٠٢ويف عام   
اإليــدز والــسل، /، الــيت تبحــث يف أمــراض مــن قبيــل فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   األمريكيــة

 .والصحة البيئية، وصحة املرأة
ة بــرامج تــستهدف رعايــة املكــسيكيات واملكــسيكيني  وتنفــذ وزارة التعلــيم العــام عــد- ٢٠٧

الربنامج الثنائي لتوعية املهاجرين مـن املكـسيك إىل         :  املتحدة األمريكية  الوالياتاملهاجرين إىل   
الواليات املتحدة؛ برنامج تعليم املكـسيكيني البـالغني يف اخلـارج؛ برنـامج التعاقـد مـع املعلمـني                   

    وأقامـت الـوزارة أيـضا      . عد؛ برنامج التعلـيم الثـانوي للبـالغني       املكسيكيني؛ برنامج التعليم عن ب
؛ وتــنظم األلعــاب األوملبيــة   املتحــدة األمريكيــةالواليــات يف E-Méxicoمراكــز جمتمعيــة رقميــة 

،  املتحـدة األمريكيـة  الوالياتالوطنية اليت يشترك فيها رياضيون شبان من اجلالية املكسيكية يف     
 املتـصلني بالـصحة اإلجنابيـة       أشـيد بيتـاً لنفـسي      و   تيار احلياة يني  كما وضعت النموذجني اإلقليم   

 .واجلنسية للريفيات واملهاجرات يف منطقة احلدود الشمالية
ــذ    - ٢٠٨ ــة بتنفيـ ــة االجتماعيـ ــل وزارة التنميـ ــامج  وتتكفـ ــوارد   3x1الربنـ ــضيف املـ ــذي يـ  الـ

 الـيت حيوهلـا املهـاجرون، مـن     االقتصادية االحتادية واآلتيـة مـن الواليـات والبلـديات إىل األمـوال         
 .أجل حتسني نوعية حياة سكان البلد

حالة املرأة املنعزلـة يف املنـاطق        ووضعت وزارة األمن العام من ناحيتها البحث املعنون          - ٢٠٩
 .وبني املكسيك وغواتيماال املتحدة األمريكية الوالياتاحلدودية بني املكسيك و
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اسات عن اهلجـرة يف سـن الـشيخوخة ومجـع مشـل              وأجرى الس الوطين للسكان در     - ٢١٠
ــديات    ــات، واهلجــرة يف البل ــات األمه ــشرينويف . األســر، ووفي ــاينت ــوفمرب / الث ــام، ٢٠٠٤ن  ق

بالتعــاون مــع كليــة املكــسيك وجامعــة غواداالخــارا واملؤســسة التعليميــة الغربيــة التابعــة ملركــز   
احللقـة الدراسـية عـن اهلجـرة        ، بتنظيم   البحوث والدراسات العليا يف األنتروبولوجيا االجتماعية     

 .اآلثار والتحديات لكال البلدين: من املكسيك إىل الواليات املتحدة
 ويــشجع الــس الــوطين للــسكان، بالتنــسيق مــع وزارة العمــل والــضمان االجتمــاعي  - ٢١١

وكليــة احلــدود الــشمالية، وضــع معلومــات وأحبــاث لزيــادة اإلحاطــة بتنقــل املــواطنني صــوب     
ويف هـذا اإلطـار أُجريـت    .  املتحـدة األمريكيـة  الواليـات ود الـشمالية للمكـسيك وصـوب    احلـد 

، ـدف تعميـق اإلحاطـة       الدراسة االستقصائية للهجرة يف منطقـة احلـدود الـشمالية للمكـسيك           
ــة        ــز علــى الــسمات االجتماعي ــاطق، مــع التركي بظــاهرة اهلجــرة مــن أجــل العمــل إىل هــذه املن

وقـد طبقـت هـذه      .  للمهاجرات واملهاجرين وأثرها على سـوق العمـل        واالقتصادية والدميغرافية 
كمــا طبقــت علــى منطقــة . ١٩٩٣الدراسـة االستقــصائية علــى مخــس فتــرات اعتبــارا مـن عــام   

 .٢٠٠٤احلدود اجلنوبية يف عام 
ــي        - ٢١٢ ــا يل ــذكر م ــسكان، جيــدر بال ــوطين لل ــس ال ــيت أصــدرها ال ــشورات ال ــن املن :  وم

؛ العـــصر اجلديـــد  املتحـــدة األمريكيـــةالواليـــات املكـــسيك إىل مؤشـــرات كثافـــة اهلجـــرة مـــن
خيـارات الـسياسة الراهنـة      :  املتحـدة األمريكيـة    الواليـات للهجرات؛ اهلجـرة مـن املكـسيك إىل         

كـذلك أصـدر الـس      . اهلجـرة الدوليـة    عددا من نشرة     ٢٠؛ و   واملقبلة واالستمرارية والتحول  
رة العامليـة، والـسكان املهـاجرين يف املكـسيك،           متضمنة معلومات عن اهلج    سالسل عن اهلجرة  

والــسكان املقــيمني يف الواليــات املتحــدة، واهلجــرة املؤقتــة إىل الواليــات املتحــدة، واملهــاجرين  
 .الذين يعيدهم حرس احلدود، والتحويالت، وحجم اهلجرة حسب الوالية

ــا، بالتنــسيق مــع املعهــ   - ٢١٣ د الــوطين للمــرأة،  ويــدعم الــس الــوطين للعلــوم والتكنولوجي
 .الصندوق القطاعي للبحث والتنميةمشاريع حبثية عن الفقر واهلجرة والعنف، من خالل 

 وجيري يف جملـس شـيوخ اجلمهوريـة حتليـل االقتـراح املتعلـق بقـانون محايـة املهـاجرين                     - ٢١٤
والوافدين الذي تـشمل جوانبـه، يف مجلـة أمـور، العمـل علـى تفـادي التجـاوزات يف إجـراءات                    

هلجرة وأي معاملة غري إنسانية ومهينة للمهاجرات، سواء احلـائزات أو غـري احلـائزات للوثـائق      ا
 .املطلوبة
ــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان، الــيت أُنــشئت يف عــام     - ٢١٥ ــة الــسياسة احلكومي  ويف إطــار جلن

 إنــشاء اللجنــة الفرعيــة ٢٠٠٤يونيــه /حزيــران حتــت رئاســة وزارة الداخليــة، جــرى يف ٢٠٠٢
ويتوىل تنسيق هذه اللجنة الفرعية املعهد الوطين للـهجرة ومنظمـة          . اإلنسان للمهاجرين حلقوق  
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وتــضم اللجنــة الفرعيــة املعهــد الــوطين للمــرأة . ، وهــي مــن منظمــات اتمــع املــدينبــال حــدود
وهـــدف اللجنـــة الفرعيـــة هـــو رســـم ومتابعـــة الـــسياسات . لـــضمان إدراج املنظـــور اجلنـــساين

 .رامية إىل زيادة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للمهاجرينواإلجراءات احلكومية ال
 واضطلعت اهليئات النسائية يف الواليات اليت تعترب مستقبلة وطـاردة للمهـاجرين، مـن               - ٢١٦

جانبـها، باختـاذ تـدابري وعقـد لقـاءات وإجــراء تشخيـصات ووضـع مـشاريع تعتـرف باملــشاكل          
 .املثارة وضعف املرأة املهاجرة أو الوافدة

 ومبوارد الصندوق القطاعي للبحـث والتنميـة واملعهـد الـوطين للمـرأة والـس الـوطين                  - ٢١٧
اهلجــــرات الداخليــــة والدوليــــة للعــــامالت ”للعلــــوم والتكنولوجيــــا، أُعــــد البحــــث املعنــــون 

، وغايتــه قيــاس حجــم اهلجــرة الداخليــة والدوليــة موزعــة حــسب اجلــنس، وحتديــد “املياومــات
فري مدخالت للمعهد الوطين للمرأة يف تنسيق التدابري املوجهـة إىل          ظروف املعيشة والعمل، وتو   

 .املهاجرات
 ومببادرة مـن الـسلطة التنفيذيـة االحتاديـة وجملـس شـيوخ اجلمهوريـة، اتفقـت جمموعـة                    - ٢١٨

ــة مــن املــوظفني واملوظفــات احلكــوميني املــسؤولني عــن إدارة ظــاهرة اهلجــرة، وأعــضاء      مكون
كادمييني واألكادمييات اخلرباء يف شؤون اهلجـرة، وممثلـي اتمـع           جملسي النواب والشيوخ، واأل   

املدين على البدء يف بذل جمهود يفضي إىل تعزيز سياسة وطنية للهجرة، انطالقـا مـن تـشخيص                  
رؤى وجرى يف هذا السياق عقد سلـسلة مـن االجتماعـات املـسماة              . ومنهاج عمل مشتركني  

.  للعمل من أجـل وضـع سياسـة مكـسيكية للـهجرة     مصحوبة مببادئ أساسية وتوصيات مبنهاج   
، جرى يف هذا السياق وضع وثيقـة تتـضمن مبـادئ أساسـية              ٢٠٠٥أكتوبر  / األول تشرينويف  

لتوجيه السياسة املكسيكية للهجرة، عالوة على توصيات بـشأن التعهـدات الـيت جيـب أن تفـي              
ــديل حمتمــل يف       ــة حــدوث تع ــا يف حال ــار الواجــب حبثه ــا املكــسيك، واآلث   جمــال اهلجــرة يف 

 . املتحدة األمريكيةالواليات
 ثالثــة حمافــل للــتفكري والنقــاش ملعاجلــة  ٢٠٠٥ ونظــم املعهــد الــوطين للــهجرة يف عــام - ٢١٩

ــة       ــة، وجهــت نتائجهــا صــوب رســم سياســة متكامل ــة اهلجــرة يف منطقــة احلــدود اجلنوبي دينمي
ــساعد علــى حتــسني اإلدارة يف هــذا املوضــوع، وتيــسري    ــهجرة ت ــرام  لل ــدفق املهــاجرين، واحت  ت

. حقــوق اإلنــسان للمهــاجرات واملهــاجرين، مــع االهتمــام يف الوقــت ذاتــه بــأمن حــدود البلــد   
اقتـراح بـشأن الـسياسة املتكاملـة للـهجرة يف منطقـة احلـدود اجلنوبيـة يف         ووضع يف هذا اإلطـار   

 .املكسيك
ل الـدور االقتـصادي للمـرأة،        وفيما يتصل بالسبل الرامية إىل ختفيف حدة الفقر وتفعي         - ٢٢٠

 . من هذا التقرير٢٧ والتوصية ١٤يرجى االطالع على املادة 
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 ٣٣التوصية  
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيـل باعتمـاد التعـديالت الواجـب إدخاهلـا علـى قـانون                  
العمل، مبا يف ذلك حظـر التمييـز ضـد املـرأة، سـعيا إىل كفالـة مـشاركتها يف سـوق العمـل                     

وحتـث الدولـة الطـرف أيـضا علـى إعمـال احلقـوق              .  املساواة احلقيقية مع الرجل    على قدم 
وهلذا الغرض، توصي الدولة الطـرف بالنـهوض بالـدور     . العمالية للمرأة يف كل القطاعات    

الذي يضطلع به املعهد الوطين للمرأة وتعزيزه يف املفاوضات اجلارية بشأن قـانون العمـل،               
ت املرأة العاملة، وتنفيذ مبدأ املساواة يف األجر عـن العمـل            وبإيالء اهتمام خاص الحتياجا   

املتساوي القيمة، ومنع طلب إجراء التحاليل إلثبات عدم احلمل من النـساء العـامالت يف               
 .صناعة جتهيز الصادرات

 
 تعديالت القانون االحتادي للعمل

ــني ســلطات االحتــ      - ٢٢١ ــات ب ــة إدارة العالق ــدة املخول ــة الوحي ــم أن اجله ــي وزارة  رغ اد ه
الداخليــة، فــإن املعهــد الــوطين للمــرأة يــضطلع بعمــل مهــم يف وضــع وعــرض اقتراحاتــه داخــل   

ــة  ــة االحتادي ــضمان      . اإلدارة العام ــع وزارة العمــل وال ــستمرة م ــصفة م ــد ب ــذلك يعمــل املعه ول
االجتماعي ووزارة الداخلية حىت يتـسىن، يف مجيـع املبـادرات والتقـارير واملـذكرات املقدمـة يف                  

ــة يف جمــال العمــل حيقــق     كــ ــة االحتادي ونغرس االحتــاد، اخلــروج مبوقــف واحــد للــسلطة التنفيذي
 .مصلحة املرأة

 مــن مرفــق هــذه التوصــية ميكــن االطــالع، بتفــصيل أكــرب، علــى  ١-٣٣ ويف اجلــدول - ٢٢٢
أربعـة اقتراحـات بـشأن تعـديل الدسـتور الـسياسي للواليـات        : العمل التشريعي يف هـذا الـصدد     

كسيكية؛ أربعة اقتراحات بشأن تعـديل القـانون االحتـادي للعمـل مقدمـة مـن جملـس                  املتحدة امل 
 اقتراحا بشأن هذا القانون مقدمة مـن جملـس نـواب كـونغرس االحتـاد؛                ٢٠شيوخ اجلمهورية؛   

 .اقتراح بشأن تعديل قانون ضرائب الدخل
ــشرين ٢٥ ويف - ٢٢٣ ــاينت ــوفمرب / الث ــق   ٢٠٠٢ن ــواب، عــن طري وزارة ، ورد إىل جملــس الن

الداخلية، اقتراح من وزارة العمل والضمان االجتماعي قدمه ممثلو األغلبيـة يف قطـاعي العمـال                
 .املكتب املركزي للقرار بشأن تعديل وحتديث القانون االحتادي للعملوأرباب العمل يف 

ــامي  - ٢٢٤ ــا بـــني عـ ــا    ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ وفيمـ ــدم، وفقـ ــرأة وقـ ــوطين للمـ ــد الـ ــع املعهـ  وضـ
راحات تشريعية يف املكتب املركـزي مؤداهـا إدخـال تعـديالت علـى القـانون                الختصاصاته، اقت 

وقد صيغ اقتراح التعديل التشريعي يف جمال عدم التمييـز علـى   . فيما يتعلق حبقوق املكسيكيات   
 :النحو التايل
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وهو ليس مادة للتجـارة، ويتطلـب       .  العمل حق وواجب اجتماعي    – ٣املادة   ‘١’ 
 يقدمه، وجيـب أن يـتم يف ظـروف تـضمن للعامـل        احترام حريات وكرامة من   

 .وأسرته احلياة والصحة ومستوى اقتصاديا الئقا
ال ميكن أن تنشأ ظروف تنطـوي علـى متييـز بـني العمـال علـى أسـاس األصـل               ‘٢’ 

ــدة      ــة، أو العقي ــين، أو العــرق، أو اجلــنس، أو العمــر، أو القــدرات املختلف اإلث
 الدين، أو اآلراء، أو احلالة املدنيـة، أو أي          السياسية، أو احلالة االجتماعية، أو    
 .أساس آخر ينال من كرامة الفرد

ومــن مــصلحة اتمــع أيــضا تــشجيع التــدريب واإلعــداد واالهتمــام مــا،         ‘٣’ 
وكذلك اإلنتاجية ونوعية العمل، واملزايا اليت جيـب أن تعـود مـن جـراء ذلـك                 

 .على العمل وأصحاب العمل
لة مشاركة املرأة يف سوق العمل على قدم املساواة مع الرجـل، فـإن               وفيما يتعلق بكفا   - ٢٢٥
 : تذكر حرفيا ما يلي٥٦املادة 

 ال جيوز أن تكون ظروف العمل بـأي حـال أدىن ممـا هـو منـصوص عليـه                    – ٥٦املادة   
يف هذا القانون، وجيـب أن تكـون متناسـبة مـع أمهيـة اخلـدمات ومتـساوية بالنـسبة إىل                     

أن تكون هناك فروق على أساس األصل اإلثـين، أو العـرق، أو         العمل املتساوي، دون    
اجلنسية، أو اجلنس، أو العمر، أو القدرات املختلفة، أو احلالة االجتماعيـة، أو الـدين،               
أو العقيدة السياسية، أو اآلراء، أو احلالة املدنية، ما عدا األسـباب الـواردة صـراحة يف                 

 .هذا القانون
اط البحث يف جملس النـواب اقتراحـات بـشأن تعـديل خمتلـف               ومطروح أيضا على بس    - ٢٢٦

 :مواد القانون االحتادي للعمل، ومن أبرزها ما يلي
 .األبوة املسؤولة ومحاية تنظيم وتنمية األسرة )أ( 
 .حتديد فترة إجازة للعامالت الاليت يتبنني أطفاال قُصرا )ب( 
د يـوم أقـصى للعمـل جلميـع         مرونة يف العمل للشبان الدارسني مـن أجـل حتديـ           )ج( 

 .العمال
 .إدراج شامل للمنظور اجلنساين يف قانون العمل )د( 
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 وهناك أيضا رهن االعتماد تعديالت خمتلفة لتوفيق ساعات عمل األمهـات العـامالت              - ٢٢٧
مع مواعيد مدارس بنان وأبنائهن، ومحاية حقوق الطفالت واألطفال واملـراهقني فيمـا يتـصل               

 .ية، باإلضافة إىل دعم اآلباء واألمهات يف نظام دور احلضانةبالتربية اجلنس
 وفيما يتعلق بطلب االختبار السليب للحمـل مـن النـساء يف صـناعة جتهيـز الـصادرات،              - ٢٢٨

فقد اقترح املعهد الـوطين للمـرأة، يف املكتـب املركـزي للقـرار، إدخـال التعـديالت بالنـسبة إىل                     
 :التالية يف القانون االحتادي للعملمجيع العامالت بعدم تغيري الصيغة 

 : حمظور على أصحاب العمل أو ممثليهم– ١٣٣املادة  
 فــصل العاملــة أو إكراههــا، بــشكل مباشــر أو غــري مباشــر، علــى تــرك   –ثالــث عــشر  

 .العمل بسبب احلمل، أو تغري حالتها املدنية، أو رعاية أبنائها القصر
 التدابري املؤسسية

، سـعت وزارة العمـل والـضمان        احملفل الوطين لإلصالح يف جمـال العمـل         باإلضافة إىل  - ٢٢٩
االجتمــاعي إىل حتقيــق توافــق لــآلراء بــشأن التعــديالت التــشريعية واعتمــاد اقتراحــات جديــدة   
للقانون وغـريه مـن الـنظُم حتقـق اإلنـصاف واإلدمـاج يف العمـل، بـأن طرحـت آراء وحتلـيالت                       

شأن عدم اشتراط تقـدمي شـهادة بعـدم احلمـل للحـصول          اقتراحا ب  ٤٠وتعليقات على أكثر من     
على عمل أو االستمرار فيه؛ ودور احلضانة ودور الرضاعة التابعة للنقابـات؛ وتعـديل القـوانني                
والنظُم يف مؤسسات الضمان االجتماعي؛ والعنف يف العمل؛ وتقدير ودعـم منظمـات اتمـع               

 .املدين العاملة يف مسائل اإلنصاف واجلنسانية
 مـن   ١٠٧ و   ١٠١ وجرت أيضا متابعة وتقييم االستفتاء الوطين علـى تعـديل املـادتني              - ٢٣٠

قانون التأمني االجتماعي والتشريع الوارد يف القانون االحتادي للعمـل بـشأن التحـرش اجلنـسي                
ــات، وذلــك بالتعــاون مــع     ــة وتوثيــق   ٢٢ودور الرضــاعة التابعــة للنقاب  مــن واليــات اجلمهوري

 . نشرها مع االقتراح املتعلق بتعديل قانون العملاملعلومات بغرض
 

 ٣٥التوصية  
ــساء يف مناصــب اختــاذ          ــادة عــدد الن ــي إىل زي ــاد اســتراتيجيات ترم ــة باعتم توصــي اللجن
القرارات علـى مجيـع املـستويات، وال سـيما يف البلـديات، مـن خـالل اختـاذ تـدابري خاصـة                     

 من االتفاقية؛ وتوصي كـذلك بـأن تعـزز          ٤ من املادة    ١مؤقتة على النحو احملدد يف الفقرة       
الدولة الطرف اجلهود اليت تبذهلا من أجل تشجيع شغل املرأة ملناصب إدارية يف القطـاعني               
العام واخلاص من خالل برامج تدريب خاصة ومحـالت توعيـة تركِّـز علـى أمهيـة مـشاركة                   

 .املرأة يف اختاذ القرارات على مجيع املستويات
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كومـــة الراهنـــة االضـــطالع بـــشىت املبـــادرات والتـــدابري والـــربامج  جـــرى يف عهـــد احل- ٢٣١
واملشاريع لزيادة مشاركة املرأة يف وظائف القرار على صـعيد البلـد والواليـات والبلـديات، يف                 
إطار من اإلنصاف وتكافؤ الفرص، ويتعزز ذلك باستراتيجيات تسهم يف القضاء علـى التمييـز               

 .نية والسياسيةضد املرأة يف ممارسة حقوقها املد
 

 الربامج واملشاريع
 تضطلع السلطة التنفيذية، مـن خـالل املعهـد الـوطين للمـرأة ومبـشاركة اإلدارة العامـة                   - ٢٣٢

االحتادية، بتدابري تكفل شغل املرأة لوظـائف القـرار وتكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل، ومـن                     
انظـر  ( يف اإلدارة العامـة االحتاديـة        أمهها برنامج إضفاء الطابع املؤسسي علـى املنظـور اجلنـساين          

: ويتــضمن هــذا الربنــامج عــدة خطــوط عمــل، منــها مــا يلــي).  مــن هــذا التقريــر٣أيــضا املــادة 
اختيــار املــوظفني؛ املهــام حــسب املنــصب؛ املرتبــات؛ فــرص التــدريب؛ الوظــائف واهلياكــل يف   

حتراف املهـين وغـري ذلـك مـن      إلدراج املنظور اجلنساين يف دائرة اال     (اإلدارتني املتوسطة والعليا    
لـضمان وجـود معـايري شـفافة وموضـوعية          (؛ الترقيـات    )النظُم اليت حتكـم التعاقـد مـع املـوظفني         

 ).وغري متييزية يف نظُم إعادة النظر والتقييم من أجل الترقية
كتيب اإلجراءات اخلاصة بتنفيـذ الربنـامج      ومشلت جوانب التقدم اليت حددت إصدار        - ٢٣٣
 مــن الوحــدات والكيانــات ١٣وقــام املعهــد الــوطين للمــرأة أيــضا، لــضمان شــروع  . عتــهومتاب

كتيــب اإلجــراءات اخلاصــة بإنــشاء مكاتــب للجنــسانية  احلكوميــة يف تطبيــق الربنــامج، بوضــع  
 وتوزيع الطبعـة األوىل منـه علـى الوحـدات والكيانـات التابعـة لـإلدارة           مشتركة بني املؤسسات  

ــة ــة تنفيــذ   ٢٣ري اآلن يف وجيــ. العامــة االحتادي  مــن وحــدات وكيانــات اإلدارة العامــة االحتادي
 مـن   ٣٣مرحلة التشخيص الذايت للربنامج وأمكن، بفضل دائرة االحتراف املهين، تقـنني زهـاء              

 .األنشطة واألنشطة الفرعية الواردة يف هذا الربنامج
 املطبـق يف    نـسني منـوذج إنـصاف اجل     وجدير بالذكر أيضا إصدار التراخيص من خالل         - ٢٣٤

اال العام واال اخلاص على السواء، للقضاء على التمييز يف العمل ضد املرأة وتعزيـز تكـافؤ            
لالطـالع علـى    ( التدريب املستمر يف جمال اجلنسانية والنـشاط النقـايب        الفرص، وكذلك برنامج    

 .)تقرير من هذا ال١١ و ٤مزيد من املعلومات، يرجى الرجوع أيضا إىل املادتني 
، دعــت اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر ٢٠٠٢ ويف أواخــر عــام - ٢٣٥

الكــارييب مــن جانبــها املكــسيك، مــن خــالل املعهــد الــوطين للمــرأة، إىل االشــتراك يف مــشروع 
وكـان  . احلكم الدميقراطي واملساواة بني اجلنـسني يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب                

تعزيـز ثقافـة سياسـية تتمثـل قيمتـها ومبـدؤها يف       ال التدخل الذي حتدد لوضـع املـشروع هـو        جم
اإلطـار القـانوين املؤسـسي      وكـان مـن نتـائج ذلـك إصـدار           . إنصاف اجلنـسني واملـساواة بينـهما      
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الثقافة السياسية مـن منظـور جنـساين    ، واحملفل اخلتامي للمشاركة السياسية للمرأة يف املكسيك    
، ٢٠٠٣ديــسمرب / األولكــانون الــذي عقــد يف  م الــدميقراطي يف املكــسيك مــن أجــل احلكــ  

ــا بـــني     والتعزيـــز الـــداخلي واخلـــارجي للمعهـــد الـــوطين للمـــرأة، وإجيـــاد عالقـــات عمـــل فيمـ
 .املؤسسات

 
 االتفاقات

، أبرم املعهد االنتخايب واملعهـد الـوطين للمـرأة اتفـاق تعـاون              ٢٠٠٥يونيه  /حزيران يف   - ٢٣٦
دابري املـشتركة اهلادفـة إىل إدراج املنظـور اجلنـساين يف مجيـع األنـشطة والـربامج                  دف تعزيز الت  

 .ذات الصلة خبلق ثقافة مدنية ذات منظور جنساين
 وبنفس الطريقة وقَّع املعهد االنتخايب االحتادي اتفاقات تعاون مع اهليئات النـسائية يف              - ٢٣٧

ف تعزيـز التربيـة الوطنيـة يف إنـصاف          واليات ميتشواكان وموريلوس وسونورا ويوكاتـان، ـد       
 .اجلنسني واالضطالع بتدابري مشتركة دف إىل تشجيع املشاركة السياسية للمرأة

 وأبرمت وزارة التعليم العام واملعهد الوطين للمرأة اتفاقا من بـني أهدافـه تـوفري تكـافؤ             - ٢٣٨
و مــا ســيتحقق بــصفة  الفــرص للمــرأة والرجــل واملــشاركة الكاملــة يف اهلياكــل املؤســسية، وهــ  

ــة، الــذي ســيتعزز       ــراف املهــين يف اإلدارة العامــة االحتادي ــرة االحت خاصــة مــن خــالل نظــام دائ
 .مبسامهات املعهد الوطين للمرأة انطالقا من منوذج إنصاف اجلنسني واخلطط املختلفة

ــع القطاعــات      - ٢٣٩ ــني املؤســسات وم ــا ب ــاون فيم ــات للتع ــة اتفاق  ووضــعت وزارة الداخلي
 .ميية، من أجل تشجيع خلق ثقافة دميقراطية حتقق اإلنصاف للجنسنياألكاد

 
 األحزاب السياسية ووظائف االنتخاب الشعيب

 يـشغلن   ٢٠٠٥ فيما يتعلق بوظائف االنتخاب الـشعيب، كانـت النـساء يف مطلـع عـام                 - ٢٤٠
 يف  ٢٩,٨، و    يف املائة مـن املناصـب النقابيـة        ١٢,١ يف املائة من الوظائف النيابية احمللية، و         ٢٠

 ٢٣,٤٣ يف املائــة مــن مناصـب رؤســاء اــالس البلديــة، و  ٣,٥املائـة مــن وظــائف احلكـام، و   
ــة، و     يف ــة مــن مقاعــد جملــس شــيوخ اجلمهوري ــواب   ٢٤املائ ــة مــن مقاعــد جملــس الن .  يف املائ

 واليــة ٣٢بالــذكر أن منــصب احلــاكم ال تــشغله اآلن ســوى امــرأة واحــدة يف الــــ         وجــدير
 ).ئةيف املا ٣,١(
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 النسبة املئوية للنساء اموع النساء املنصب

 ٣,١ ٣٢ ١ احلاكم
 ٢٠ ١ ١٠٩ ٢٢٢ النواب احملليون

 ١٢,١ ١ ٨١٩ ٢٢٠ باءالنق
 ٢٩,٨ ١٤ ٦٧٥ ٤ ٣٧٣ أعضاء االس البلدية
 ٣,٥ ٢ ٤٢٩ ٨٥ رؤساء االس البلدية

 ٢٣,٤٣ *١٢٨ ٣٠ الشيوخ
 ٢٤ ٥٠٠ ١٢٠ النواب

 
 ١٦املعهــد الــوطين للمــرأة، املعاجلــة اســتنادا إىل املعهــد الــوطين للنظــام االحتــادي والتنميــة البلديــة يف    : راملــصاد  

ــارس /آذار ــة علــــــــى اإلنترنــــــــت،    ٢٠٠٥مــــــ ــة االحتاديــــــ ــشريعية للمقاطعــــــ ــة التــــــ ــفحة اجلمعيــــــ ، صــــــ
http://www.asambleasd.gob.mx/11   موقع جملس شـيوخ اجلمهوريـة وجملـس        . ٢٠٠٥أكتوبر  / األول تشرين، يف

 .النواب على اإلنترنت
 .٢٠٠٥أكتوبر / األولتشرين ١٨بتاريخ  * 

 إىل  ٢٠٠٢ وجتدر بالذكر املعلومات التالية الـيت تـستكمل املعلومـات املرسـلة يف عـام                 - ٢٤١
 املــرأة، فيمــا يتعلــق باألحكــام  جلنــة اخلــبريات التابعــة للجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد  

واإلجـــراءات الـــيت وضـــعتها أحـــزاب األغلبيـــة لرفـــع النـــسبة املئويـــة للمرشـــحات يف نظامهـــا   
 :األساسي
، علـى أن    ٢٠٠٤مـايو   /أيـار ينص النظام األساسـي حلـزب العمـل الـوطين، املعتمـد يف               

صاف اجلنـسني يف    حتديـد الـسبل الالزمـة لـضمان إنـ         ”من اختصاصات اللجنة التنفيذية الوطنية      
مـن  ” أن ٢٠٠٤وورد يف برنـامج العمـل الـوطين لعـام     . “الترشح لوظـائف االنتخـاب الـشعيب     

الــضروري إجيــاد آليــات لتــسريع عمليــات إدمــاج املــرأة يف احليــاة االقتــصادية واالجتماعيــة          
، وأن يكون للمـرأة والرجـل، بـشكل منـصف، تـأثري علـى عمليـات اختـاذ                   ...والسياسية للبلد   

ومــن الــضروري تــشجيع الــربامج املؤســسية الــيت تحفــز مــشاركة املــرأة يف احلكــم،  . راتالقــرا
 ."داخل األحزاب السياسية 

 ويــنص نظــام اختيــار املرشــحني لوظــائف االنتخــاب الــشعيب يف هــذا احلــزب علــى أن  - ٢٤٢
تقوم جلـان احلـزب، مـن خـالل محـالت تـسبق عمليـات االختيـار، بتـشجيع املـشاركة املنـصفة             

وفيمــا يتــصل بالترشــيحات احملتملــة ملناصــب أعــضاء  . أة والرجــل يف الترشــيحات احملتملــةللمــر
 يف املائـة مـن املرشـحني    ٦٠االس البلدية والنقباء، فإن القـوائم ال ميكـن أن تـشمل أكثـر مـن       

وستنقسم القائمة الوطنية للمرشحني لس الـشيوخ ذات        . احملتملني األصليني من جنس واحد    
نسيب إىل أقـسام مـن ثالثـة، ويف األقـسام الثالثـة األوىل سـيكون هنـاك مرشـحون مـن              التمثيل ال 

http://www.asambleasd.gob.mx/11
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 يف املائـة مـن      ٥٠ يف املائـة مـن الرجـال و          ٥٠وهناك اآلن اقتراح مؤداه ترشـيح       . جنس خمتلف 
 .٢٠٠٦النساء لوظائف االنتخاب الشعيب يف عام 

، ٢٠٠٤مــارس /آذار يف  ويــنص النظــام األساســي حلــزب الثــورة الدميقراطيــة، املعتمــد- ٢٤٣
عنـد تـشكيل أجهـزة اإلدارة والتمثيــل والقـرار وطلـب الترشـيحات بنظـام القائمــة،        ”علـى أنـه   

جيب علـى احلـزب، مـن خـالل تـدابري إجيابيـة، أن يكفـل عـدم حـصول أي مـن اجلنـسني علـى                         
ــة   .  يف املائـــة٧٠متثيـــل يزيـــد علـــى   ــة التحالفـــات االنتخابيـ ــدأ ذاتـــه يف حالـ وينطبـــق هـــذا املبـ

، مبا يف ذلك الترشيحات ملناصـب أعـضاء اـالس البلديـة والنقبـاء يف                “الترشيحات اخلارجية و
 .االس البلدية

 وفيما يتعلق بالسجالت ذات الصلة بصيغة األصـليني واالحتيـاطيني، فإنـه يـنص علـى                 - ٢٤٤
ــا يتعلــق بالتــدابري اإلجيا        ــنفس صــفات األصــليني، فيم ــسم ترشــيحات االحتيــاطيني ب بيــة أن تت

ــة التحالفــات       ــق ذلــك يف حال طبــسكان األصــليني واملهــاجرين، وأن ي ــشباب وال للجنــسني وال
 .والترشيحات اخلارجية

، ٢٠٠١أبريـل  /نيـسان  وورد يف إعالن مبـادئ حـزب الثـورة الدميقراطيـة، املعتمـد يف         - ٢٤٥
 اختـاذ   إنصاف اجلنـسني الـذي يكتنـف التعهـد بالكفـاح مـن أجـل املـشاركة املنـصفة للمـرأة يف                     

 .القرارات يف مجيع ااالت
، ووفق علـى تـشكيل جلنـة سياسـية تـضم مـشرعات       ٢٠٠٥نوفمرب / الثاينتشرين ويف   - ٢٤٦

وزعيمــات مــن اللجنــة التنفيذيــة الوطنيــة وتعــد االســتراتيجية االنتخابيــة مــن منظــور جنــساين     
 .بالتنسيق مع الس السياسي

ي املؤسسي، املعتمد يف اجلمعيـة التاسـعة عـشرة           وينص النظام األساسي للحزب الثور     - ٢٤٧
 يف املائـة    ٥٠، علـى ختـصيص نـسبة        )٢٠٠٥مارس  /آذار إىل   ٢٠٠٤نوفمرب  / الثاين تشرينمن  (

بالتكافؤ يف وظائف اإلدارة يف اللجان الوطنية وجلان الواليات واملقاطعة االحتادية متهيـدا للقيـد      
ئم يف اـالس البلديـة مـن أجـل االنتخابـات      يف االنتخابـات االحتاديـة؛ وكـذلك يف وضـع القـوا     

البلدية، سواء لألصليني أو االحتياطيني، ويف العمليات االنتخابية يف االحتاد ويف الواليـات الـيت               
 .تتسم بأغلبية نسبية

، يرد اإلنصاف باعتبـاره مـن       “إعالن مبادئ ” ويف تقرير االجتماع املواضيعي املعنون       - ٢٤٨
 .ب تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف اختاذ القراراتمبادئ احلزب املوجهة صو
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ــشرين ويف - ٢٤٩ ــاينت ــوفمرب / الث ــة     ٢٠٠٥ن ــة الداخلي ــسياسية العملي ، حــددت األحــزاب ال
البـديل االجتمـاعي الـدميقراطي      ويف حالـة حـزب      . ٢٠٠٦الختيار املرشحني يف انتخابات عام      

 .مهوريةالـمنشأ حديثا، رشحت امرأة نفسها لرئاسة اجلوالريفي 
 

 التدريب والتوعية والنشر
، فيمـا يتعلـق بالـسكان الـذين تـستهدفهم علـى الـصعيد الـوطين                 ٢٠٠٤ جرى يف عام     - ٢٥٠

ــدريب يف إطــار       ــوفري الت ــة، ت ــة الوطني ــرامج املعهــد االنتخــايب االحتــادي للتربي ــة  ب ــامج التربي برن
ـــ والتنــشئة الــوطنيتني يف اــال املدرســي  أة يف موضــوع التنــشئة  امــر١ ٦٢٠ رجــال و ٨٤٥ لـ

 .الوطنية ألرباب األسر
، جــرى يف عــام برنــامج التنــشئة والتربيــة غــري الرمســي ومــشاركة املــواطنني  ويف إطــار - ٢٥١
 : توفري التدريب عرب املشاريع التالية٢٠٠٤

 ) رجال٨٦ ٧٣٨ امرأة و ٩١ ٤٦٢ (التثقيف والتدريب االنتخابيان - 
 أعـد منـهم للتـدريب     رجـال، ١٨ ٩٦٠ امـرأة و     ٣٠ ٠٤٢،  تشجيع املواطنـة اإلجيابيـة     ‐ 

 ) رجال٣٧١ امرأة و ٤٩٦(
 ) رجال٧ ٦٠٧ امرأة و ١٠ ٧٧٦ (التربية الوطنية وإعداد املواطن يف جمال البلديات ‐ 
 ) رجال٦٣٠ ٢٣٦ امرأة و ٧٣٤ ٠٢٢ (تعزيز مشاريع التدريب ومشاركة املواطنني ‐ 
 ) رجال١٠٦ ٨٢٠ امرأة و ١٠٩ ٠٧٦ (دعم ونشر الثقافة الدميقراطية ‐ 
 وقــام املعهــد الــوطين للنظــام االحتــادي والتنميــة البلديــة، بالتعــاون مــع املعهــد الــوطين    - ٢٥٢

للمــرأة، بتحليــل املعلومــات االجتماعيــة والدميغرافيــة املوزعــة حــسب اجلــنس الــواردة يف تعــداد 
البلديـة وأعـضاء هـذه    ، للوقوف على املشاركة السياسية لرؤسـاء اـالس        ٢٠٠٠السكان لعام   

، أصبح النظام الوطين للمعلومات البلديـة يـضم قـسما           ٢٠٠٣مايو  /أيارومنذ  . االس والنقباء 
ــه  ــرأة  ”عنوان ــوطين للم ــد ال ــرص      “املعه ــى ق ــة حــسب اجلــنس متاحــة عل ــات املوزع ؛ واملعلوم

 .ت ويف موقع املعهد الوطين للنظام االحتادي والتنمية البلدية على اإلنترن(CD)مضغوط 
 وقام املعهد الوطين للتنمية االجتماعية، بالتعاون مع الفريق املتعدد التخصصات املعـين             - ٢٥٣

الـسياسات العامـة    باملرأة والعمل والفقـر، بعقـد سلـسلة مـن املـؤمترات التلفزيونيـة يف موضـوع                  
ــديات   ــسني يف البل ــصاف اجلن ــسائية     . إلن ــادات الن ــسياسية والقي ــشاركة ال ــسائل امل وعوجلــت م

كومات احمللية؛ ورئيسات االس البلدية يف املكـسيك؛ وحتـدي احلكـم والنـساء وبلـديات            واحل
 .السكان األصليني، وغريها
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 ويف مكسيكو نظمت وزارة التعلـيم العـام ومعهـد سـيمون دو بوفـوار للقيـادة احللقـة                    - ٢٥٤
ــة   ــام   الدراســية املعنون ــيم الع ــى رأس وزارة التعل ــساء عل ــسلطة وا : ن ــسانية وال ــادةاجلن ــيت لقي ، ال

ساعدت على تشكيل شبكة قوية مـن موظفـات املـستوى األول احلاليـات والـسابقات تـشجع                  
 .على إدماج عدد أكرب من النساء يف وظائف اختاذ القرارات يف وزارة التعليم العام

 وما فتئ املعهد الوطين للمرأة يدعم كل عام منذ إنشائه، على سـبيل العمـل اإلجيـايب،           - ٢٥٥
ــال ــساء يف املكــسيك   االحتف ــراع الن ــسنوية القت ــذكرى ال ــسياق تنظــيم   .  بال ــذا ال وجيــري يف ه

أحـــداث يـــدعى إليهـــا املـــشرعات واملـــشرعون، واملوظفـــون العـــامون واملوظفـــات العامـــات،   
 .ومنظمات اتمع املدين، والنساء املرموقات وغريهم

لتــصويت النــساء،  وكجــزء أيــضا مــن أنــشطة االحتفــال بالــذكرى الــسنوية اخلمــسني  - ٢٥٦
 حزبــا سياســيا املقيــدة لــدى الــسلطات االنتخابيــة، باالشــتراك مــع أفــراد اتمــع   ١١ أعــاد الــــ

، شوط أبعد مـن أجـل املواطنـة الكاملـة للنـساء يف املكـسيك              : ٢٠٠٣املدين، تأكيد ميثاق عام     
ارسـة  دف االستمرار يف دعـم الـسياسات العامـة والتـشريعية الـيت ختـدم إنـصاف اجلنـسني ومم                   

واسـتؤنفت امللتقيـات يف هـذا الـصدد توطئـة لالنتخابـات             . املرأة حلقوقها ومتتعها ا بشكل تام     
 .٢٠٠٦اليت ستجرى يف عام 

، يف حتريـر مـواد خمتلفـة إلبـراز     ٢٠٠٣ وشرع املعهد الوطين للمـرأة، اعتبـارا مـن عـام         - ٢٥٧
 إىل توطيـــد مـــشاركتها مـــشاركة املـــرأة يف هياكـــل الـــسلطة ويف اختـــاذ القـــرارات، باإلضـــافة 

 .السياسية
 

 نطاق البلديات والواليات
 يف نطاق األنشطة الـيت يـضطلع ـا املعهـد الـوطين للمـرأة لـدعم مواطنـة املـرأة، جيـدر                     - ٢٥٨

بالذكر حلقـات العمـل اخلاصـة بالتـدريب والتوعيـة مبختلـف القـضايا، واملوجهـة إىل املـوظفني                    
املــشاركة يــات والبلــديات، ومنــها حلقــة العمــل املعنونــة واملوظفــات يف اهليئــات النــسائية بالوال

تعزيـــز املـــشاركة االنتخابيـــة ، الـــيت عقـــدت يف إطـــار برنـــامج الـــسياسية للمـــرأة يف البلـــديات
 إلضــفاء الطــابع املؤســسي علــى املنظـــور     شــبكة ، وتــشكيل  والــسياسية للمــرأة يف البلــديات   

امللتقى الـوطين    املنبثق عن    اواة بني اجلنسني  إعالن بشأن اإلنصاف واملس   اجلنساين، املعبر عنه يف     
 ). من هذا التقرير٣انظر أيضا املادة (، وغري ذلك األول للهيئات النسائية يف البلديات

الــذي نفــذه تعزيــز املــشاركة االنتخابيــة والــسياسية للمــرأة يف البلــديات،    إن برنــامج - ٢٥٩
شجيع تكوين قيـادات نـسائية سياسـية        ، يسعى إىل دعم وت    ٢٠٠٥املعهد الوطين للمرأة يف عام      

هـذا  ويف إطـار    . واجتماعية يف البلديات، ومشاركة النساء يف االنتخابات الداخلية يف أحـزان          
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، وهـو أداة تـدعم إجيـاد        دليل الـسلطة   ألف نسخة من     ٥٠الربنامج، وزع املعهد الوطين للمرأة      
ــسياسية   ــادة ال ــام . قــدرات موجهــة إىل القي ــشترك يف هــذا الربن ــسائية يف  وت ــات الن ــضا اهليئ ج أي

وسـيلحق  . الواليات املشاركة، واالس االنتخابيـة يف الواليـات، واملعهـد االنتخـايب االحتـادي             
هــذا املــشروع باملــشروع اإلقليمــي الــذي ينفــذه املعهــد الــدويل للبحــث والتــدريب مــن أجــل     

 واملـــشاركة تعزيـــز احلكـــم ذي النـــهج اجلنـــساين، واملـــسمى ٢٠٠٦النـــهوض بـــاملرأة يف عـــام 
 .، والنظري الوطين فيه هو املعهد الوطين للمرأةالسياسية للمرأة يف النطاق احمللي

 الــذي ميولــه البنــك الــدويل جزئيــا وينفــذه املعهــد الــوطين الــسخاء ويف إطــار مــشروع - ٢٦٠
، تدريب النساء وتوعية الرجال القـادة      تنفيذ برنامج    ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣للمرأة، جرى يف عامي     

رات النساء القياديات، وتعزيـز دورهـن يف اتمعـات احملليـة، وتـشجيع الـتفكري لـدى                  لدعم قد 
القادة من الرجال واختاذهم مواقف جديدة تتجه صوب املسؤولية املشتركة والتعـايش املتوافـق              

 رجـال مـن القـادة قـدموا مـن مثـان مـن               ١٤٥ امـرأة و     ٢٨٩واشترك يف الربنامج    . بني اجلنسني 
، وكـانوا مـن أعـضاء املنظمـات الريفيـة واألحـزاب الـسياسية، والدارسـني،                 واليات اجلمهورية 

وجتـري إعـادة النظـر يف       . ، وغريهـم  التعـايش وأعضاء املنظمات اتمعيـة املـشاركة يف مـشاريع          
املنهجية على أساس اخلربة املكتسبة، من أجل إعداد منشور يضعه املعهد الوطين للمـرأة ضـمن      

 .بتت جدوى هذه املمارسةبرناجمه العادي، بعد أن ث
برنـامج التعـايش، خـربات نـساء     ” أيضا، قُدم املنـشور املعنـون     ٢٠٠٥يوليه  /متوز ويف   – ٢٦١

 جتـارب ناجحـة ملـشاريع خمتلفـة     ١٠، الذي وصفت فيه بالتفصيل  “اتمعات احمللية املنتظمات  
 .النوع واملنطقة

بري واألنــشطة يف مــسائل القيــادة  وتــضطلع األجهــزة النــسائية يف الواليــات بــشىت التــدا– ٢٦٢
وتقدم هذه األجهزة جوائز وشـهادات تقـدير إىل النـساء البـارزات     . والتمكني واختاذ القرارات  

 .يف احلياة العامة والسياسية يف الواليات
 

 ٣٧التوصية  
توصي اللجنة الدولة الطرف بإيالء األولوية لدراسة وضع السكان مـن املـراهقني، وحتثهـا               

د تــدابري تــضمن حــصول املــراهقني علــى خــدمات الــصحة اإلجنابيــة واجلنــسية  علــى اعتمــا
وإيالء االهتمام الحتياجات املراهقني من املعلومات، مبـا يف ذلـك مـن خـالل تنفيـذ بـرامج            
وتطبيـق سياســات تفــضي إىل زيــادة الــوعي مبختلــف وســائل منــع احلمــل ومــدى توافرهــا،  

كمــا حتــث الدولــة . عــاتق الــزوجني كليهمــاباالســتناد إىل كــون تنظــيم األســرة يقــع علــى  
الطرف علـى النـهوض بالتربيـة اجلنـسني للمـراهقني، مـع إيـالء اهتمـام خـاص للوقايـة مـن                       

 .اإليدز ومكافحته/فريوس نقص املناعة البشرية
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التعداد العام الثـاين عـشر      ( تشري بيانات املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا واملعلوماتية         – ٢٦٣
، يف البلـد بوجـه عـام، إىل أن نـصف الـسكان يبلغـون مـن العمـر                    )٢٠٠٠ساكن،  للسكان وامل 

وتـدل البيانـات أيـضا علـى أن أغلبيـة           .  عاما أو أقل، وهو ما يبني أن املكسيك بلد شـباب           ٢٢
 . عاما من العمر٢٩ و ١٥السكان تبدأ مرحلة الزواج واإلجناب فيما بني 

ــوطين لإلحــصاء واجلغر  – ٢٦٤ ــه يف عــام    ويقــدر املعهــد ال ــضا أن ــة أي ــا واملعلوماتي ، ٢٠٠٠افي
ــراوح أعمــارهن بــني     ــساء الــاليت تت ــا يــشكّـلن يف جممــوعهن  ١٩ و ١٥كانــت الن  ١٩,٥ عام

، تشري آخـر األرقـام الـيت يقـدرها الـس الـوطين              ٢٠٠٤ويف عام   . املائة من السكان النساء    يف
يف  ١٣رية يـشكِّل أكثـر قلـيال مـن          للسكان إىل أن عدد الوالدات بني النساء يف هذه الفئة العم          

 .املائة من جمموع الوالدات املسجلة
 ويف نتائج الدراسة االستقصائية الوطنية للصحة اإلجنابية اليت أجرا وزارة الـصحة يف              – ٢٦٥
، يالحظ على الصعيد الوطين ازدياد املعرفة بوسائل منع احلمـل، وزيـادة اسـتعمال               ٢٠٠٣عام  

، مـع ضـيق اهلـوة بـني         ) يف املائـة   ٧٤,٥(وجـات الـاليت يف سـن اخلـصوبة          هذه الوسائل بني املتز   
ــف   ــل  ٧٧,٦(احلــضر والري ــة يف مقاب ــة٦٥,١ يف املائ ـــملىب   ) يف املائ ــب غــري ال ، وتراجــع الطل

ومـع ذلـك فـإن اسـتخدام وسـائل          . باملقارنة بالدراسـات االستقـصائية الـسابقة      ) يف املائة  ٩,٩(
ــة   وبــني النــساء غــري  )  يف املائــة٤٥( عامــا ١٩-١٥ العمريــة منــع احلمــل مــا زال قلــيال يف الفئ

 ). يف املائة٥٨(الـمتعلمات 
 وإزاء هذا الوضع ومن أجل توفري املعلومات املناسبة للـشباب واملـراهقني عـن حيـام      – ٢٦٦

ــري          ــة وغ ــات احلكومي ــدمت شــىت املنظم ــام، ق ــة بوجــه ع ــصحة اإلجنابي ــسية واإلجنــاب وال اجلن
ومـن أبـرز هـذه الـربامج مـثال برنـامج            . بربامج هلذه اموعـة مـن الـسكان       احلكومية اقتراحات   

 الــموجه إىل الـشبان الـذين يـؤدون اخلدمـة العـسكرية الوطنيـة، ويقدمـه                  التعليم من أجل احلياة   
ويوفر الربنامج التعلـيم    . املعهد الوطين لتعليم الكبار ووزارة الدفاع الوطين ووزارة التعليم العام         

ويسعى إىل جتـاوز حـدود التعلـيم الرمسـي حـىت يتـاح للـشبان اختـاذ وتنفيـذ قـرارات                      األساسي،  
انظـر  (واعية بشأن حيام اخلاصة وجتنب التصرفات الفرديـة أو اجلماعيـة املنطويـة علـى خطـر                  

 ). من هذا التقرير١٠أيضا املادة 
الوطين لتعلـيم الكبـار     املعهد   – وما فتئ الس الوطين للتعليم من أجل احلياة والعمل           – ٢٦٧

، وهـو اقتـراح تعليمـي موجـه     منـوذج التعلـيم مـن أجـل احليـاة والعمـل        ،  ٢٠٠٠ينفذ، منذ عـام     
أساســا إىل الــشباب والنــساء، ويتنــاول مــسائل الــدميغرافيا والــصحة واحليــاة اجلنــسية والــصحة   

 .اإلجنابية واألسرة وتنظيم األسرة، وغري ذلك
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لتعلــيم الكبــار والــس الــوطين للــسكان، يف إطــار الربنــامج    واشــترك املعهــد الــوطين – ٢٦٨
مـشروع  : احلمـل الوطين لتكافؤ الفرص وعدم التمييـز ضـد املـرأة، يف وضـع النمـوذج املـسمى                  

، بغرض دفع الشابات والشبان إىل التفكري يف الظروف واحلاالت اليت حيدث فيهـا محـل                للحياة
 .حلياةغري مقصود وأثر ذلك على مشاريعهم من أجل ا

منــع محــل املراهقــات   إن برنــامج النظــام الــوطين للتنميــة املتكاملــة لألســرة مــن أجــل    – ٢٦٩
 يهــدف إىل الوقايــة مــن أخطــار االســتبعاد االجتمــاعي النامجــة عــن   ومعاجلتــه بــشكل متكامــل

ويقـدم هـذا الربنـامج      . احلمل واألمومة غري املقـصودة يف فتـرة املراهقـة ومعاجلـة هـذه األخطـار               
. ت عن النماء الشخصي والتربية اجلنـسية والبيئـة االجتماعيـة إىل املراهقـات واملـراهقني               معلوما

 ٢٩ وحـدة حمليـة يف       ٨٩٢، كـان الربنـامج يعمـل يف         ٢٠٠٥وعند انتهاء الربع الثالث من عام       
، ٢٠٠٣ويف عــام .  مــن أفــراد الــشبكات اتمعيــة ٧٢٧مــن واليــات البلــد، وجــرى تــدريب  

 مقابلــة تثقيفيــة ــدف تعريــف  ١ ٩٢٢ ٨٠٠للــضمان االجتمــاعي أجــرى املعهــد املكــسيكي 
 .الشبان واملراهقني والبالغني بطريقة منع احلمل وتنظيم األسرة

ــه    – ٢٧٠ ــفحتها علـــــى اإلنترنـــــت عنوانـــ ــا يف صـــ  وقـــــد أدرجـــــت وزارة الـــــصحة رابطـــ
YqueSexo.com      ــسية ــصحة اجلن ــات يف موضــوع ال ــى معلوم ــوي عل ــراهقني وحيت ، خمصــصا للم

الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة يف فتـرة       وهنـاك أيـضا رابـط للـوزارة يف املنـشور املعنـون              . جنابيةواإل
ويتعرض املنشور أيـضا ملـسائل      . ، يسعى إىل دعم عمل الفين الذي يتعامل مع املراهقني         املراهقة

اض احلمل، العالقـات اجلنـسية، طريقـة منـع احلمـل، األمـر            : احلياة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني   
 .املنقولة باالتصال اجلنسي، إخل

، يتـضمن   هذا جسمي  وللمعهد الوطين للمرأة رابط يف صفحته على اإلنترنت بعنوان           – ٢٧١
. معلومات للمراهقني عن احلياة اجلنسية، ويسعى إىل احلـث علـى تغـيري املواقـف والـسلوكيات        

قوق اجلنـــسية ، يف وضـــع وتنفيـــذ املـــشروع املتعلـــق بـــاحل٢٠٠٥ويـــشترك املعهـــد، منـــذ عـــام 
واإلجنابية للشباب، الذي يهدف إىل منع احلمل غري املقصود ووقاية املراهقـات واملـراهقني مـن         

ويـشترك  . األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، وذلـك مـن خـالل اإلعـالم والتثقيـف والتوجيـه               
ينيـة  ، ووزارة الـصحة، ومركـز أمريكـا الالت    األمـم املتحـدة للـسكان      صـندوق أيضا يف املشروع    

 . املكسيك، ووحدات خمتلفة يف حكومة كامبتشه–للصحة واملرأة 
 وجيري أيضا على صعيد الواليات اختاذ تدابري يف موضوع الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة               – ٢٧٢

للمراهقني، ومنها املـؤمترات وحلقـات العمـل الـيت يعقـدها معهـد املـرأة يف غوانـاخواتو، والـيت                      
لنظــام الـــوطين للتنميـــة املتكاملـــة لألســـرة يف الواليـــات،  خيــصص جـــزء كـــبري منـــها ملـــوظفي ا 
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واملوظفني الفنيني، وموظفي الصحة، واملتدربات واملتدربني يف مخسة من مراكز إعـادة التأهيـل    
 .االجتماعي يف الدولة

 وأُقيمت مناسبات مماثلة يف كينتانا رو وكرييتارو وفرياكـروس، نظمـت فيهـا محـالت           – ٢٧٣
إرشادية، وحلقات عمل، ومؤمترات عن الـتغريات الفيزيائيـة والعاطفيـة يف            تعميمية، وأحاديث   

املراهقات واملراهقني، ووسائل تنظيم األسرة، والصحة اإلجنابية، والوقاية من اإلدمان، واحليـاة            
اجلنــسية األساســية، والــصحة اجلنــسية لألطفــال، واحلمــل املبكِّــر، والوقايــة مــن فــريوس نقــص   

 .يدز وسرطان عنق الرحم والثدياإل/املناعة البشرية
 

 ٣٩التوصية  
توصــي اللجنــة جبمــع بيانــات شــاملة مــصنفة حــسب اجلــنس وحتــث الدولــة الطــرف علــى   

 .ات متصلة باملوضوع تبني التطور الذي يطرأ على أثر الربامجئيتضمينها إحصا
سألة  أفضى جدول أعمال إنصاف اجلنسني إىل إضفاء الطابع املؤسـسي علـى هـذه املـ                – ٢٧٤

يف الدولة، مبا يتطابق مع التعهـدات الـواردة يف الربنـامج الـوطين لتكـافؤ الفـرص وعـدم التمييـز             
 .ضد املرأة، ويتضح ذلك يف وجود نظُم وأدوات قياس ذات منظور جنساين

 وقام املعهد الوطين للمرأة واملعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا واملعلوماتية، بدعم مـن             – ٢٧٥
اإلمنــائي للمــرأة، بتــشجيع وضــع إحــصائيات موزعــة حــسب اجلــنس    املتحــدة  األمــمصــندوق

، )الـتعلم والـصحة والعمـل     (ومؤشرات ذات ج جنساين تكون حمـل اهتمـام وطـين، وقطـاعي              
 ).للكيانات االحتادية والبلديات(وإقليمي 
 وال جــدال يف أن هــذا اجلهــد املــشترك بــني املؤســسات قــد دعــم اســتراتيجية وضــع      – ٢٧٦
وممــا عــزز هــذا اجلهــد اســتخدام منــوذج يــساعد . خدام املؤشــرات ذات املنظــور اجلنــساينواســت

ــائج، مبــشاركة        ــصنيفات، وكــذلك تعمــيم النت ــاهيم ووضــع االســتبيانات والت ــد املف ــى حتدي عل
ويتمثــل النــاتج يف دروس هامــة مــستفادة جــرى تقامسهــا مــع  . مــستعملي املعلومــات ومنتجيهــا

 .ات يف جمال اإلحصاءبلدان املنطقة لتعزيز القدر
 وهــذا التقــدير يتجــسد أيــضا يف وثيقــة للجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة    – ٢٧٧

. أهـداف األلفيـة واملـساواة بـني اجلنـسني         بعنـوان   “ سلـسلة املـرأة والتنميـة     ”البحر الكـارييب يف     
املكـسيك هـي    ن  ، وجـاء فيهـا أ     ٢٠٠٥يوليه  /متوزوقد نشرت هذه الوثيقة يف      . حالة املكسيك 

لـيس  ”، البلد الذي حقق أكرب جناح يف جمال املؤشرات واإلحـصائيات املوزعـة حـسب اجلـنس          
فقــط النتظامهــا يف توزيــع املعلومــات حــسب اجلــنس يف عمليــة مجــع البيانــات، بــل أيــضا ألــا 

وقـد تقـدمت املكـسيك    . قطعت خطوات بعيدة يف حتليل هذه املعلومـات مـن منظـور جنـساين           
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ــش  ــة     كــذلك يف ت ــاملرأة يف التنمي ــصلة ب ــات ذات ال ــق إحــصائية لتحــسني البيان جيع وضــع طرائ
 .“االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية

 
خمتربات إقليمية لوضع مؤشرات للتقييم واألثر وحلقات عمل تتـصل مبؤشـرات إحـصائية              

 ذات منظور جنساين يف الواليات
 يف تنظـيم هـذه املختـربات وحلقـات العمـل      ٢٠٠١ بدأ املعهد الوطين للمرأة منذ عام       – ٢٧٨

ــدف تعزيــز قــدرات موظفــات ومــوظفي اهليئــات احلكوميــة علــى صــعيد الواليــات، وتقيــيم    
عمليات إضفاء الطابع املؤسسي على املنظور اجلنساين وإدماجه يف الربامج واملـشاريع، وتبـادل            

نـوفمرب  / الثاين تشرينوحىت  . ألثراخلربات بني املسؤولني عن حتديد وتطبيق مؤشرات النتيجة وا        
 حلقــة عمــل علــى املــستوى االحتــادي واإلقليمــي ومــستوى    ١٨، كانــت قــد عقــدت  ٢٠٠٥

 .الواليات والبلديات
ــصحة      – ٢٧٩ ــات يف جمــال ال ــربات وحلقــات العمــل هــذه قطاعــات الوالي  واشــترك يف املخت

عمـل ورعايـة الـسكان      والسياحة واإلسكان والتخطيط والتعلـيم والثقافـة وحقـوق اإلنـسان وال           
 .األصليني، وممثلون للمجتمع األكادميي وملعاهد املرأة يف البلديات

 وتوفِّر هذه املختربات وحلقات العمل العناصر األساسية الالزمة لكي يـضع مـصممو              – ٢٨٠
 .الربامج االجتماعية أنسب املؤشرات لقياس تقدم هذه الربامج وتقييمها

 نظُم املعلومات
، أصــدر املعهــد الــوطين للمــرأة واملعهــد الــوطين لإلحــصاء واجلغرافيــا   ٢٠٠٤  يف عــام– ٢٨١

نظـام مؤشـرات   اإلمنائي للمرأة، العدد الرابع مـن   األمم املتحدة صندوقواملعلوماتية، بدعم من    
ومل يتضمن هذا العدد حتـديثا للبيانـات فقـط، بـل جـرت أيـضا       . متابعة حالة املرأة يف املكسيك   

مون املواضــيعي للمؤشــرات وتنظيمهــا، وفقــا للربنــامج الــوطين لتكــافؤ   مراجعــة وحتــسني املــض
الفرص وعـدم التمييـز ضـد املـرأة، واسـتنادا إىل آخـر عمليـات التطـوير املفاهيميـة املتاحـة ذات            

 مؤشــرا توضــح احلالــة الدميغرافيــة    ١ ٦٣٨ويــشتمل النظــام علــى   . الــصلة بقــضايا اجلنــسني  
للمكــسيكيات باملقارنــة بالرجــال، وتــساعد علــى حتديــد واالجتماعيــة واالقتــصادية والــسياسية 

 .احلالة السائدة والعوامل اليت تولِّد وتوجد عدم املساواة بني اجلنسني
، وهـو أداة    نظام الدولة ملؤشرات اجلنسني    أنشأ املعهد الوطين للمرأة      ٢٠٠٣ ويف عام    – ٢٨٢

ــة علــى وضــع تشخيــصام حل    ــة املــرأة يف شــىت  إحــصائية تــساعد مــوظفي الكيانــات االحتادي ال
 مؤشـرا اجتماعيـا واقتـصاديا تتـيح     ٨٠ويتكون هذا النظام مـن أكثـر مـن          . ااالت االجتماعية 

بيان تقدم املرأة ومشاركتها على صعيد البلديات والواليات، باإلضافة إىل حتديد الفوارق بـني              
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 هــذه اللحظــة، وحــىت. املــرأة والرجــل يف املــساواة، وهــو مــا يفيــد يف وضــع الــسياسات العامــة 
 .٣٢ من الكيانات االحتادية الــ ٢١انضمت إىل هذا النظام 

النظـام التفـاعلي ملتابعـة اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع         ويطبق املعهد الوطين للمـرأة أيـضا        – ٢٨٣
 تقريـرا  ٨٧، ٢٠٠٥نـوفمرب  / الثـاين تـشرين ، الـذي كـان لديـه، حـىت      أشكال التمييز ضـد املـرأة     

جنة اخلبريات التابعـة للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة،                   تقريرا لل  ١٢حكوميا، و   
ميكـن  . ( مـن بلـدان أمريكـا الالتينيـة        ٢٦ تقرير ظـل ملنظمـات اتمـع املـدين املنتميـة إىل              ١٦ و

 ).االطالع على النظام التفاعلي يف صفحة البداية للمعهد الوطين للمرأة
نــسيق مــع املعهــد الــوطين للنظــام االحتــادي والتنميــة   وقــام املعهــد الــوطين للمــرأة، بالت – ٢٨٤

، لتـوفري  النظـام الـوطين للمعلومـات البلديـة    البلدية، بإدراج معلومات موزعة حسب اجلـنس يف     
أدوات للهيئات النسائية يف البلديات وللموظفات العموميات واملـوظفني العمـوميني تـساعدهم       

 .وسياقه احملليعلى وضع برامج ومشاريع تراعي خاصية كل إقليم 
ويف إطار النظام الـوطين للمعلومـات اإلحـصائية الـصحية، شـرع الفريـق املـشترك بـني                    - ٢٨٥

املؤسسات، املكون من وزارة الصحة واملعهد املكسيكي للضمان االجتمـاعي واملعهـد الـوطين              
اإلمنــائي للمــرأة وجملــس الــسكان   األمــم املتحــدة صــندوقللمــرأة والــس الــوطين للــسكان و 

املعهــد الــوطين لإلحــصاء واجلغرافيــا واملعلوماتيــة، يف األعمــال املتعلقــة بوضــع إحــصائيات         و
الـسكان والـشمول، املـوارد،      : ومؤشرات صحية تراعي الفوارق بني اجلنسني يف شىت مكوناا        

 الـيت حتتـوي     نـشرة األوبئـة   ومما جيدر بالذكر أيـضا      . اخلدمات، األضرار اليت تتعرض هلا الصحة     
 معلومــات قطــاع الــصحة، عمــال علــى توثيــق حــاالت انعــدام املــساواة يف مــسألة    علــى حتليــل
 .اجلنسانية
 وجيري اآلن إعـداد اقتـراح بإنـشاء نظـام للمؤشـرات لقيـاس انعـدام املـساواة يف جمـال                      – ٢٨٦

الصحة من منظور جنساين، وتعقد اآلن اجتماعات لتعديل املعيار الرمسي املكـسيكي يف ملـف               
فق فيها على توزيع املعلومات حسب اجلنس والعمراملستوصفات، ات. 

، قــام املعهــد املكــسيكي للــضمان االجتمــاعي مــن ناحيتــه بتــضمني   ٢٠٠٤ ويف عــام – ٢٨٧
صــفحته علــى اإلنترنــت إحــصائيات صــحية موزعــة حــسب اجلــنس تتعلــق بــاالعتالل والوفــاة   

 .إىل السكانوالعجز، مبا يف ذلك جوانب دميغرافية واجتماعية، واخلدمات املقدمة 
 

 الدراسات االستقصائية
 جرى تنفيذ الدراسة االستقصائية الوطنيـة لدينميـة العالقـات يف األسـر املعيـشية، الـيت                  – ٢٨٨

، يف إطار االتفاقات املعقودة بني املعهد الوطين للمـرأة واملعهـد الـوطين              ٢٠٠٣وضعت يف عام    
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 األمـم   صـندوق واألمـم املتحـدة اإلمنـائي        برنـامج لإلحصاء واجلغرافيا املعلوماتيـة، بالتعـاون مـع         
.  حكومــة١١اإلمنــائي للمــرأة، وبــدعم مــن حكومــات الواليــات املــشاركة وعــددها   املتحــدة 

وكان هدف هـذه الدراسـة وضـع اإلحـصائيات األساسـية الالزمـة لتحديـد أبعـاد العنـف ضـد                      
اسـة  ومشلـت الدر  . املرأة ووصفه، مـن أجـل وضـع ودعـم سياسـات عامـة تـستهدف استئـصاله                 

 واليــة مــن واليــات ١١ ألــف مــرتل حتقيقــا للتمثيــل علــى مــستوى البلــد، و   ٥٧االستقــصائية 
 .٣١اجلمهورية الــ 

، دعا املعهد الوطين للمرأة الكيانات املـشاركة إىل االجتمـاع   ٢٠٠٤مارس /آذار ويف  – ٢٨٩
 جـداول   وهنـاك يف هـذا الـشأن منـشور يتـضمن          . العتماد املفاهيم واملنهجيات الالزمـة لعملـها      

 .أساسية لكل من الكيانات املشاركة
، قُــدم حتليــل لنتــائج الدراســة االستقــصائية الوطنيــة ٢٠٠٤نــوفمرب / الثــاينتــشرين ويف – ٢٩٠

العنـف  وكانت نتيجة هذا التحليل صدور املنشور املعنون        . لدينمية العالقات يف األسر املعيشية    
الستقــصائية الوطنيـة لدينميـة العالقــات يف   نتـائج الدراسـة ا  : ضـد املـرأة يف الزجيـات املكــسيكية   

 .٢٠٠٣األسر املعيشية، 
ــباط ويف – ٢٩١ ــر /شـ ــور،  ، اختتمـــت ٢٠٠٤فربايـ ــة لألجـ ــة االستقـــصائية املتروبوليـ الدراسـ
، الــيت تــساعد علــى معرفــة حركــة املرتبــات واألجــور يف الــساعة للنــساء والرجــال يف    ٢٠٠٣

وتتاح اجلـداول   . والتشييد والتجارة واخلدمات  وظائف خمتلفة، يف قطاعات التصنيع والكهرباء       
 األساسية يف شكل إلكتروين

ــام    – ٢٩٢ ــوال عـ ــصحة، طـ ــت وزارة الـ ــة    ٢٠٠٤ وقامـ ــل الدراسـ ــرار وحتليـ ــة وإقـ ، مبراجعـ
 للجنـة   ٣٧، املـشار إليهـا يف الـرد علـى التوصـية             ٢٠٠٣االستقصائية الوطنية للصحة اإلجنابية،     

، الـيت  ٢٠٠٣ة االستقصائية الوطنية للعنـف ضـد املـرأة،      الدراسوجدير بالذكر أيضا    . اخلبريات
الدراســة االستقــصائية لالحتياجـــات الــصحية يف املنــاطق احلـــضرية     أجرــا هــذه الـــوزارة، و   

 منطقـة حـضرية   ١٥، اليت أجراها املعهـد املكـسيكي للـضمان االجتمـاعي يف      ٢٠٠٣املهمشة،  
 .هذه املناطقمهمشة، لتقييم االحتياجات الصحية لألسر املقيمة يف 

 
 االجتماعات

 بـشكل منـسق     امللتقيـات الدوليـة لإلحـصائيات اجلنـسانية        تنظـيم    ٢٠٠٠ بدأ منذ عام     – ٢٩٣
اإلمنــائي للمــرأة  األمــم املتحــدة صــندوقبــني املعهــد الــوطين لإلحــصاء واجلغرافيــا واملعلوماتيــة و

يئـات النـسائية وغـري      واملعهد الوطين للمـرأة، لتوعيـة الفنـيني ومـوظفي املكاتـب اإلحـصائية واهل              
ذلك من املؤسسات بضرورة إعـادة النظـر يف اإلحـصائيات مـن منظـور جنـساين، وتـشجيعهم                   
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ويف األول إىل الثالـث مـن هـذه امللتقيـات، جـرى تنـاول               . وحثهم على التفكري يف هذه املـسألة      
امللتقــى ، عقــد ٢٠٠٣ويف عــام . إحــصائيات اجلنــسني دون وضــعها يف إطــار موضــوع معــين  

، عكف امللتقـى    ٢٠٠٤ويف عام   . ويل الرابع لإلحصائيات اجلنسانية يف إطار أهداف األلفية       الد
، أي بعد مـرور عـشرة أعـوام علـى           ٢٠٠٥على حتليل اإلحصائيات اجلنسانية والبيئة، ويف عام        

 .من بيجني إىل أهداف األلفيةمنهاج عمل بيجني، كان عنوان امللتقى السادس 
امللتقــى الــدويل الثــاين للخــبريات واخلــرباء يف جمــال      ، عقــد ٢٠٠٤يوليــه /متــوز ويف – ٢٩٤

، الذي توىل تنسيقه املعهـد الـوطين   الدراسات االستقصائية الستخدام الوقت، والقياس والتقييم    
ــرأة و ــندوقللمـ ــدة  صـ ــم املتحـ ــا      األمـ ــصاء واجلغرافيـ ــوطين لإلحـ ــد الـ ــرأة واملعهـ ــائي للمـ اإلمنـ

ال لنــشر وتبــادل اخلــربات يف موضــوع الدراســات  وكــان اهلــدف هــو إتاحــة اــ . واملعلوماتيــة
ــشغيلية     ــة والتـ ــود املفاهيميـ ــدرات والقيـ ــهجيات، والقـ ــتخدام الوقـــت، واملنـ االستقـــصائية السـ

ــساين يف البحــث ويف رســم الــسياسات العامــة        ــاع النــهج اجلن ويف . واملؤســسية، وكــذلك اتب
 .قدم احلادث يف هذا املوضوع ملتابعة التامللتقى، صدر العدد الثالث من ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

 
 أو الوسائل اإللكترونية/املنشورات املطبوعة و

 دراسة عن العمل املرتيل غري املأجور • 
 تشخيصات حلالة املرأة • 
 املعهـد  –املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا واملعلوماتية (النساء والرجال يف املكسيك      • 

 )الوطين للمرأة
  ٢٠٠٢نسني، خطوات صوب إنصاف اجل • 
 “النهج اجلنساين يف وضع اإلحصائيات”سلسلة  • 
 “النشرات”سلسلة  • 
 كُتيب لوضع مؤشرات التقييم من منظور جنساين • 
 )٢٠٠٢(كُتب منوذجية للتعريف باجلنسانية  • 
  ٢٠٠٥معلومات ذات ج جنساين، . أيام تذكارية • 
 مؤشرات موزعة حسب اجلنس. جتميع إحصائي • 
 شرات ذات منظور جنساين للسكان األصلينيمؤ • 
 املرأة يف اختاذ القرارات، مشاركتها يف اإلدارة العامة االحتادية • 
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 مشاركة املرأة يف العمليات االنتخابية املكسيكية:  عاما من الكفاح والتفكري٥٠ • 
  ٢٠٠٢جداول أولية للدراسة االستقصائية عن استخدام الوقت،  • 
  ٢٠٠٢ للدراسة االستقصائية عن استخدام الوقت، جداول ائية • 
ــني         •  ــساواة ب ــدم امل ــة ع ــا يف معرف ــت وإمكانيا ــصائية الســتخدام الوق الدراســة االستق

  ٢٠٠٣اجلنسني، 
 يف هـــذا التقريـــر معلومـــات عـــن الدراســـات واإلحـــصائيات  ٢٣وتتـــضمن التوصـــية  - ٢٩٥

 تتــضمن معلومــات ١١أن املــادة كمــا . والبيانــات املوزعــة حــسب اجلــنس يف موضــوع العنــف
 .مماثلة يف موضوع العمالة

 
 ٤١التوصية  

توصي اللجنة بتنقيح القانون لرفع السن القانونية الدنيا للزواج جلعلها متوائمة مع أحكام  
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل، وتطبيقهـا علـى             

 .ءالبنني والبنات على السوا
 ٣٢ من املهـم أن نـذكر أن املكـسيك مجهوريـة متثيليـة دميقراطيـة احتاديـة، تتـألف مـن               – ٢٩٦

من الكيانات االحتادية احلرة ذات السيادة يف كل ما يتصل بنظامها الداخلي وإن كان يـضمها                
 واليـة علـى أن الـسن    ٢٦فتـنص  : ويف هـذا الـصدد يتـوىل كـل كيـان مراجعـة تـشريعاته              . احتاد

ــز ــدنيا للـ ــا للرجـــل و ١٦واج هـــي الـ ــرأة١٤ عامـ ــا للمـ ــذه  .  عامـ ــدد مخـــس واليـــات هـ وحتـ
 . عاما على التوايل١٦ و ١٨ عاما لكليهما، ورفعت إحدى الواليات السن إىل ١٦ بــ السن
ــشريع         – ٢٩٧ ــسيق الت ــستويات لتن ــع امل ــى مجي ــود عل ــذل جمه ــه جــرى ب ــه أن ــا ال شــك في  ومم

وقُـدمت يف هـذا الـشأن    . ت الـيت وقَّعتـها املكـسيك   االحتادي واحمللي من أجل االلتـزام باالتفاقـا      
 تـشرين وهـذا ينطبـق علـى االقتـراح الـذي قُـدم يف              . اقتراحات لتعديل القانون املـدين االحتـادي      

ــوبر /األول ــد الدراســة ٢٠٠٢أكت ــراح علــى شــرط أساســي    . ، وهــو اآلن قي ويــنص هــذا االقت
 عامـا عنـد عقـد الـزواج، ولكـن      ١٧لزواج القُصر، وهو أن يكون االثنـان قـد بلغـا مـن العمـر        

 .بشرط موافقة من هلم سلطة األبوين أو حق الوصاية
اللجنـة  ، اقتراحـا بإنـشاء      ٢٠٠٣أبريل  /نيسان ويف السياق ذاته، قدم جملس النواب يف         – ٢٩٨

اللجنــة  عــرض موضــوع اتفــاق علــى إنــشاء ٢٠٠٤مــارس /آذار، ويف العاديــة لــشؤون األســرة
 من أجل إعادة النظـر يف القـوانني االحتاديـة يف هـذا الـصدد،            واألسرة طفولة واملراهقة اخلاصة لل 

مــن اجلنــسني، وإدراج منظــور الطفولــة يف ميزانيــة نفقــات  وتعزيــز حقــوق األطفــال واملــراهقني
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االحتاد، وإجياد آلية لالرتباط بالربملانات احمللية، وعقـد اجتماعـات دوريـة مـع وحـدات اإلدارة                 
 .م اتفاقات تعاونالعامة االحتادية، وإبرا

جلنـة علـى مـستوى الواليـات ملتابعـة ورصـد تنفيـذ              ٢٤ ومن خالل تشغيل وعمل الــ        – ٢٩٩
، يشجع النظام الوطين للتنمية املتكاملـة لألسـرة تنقـيح األطـر القانونيـة يف                اتفاقية حقوق الطفل  

 واملـراهقني  الواليات لتحقيق توافقها مع ما تنص عليه االتفاقية وقـانون محايـة حقـوق األطفـال     
 .من اجلنسني

 
  ٤٣التوصية  

إذ تــضع اللجنــة يف االعتبــار األبعــاد اجلنــسانية لإلعالنــات والــربامج ومنــاهج العمــل الــيت  
اعتمدا املؤمترات ومؤمترات القمة والدورات االستعراضية االستثنائية ذات الصلة لألمم          

تقيــيم برنــامج عمــل املــؤمتر  كالــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة الســتعراض و  (املتحــدة 
، والــدورة االســتثنائية )الــدورة االســتثنائية احلاديــة والعــشرون(الــدويل للــسكان والتنميــة 

، واملـؤمتر العـاملي ملكافحـة العنـصرية      )الدورة االستثنائية السابعة والعشرون   (املعنية بالطفل   
يـة العامليـة الثانيـة    والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب، واجلمع           

، فإا تطلب إىل الدولـة الطـرف أن تـدرج يف تقريرهـا الـدوري املقبـل                  )املعنية بالشيخوخة 
 .معلومات عن تنفيذ ما يتعلق من جوانب هذه الصكوك باملواد ذات الصلة من االتفاقية

سهم يف   دعمت املكسيك، يف احملافل املتعـددة األطـراف واإلقليميـة، املبـادرات الـيت تـ                – ٣٠٠
تعزيز واحترام حقـوق اإلنـسان للمـرأة، وإدراج املنظـور اجلنـساين، وتكـافؤ الفـرص بـني املـرأة                    

 .والرجل، وتشجيع عدم التمييز وحتقيق تنمية عادلة ومنصفة للمجتمع بأسره
، بطريقة نشطة وبناءة يف اهليئـات الرئيـسية         املتحدة األمم وقد اشتركت املكسيك، يف      – ٣٠١

، وجلنـة وضـع املـرأة، وشـعبة النـهوض بـاملرأة،              العامـة  اجلمعيـة ضـوع املـرأة، مثـل       املنوط ـا مو   
اإلمنــائي للمــرأة يف املعهــد الــدويل للبحــث   األمــم املتحــدة صــندوقوجلنــة حقــوق اإلنــسان، و 

 األمـني والتدريب من أجل النهوض باملرأة، وعينـت امـرأة مكـسيكية حاليـا نائبـا ملـدير مكتـب                
 .لألمم املتحدةالعام 
لألمـم املتحـدة، يف عمليـة التفـاوض      العامـة  اجلمعيـة  واشتركت املكسيك، يف دورات     – ٣٠٢

املرأة والتنميـة؛ العمـل مـن     : بشأن عدد كبري من القرارات واالشتراك يف تقدميها ودعمها، مثل         
أجل القـضاء علـى اجلـرائم املرتكبـة ضـد النـساء والفتيـات باسـم الـشرف؛ القـضاء علـى مجيـع                     

ف ضـد املـرأة؛ االجتـار بالنـساء والفتيـات؛ تنفيـذ نتـائج املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين             أشكال العن 
 .، وغريهااالستثنائية الثالثة والعشرين العامة اجلمعيةباملرأة ونتائج دورة 
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عـن متابعـة تنفيـذ       العـام    األمـني  كذلك شاركت املكسيك مبـدخالت وآراء يف تقريـر           – ٣٠٣
 .٢٠٠٠يف عام  األمن جملس الذي اختذه ناملرأة والسالم واألمقرار 
 وشــاركت املكــسيك بنــشاط، ســواء يف املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة املعقــود يف   – ٣٠٤

، مؤكـدة أمهيـة     ١٩٩٩االسـتثنائية يف عـام       العامـة    اجلمعية، أو يف دورة     ١٩٩٤القاهرة يف عام    
راء الــسياسة الــسكانية برنــامج عمــل القــاهرة والــشكل الــذي أســهمت بــه هــذه الوثيقــة يف إثــ   

وقد شكِّلت اللجنة التقنية ملتابعة تنفيذ برنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة          . الوطنية
يف املكسيك، من أجل اإلعداد  ملشاركة املكـسيك يف أنـشطة الـذكرى الـسنوية العاشـرة هلـذا                    

اللجنـة تقريـر املكـسيك      وقد أكملت   . ٢٠٠٣نوفمرب  / الثاين تشرينيف  ) ١٠+  القاهرة(املؤمتر  
عــن التقــدم املتحقــق حــىت اآلن يف الوفــاء بالتعهــدات الــواردة يف برنــامج العمــل علــى الــصعيد   

، وكـذلك التقـدم يف شـىت       ٢٠٠٤يف عـام     املتحـدة    األمـم الوطين، وهـو التقريـر الـذي قُـدم إىل           
 ٢الـذكر الفـصل     وجـدير ب  . احملافل واالجتماعات الدولية املعقودة يف ذكرى هذا املؤمتر الدويل        

 .“إنصاف اجلنسني ومتكني املرأة”املعنون 
ــة الــسكان     – ٣٠٥  وجــدير بالــذكر أن املكــسيك أصــبحت يف عــدة مناســبات عــضوا يف جلن

والتنميــة، املنــاط ــا أساســا رصــد وحبــث وتقيــيم تنفيــذ برنــامج عمــل القــاهرة علــى الــصعيد     
 االقتــــصادي الــــس إىل اإلقليمــــي والــــوطين والــــدويل، وتقــــدمي املــــشورة يف هــــذا الــــصدد 

 .٢٠٠٩وستنتهي عضوية املكسيك احلالية يف هذه اهليئة يف عام . واالجتماعي
ــشيخوخة     – ٣٠٦ ــة لل ــة الثاني ــة العاملي ــصل باجلمعي ــا يت ــد  )٢٠٠٢إســبانيا، ( وفيم ، أعــد املعه

لألمـم   العامـة    اجلمعيـة ويف إطـار    . الوطين للمرأة وأرسل مدخالت يف موضوع النساء البالغات       
مليــة الثانيــة    العااجلمعيــة  متابعــة ”تحــدة، اشــتركت املكــسيك يف تقــدمي القــرار املتعلــق بــــ        امل

 .، الذي اتخذ دون تصويت“للشيخوخة
ــة إن اشــتراك املكــسيك يف دورة  – ٣٠٧ لألمــم املتحــدة االســتثنائية مــن أجــل    العامــة اجلمعي

، إىل فـتح اـال      ٢٠٠٢ قد أدى، كما أُوضح للجنة اخلـبريات يف عـام            ٢٠٠٢الطفولة يف عام    
، “٢٠١٠‐٢٠٠٢برنامج عمـل للفتـرة      . مكسيك مناسبة للطفولة واملراهقة   ”لصياغة برنامج   

وقــد صــيغ هــذا املــشروع بطريقــة مــشتركة بــني املؤســسات     . “معــك”يف إطــار اســتراتيجية  
 ويتضمن املشروع تدابري حمددة ملكافحة املـشاكل الـيت تـؤثر       . ومبشاركة منظمات اتمع املدين   

بشكل خطري على األطفال والشباب، كالعنف، وسوء املعاملة، واملـواد اإلباحيـة، واالسـتغالل           
اإليـدز، وإدمـان املخـدرات، وظـواهر اهلجـرة، واحليـاة            /اجلنسي، وفريوس نقص املناعة البشرية    

 .يف الشوارع
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ة املـرأ :  وقد دعمت املكـسيك، يف جلنـة وضـع املـرأة، قـرارات خمتلفـة يف مـسائل مثـل                    – ٣٠٨
اإليـدز؛ تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف مؤسـسات منظومـة             /والفتاة وفريوس نقص املناعة البـشرية     

ــم ــع أشــكال         املتحــدةاألم ـــمتاجر ــن جلمي ــات ال ــساء والفتي ــى الن ــب عل ــى الطل ــضاء عل ؛ الق
 .، وغريهااالستغالل

 للجنـة   الـدورة التاسـعة واألربعـون     ( ويف إطار االستعراض الثـاين ملنـهاج عمـل بـيجني             – ٣٠٩
، جددت املكـسيك أيـضا تقيـدها بأهـداف املـساواة بـني املـرأة والرجـل،                  )٢٠٠٥وضع املرأة،   

. وإضفاء الطابع املؤسـسي علـى املنظـور اجلنـساين، والنـهوض بـاملرأة يف مجيـع جمـاالت اتمـع                     
ــه ويف إطــار   ــام ذات ــسويف الع ــصادي واالجتمــاعي ال ــدعم مــن    االقت ، انتخبــت املكــسيك، ب

ول أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، لـشغل أحـد الـشواغر هلـذه املنطقـة يف                      جمموعة د 
 .٢٠٠٩-٢٠٠٦جلنة وضع املرأة، وستشترك بصفة عضو كامل العضوية يف الفترة 

 األمـــم ووضـــحت أيـــضا املـــشاركة النـــشطة يف مـــسائل اجلنـــسانية يف ســـائر أجهـــزة  – ٣١٠
االحتفـال بالـذكرى   ” دعمت فيها قرارات مـن قبيـل        ، مثل جلنة التنمية االجتماعية اليت     املتحدة
تقيــيم خطــة عمــل مدريــد الدوليــة  ”و “  العاشــرة للــسنة الدوليــة لألســرة ومــا بعــدها الــسنوية

ــشيخوخة  ــة علــى املنظــور اجلنــساين  “املتعلقــة بال وكانــت املكــسيك عــضوا يف هــذه   . ، املنطوي
 .٢٠٠٥رباير ف/شباطوانتهت آخر عضوية هلا يف . اللجنة يف مناسبات شىت

ــرارات       – ٣١١ ــدمي ق ــسان، يف تق ــوق اإلن ــة حق ــل اشــتركت املكــسيك، يف جلن ــشكل مماث  وب
صلة بالقضاء على العنف ضد املرأة والعـامالت املهـاجرات وباحلـث علـى إدراج حقـوق                  ذات

ويف هـذا اإلطـار ذاتـه، جنحـت يف          . ، وأيـدت هـذه القـرارات       املتحدة األمماإلنسان يف منظومة    
ذات منظور جنساين يف وثائق شـىت عـن املـسكن الالئـق، وحقـوق اإلنـسان والفقـر                   إدراج لغة   

 .الـمدقع، وحظر الطرد القسري، واملؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
ــل     – ٣١٢ ــشاركة املكــسيك يف حمف ــذكر م ــدر بال ــم وجت ــضايا    املتحــدة األم ــين بق ــدائم املع ال

حالـة املـرأة مـن    ”، وفيه قدمت تقريرهـا عـن       ٢٠٠٤يو  ما/أيارالشعوب األصلية الذي عقد يف      
، وهو موضوع ساعد أيـضا علـى تنظـيم حـدث مـوازٍ اشـترك          “السكان األصليني يف املكسيك   

فيه أربعة ممثلني من السكان األصليني املكسيكيني، وقُدمت فيه نتائج حلقات العمـل اإلقليميـة               
ويف هـذا احملفـل أيـدت املكـسيك         . ألصـليني اليت عقدت برعاية اللجنة الوطنية لتنميـة الـسكان ا         

القرارات املتخذة يف مسائل التعلـيم والـصحة والتنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة واملركـزة علـى           
 .مسألة املرأة من السكان األصليني

، )٢٠٠٤يوليـه   /متـوز (التابعـة لألمـم املتحـدة أيـضا          الربنـامج والتنـسيق      جلنة ويف إطار    – ٣١٣
.  الـسالح  نـزع  اإلبقاء على املنظور اجلنساين باعتباره من مكونات برنامج          سعت املكسيك إىل  
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                خـذ يف اجللـسة العامـةاألول تـشرين ( األمـن    لـس وكان هناك موقف شديد الـشبه بـذلك ات / 
ــوبر  ــة اإلبقــاء علــى املنظــور اجلنــساين      )٢٠٠٤أكت ــه أكــدت املكــسيك مــرة أخــرى أمهي ، وفي

ن الدوليني، وهـو املوقـف الـذي أخـذ بـه رئـيس الـس        كعنصر من عناصر حفظ السالم واألم   
وحثَّـــت املكـــسيك أيـــضا علـــى إدراج فقـــرات ذات ـــج جنـــساين يف إعـــالن        . يف إعالنـــه

 / األولتــشرين(خوســيه الــذي اعتمــد يف مــؤمتر القمــة األيــبريي األمريكــي الرابــع عــشر   ســان
 ).٢٠٠٤أكتوبر 
لمـساواة واإلنـصاف خاليـة مـن العنـف           ويف ضوء أمهية وجدوى خلق وتطوير ثقافة ل        – ٣١٤

والتمييــز، واعترافــا بأمهيــة تــشجيع املــشاركة الــسياسية للمــرأة املكــسيكية انطالقــا مــن النطــاق  
 دوالرات مــن ٥٠ ٠٠٠زهــاء ( بيــسو ٥٥٠ ٠٠٠احمللــي، تــربع املعهــد الــوطين للمــرأة بــــ      

رأة، تعزيـزا للعمـل     للمعهد الدويل للبحث والتدريب مـن أجـل النـهوض بـامل           ) الواليات املتحدة 
دعم احلكم ذي املنهج اجلنـساين واملـشاركة الـسياسية للمـرأة            يف املكسيك على تنفيذ مشروع      

 .الذي دعت إليه هذه اهليئةعلى الصعيد احمللي 
، استضافت املكسيك املؤمتر اإلقليمي التاسع عـن املـرأة يف           ٢٠٠٤يونيه  /حزيران ويف   – ٣١٥

 الكــارييب، الــذي عقدتــه اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة  أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر
توافــق آراء ومنطقــة البحــر الكــارييب، والــذي كانــت أهــم نتائجــه اعتمــاد الوثيقــة املــسماة          

، وفيها جددت حكومات املنطقة التزامها بأهداف منهاج عمـل بـيجني وباالتفاقـات              املكسيك
وحتــددت أيــضا اــاالت الــيت حتظــى  . ير املــرأةواملــؤمترات الدوليــة ذات الــصلة بــتمكني وتطــو 

بانشغال خاص يف املنطقة، لتمكني مجيع النساء من ممارسة مجيـع مـا هلـن مـن حقـوق اإلنـسان                     
والتمتع ا، مبـا يف ذلـك احلقـوق املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، علـى                

 .قدم املساواة مع الرجال
ابقة للمــؤمتر اإلقليمــي انتخــاب املكتــب التــوجيهي الــذي أُســندت  ومــن األنــشطة الــس– ٣١٦

وظلَّــت املكــسيك منــذ ذلــك . رئاســته إىل املكــسيك يف شــخص رئيــسة املعهــد الــوطين للمــرأة 
ــة يف موضــوع        ــشاط يف وضــع جــدول األعمــال اإلقليمــي للمــسائل اجلوهري ــشارك بن احلــني ت

 .اجلنسانية
لدنا مشاركة بالغـة األمهيـة يف جلنـة املـرأة للبلـدان       ويف منظمة الدول األمريكية كان لب    – ٣١٧

ومـن ذلـك علـى      . األمريكية، إذ كان طرفاً نشطاً يف املبادرات والقرارات اليت اعتمدا اللجنـة           
إدراج املنظــور اجلنــساين يف مــؤمتر قمــة األمــريكتني، العنــف ضــد املــرأة، مكافحــة ســبيل املثــال 

ــسا    ــار باألشــخاص، وخباصــة الن ــة االجت ــسانية والرســوم يف    جرمي ــال، اجلن ــون واألطف ء واملراهق
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عمليات التجارة احلرة، اجلنـسانية واحلـصول علـى عمـل الئـق ملواجهـة الفقـر، املـرأة والتجـارة            
 .والتمكني االقتصادي

ــة      ٢٠٠٣أغــسطس /آب ويف – ٣١٨ ــة ملنظم ــة التابع ــدان األمريكي ــرأة للبل ــة امل ، شــرعت جلن
رة محايـــة حقـــوق اإلنـــسان للمـــرأة والقـــضاء علـــى  الـــدول األمريكيـــة، إدراكـــا منـــها لـــضرو 

إنشاء آلية ملتابعة تنفيذ اتفاقيـة بيلـيم   العنف اليت ميكن أن تتعرض هلا، يف تنفيذ مشروع   حاالت
، علــى ٢٠٠٤أكتــوبر / األولتــشرين ٢٦ويرتكــز مــشروع اآلليــة، الــذي اعتمــد يف  . دو بــارا

د كـررت احلكومـة يف شـىت احملافـل          االقتراح الذي كانت حكومة املكسيك قد تقدمت به، وق        
اإلعراب عن اعتقادها أن العنف ضد املرأة يعد مـن مـسائل حقـوق اإلنـسان، ويـرتبط مبـسائل                    

 .أخرى يف نصف الكرة األرضية، مثل نقص التنمية وعدم تكافؤ الفرص
) ٢٠٠٤ يوليــه/متــوز( واتفاقــا مــع هــذا االلتــزام، مولــت املكــسيك اجتمــاع اخلــبريات – ٣١٩
وقدمت املكـسيك باملثـل، عـن طريـق املعهـد الـوطين             . ي حلل أنسب السبل ملتابعة االتفاقية     الذ

للمرأة، منحة إىل جلنة املـرأة للبلـدان األمريكيـة التابعـة ملنظمـة الـدول األمريكيـة بلـغ جمموعهـا                      
، ملتابعـة القـرار املتخـذ يف       ) الواليات املتحـدة   دوالرات من   ٥٤ ٥٠٠قرابة  ( بيسو   ٦٠٠ ٠٠٠
، )٢٠٠٤أكتـوبر  / األولتـشرين (عية مندوبات جلنة املرأة للبلدان األمريكية الثانية والـثالثني          مج

وهو القرار الذي يدعو إىل التربع للصندوق اخلـاص الـذي أُنـشئ يف منظمـة الـدول األمريكيـة                   
 املساعدة التقنيـة ألمانـة اآلليـة        ٢٠٠٦وستمول حكومة املكسيك أيضا يف عام       . يف إطار اآللية  

 .دة عاممل
 وقد اختريت مؤخرا مندوبة املكسيك لدى جلنة املرأة للبلدان األمريكيـة، يف شـخص               – ٣٢٠

 .٢٠٠٦-٢٠٠٤رئيسة املعهد الوطين للمرأة، لتكون عضوا يف اللجنة التوجيهية للفترة 
مكافحـــة االجتـــار بالنـــساء  وتـــدعم حكومـــة املكـــسيك يف الوقـــت الـــراهن مـــشروع – ٣٢١

، وهــو مبــادرة للجنــة املــرأة للبلــدان األمريكيــة   والطفــالت يف املكــسيكواملــراهقني واألطفــال 
، بــدعم مــن ٢٠٠٤أكتــوبر / األولتــشرينتنفيــذها املنظمــة الدوليــة للــهجرة يف املكــسيك منــذ 

ــنظري   وقــد قــدم املعهــد إىل جلنــة املــرأة منحــة قــدرها    . املعهــد الــوطين للمــرأة بــصفة الطــرف ال
 ٢٩انظر أيـضا التوصـية   (لدعم هذا املشروع    املتحدة    الواليات دوالرات دوالر من    ٣٩ ٠٠٠

 .)من هذا التقرير
 

 ٤٤التوصية  
تطلب اللجنة من املكسيك تعميم هذه التعليقات اخلتامية على نطاق واسع يف البلـد لكـي     
يتــسىن للــشعب املكــسيكي، وخباصــة املوظفــون احلكوميــون والــسياسيون، االطــالع علــى  
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ــة    ــرأة والرجــل، وعلــى    اخلطــوات الــيت اتخــذت لكفال ــة بــني امل ــة والفعلي املــساواة القانوني
وتطلب إىل احلكومة أيـضا أن تواصـل علـى          . اخلطوات املطلوب اختاذها يف هذا اخلصوص     

نطاق واسع، يـشمل بوجـه خـاص املنظمـات النـسائية ومنظمـات حقـوق اإلنـسان، تعمـيم            
نتائج الـدورة االسـتثنائية     االتفاقية والتوصيات العامة للجنة وإعالن ومنهاج عمل بيجني و        

 .“املساواة بني اجلنسني: ٢٠٠٠املرأة عام ”الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة 
 قُــدم تقريــر املكــسيك اخلــامس إىل جلنــة اخلــبريات التابعــة للجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى – ٣٢٢

زارة العالقـات   وبعد انقـضاء شـهر ، أرسـلت و        . ٢٠٠٢أغسطس  /آب ٦التمييز ضد املرأة يف     
اخلارجيــة إىل املعهــد الــوطين للمــرأة توصــيات اللجنــة بــشأن التقريــر املــذكور، وبــدأت بــذلك   

 .عملية تعميم هذه التوصيات واستكمال تقرير املكسيك السادس
 ٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول وكخطــوة أوىل، بــدأ تعمــيم التوصــيات يف اجتمــاع عقــد يف   – ٣٢٣

ويف غضون هـذا االجتمـاع، عقـد مـؤمتر صـحفي لتعمـيم              . ينودعيت إليه منظمات اتمع املد    
 .التوصيات على اتمع قاطبة

 مــسؤوال يف شــىت جهــات ١٩ ويف إطــار هــذه اخلطــة، أُرســلت التوصــيات أيــضا إىل  – ٣٢٤
وزارة املاليــة واالئتمــان العــام، وزارة االقتــصاد، وزارة الطاقــة، وزارة : اإلدارة العامــة االحتاديــة

ية املاشية والتنمية الريفية وصيد األمساك واألغذية، وزارة البيئـة واملـوارد الطبيعيـة،              الزراعة وترب 
وزارة االتصاالت والنقـل، وزارة الـسياحة، وزارة التعلـيم العـام، وزارة الـصحة، وزارة العمـل            
والــضمان االجتمــاعي، وزارة التنميــة االجتماعيــة، املكتــب التمثيلــي لتنميــة الــسكان األصــليني 

، وزارة الداخليـة، وزارة الـدفاع الـوطين، وزارة          )ن اللجنة الوطنية لتنمية السكان األصليني     اآل(
البحرية، وزارة الرقابة املالية والتنمية اإلدارية، مكتب املـدعي العـام للجمهوريـة، وزارة األمـن                

 وعمال على تعزيـز هـذا التعمـيم والتمـاس دعـم هـذه اجلهـات               . العام، وزارة اإلصالح الزراعي   
 .٢٠٠٣مايو /أيارللتقيد بالتوصيات، أُعيد إرساهلا يف 

 وللتأكد من التنفيذ التام لتوصيات اللجنة، عرضـت علـى مكاتـب االتـصال االحتاديـة                 – ٣٢٥
ديــسمرب / األولكـانون  للمعهــد الـوطين للمـرأة، يف اجتمــاع عقـد يف    ةلـشؤون اجلنـسانية التابعـ   

شترك بـني املؤسـسات والقطاعـات ملتابعـة هـذه           ، والتمس دعم هذه املكاتب للعمـل املـ        ٢٠٠٢
، أُرســلت التوصــيات إىل  ٢٠٠٣ينــاير / الثــاينكــانونويف . التوصــيات ووضــع هــذا التقريــر   

وزارة الزراعـة وتربيـة املاشـية    : مسؤويل املكاتب املعنية مبسائل الشؤون الدولية للجهات التاليـة     
تصاالت والنقل، وزارة التنمية االجتماعيـة،      والتنمية الريفية وصيد األمساك واألغذية، وزارة اال      

وزارة االقتــصاد، وزارة التعلــيم العــام، وزارة الطاقــة، املعهــد الــوطين للــهجرة، وزارة املاليــة        
واالئتمان العام، وزارة اخلدمـة العامـة، وزارة الـدفاع الـوطين، وزارة البحريـة، وزارة الـصحة،                  
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يعيـة، وزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي، وأُرسـلت           وزارة السياحة، وزارة البيئة واملوارد الطب     
ــرا إىل أمهيتـــهما     أيـــضا إىل الـــسني االستـــشاري واالجتمـــاعي للمعهـــد الـــوطين للمـــرأة، نظـ
باعتبارمها جهازين إلسداء املشورة يف السياسات العامـة والـربامج واملـشاريع والتـدابري املتخـذة          

 .مه ومتابعتهملصلحة املرأة، وتعزيز ذلك كله وحتليله وتقيي
 ويف إطـــار اســـتكمال هـــذا التقريـــر، أُعـــدت منهجيـــة تـــشاركية إلشـــراك الـــسلطات – ٣٢٦

. التنفيذيــة والتــشريعية والقــضائية، باإلضــافة إىل الكيانــات االحتاديــة ومنظمــات اتمــع املــدين  
لـيهم  الذين يطلـق ع (وجيدر بالذكر، يف هذا السياق، العمل مع موظفي اإلدارة العامة االحتادية  

، باعتبـارهم عناصـر أساسـية يف    )مراكز اتصال باللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة       
هذه العملية، وهم من اختارهم املسؤولون يف كل وحدة من الوحدات بناء على طلب املعهـد                

وقـد عقـدت ثالثـة اجتماعـات عمـل لتوعيـة هـؤالء املـوظفني بأمهيـة االتفاقيـة،                    . الوطين للمرأة 
 .وتقدمي التقارير إىل جلنة اخلبريات، وخربة املكسيك يف هذه املسألة

 وجرى أيضا، يف اجتماعات العمـل للمعهـد الـوطين للمـرأة مـع األجهـزة النـسائية يف                    – ٣٢٧
الواليات، عرض التوصـيات الـيت قدمتـها اللجنـة إىل املكـسيك، وإعـداد كُتيـب لتـشجيع مجـع                     

 .املعلومات
فة دائمـة علـى إتاحـة الوصـول إىل املعلومـات املتعلقـة بـآخر تقريـر                   وللعمل أيـضا بـص     – ٣٢٨

للمكسيك وبتوصيات جلنـة اخلـبريات، وكـذلك االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري، فـإن هـذه                  
الوثــائق ستوضــع يف صــفحة املعهــد الــوطين للمــرأة علــى اإلنترنــت ويف النظــام التفــاعلي للجنــة  

 .أةاملعنية بالقضاء على التمييز ضد املر
ــسيق بــني     – ٣٢٩ ــضا احللقــة الدراســية الــيت عقــدت بالتن ــذكر أي  األمــم صــندوق وجــدير بال

اتفاقيـة  ، واملعنونة   ٢٠٠٥نوفمرب  / الثاين تشريناإلمنائي للمرأة واملعهد الوطين للمرأة يف       املتحدة  
لتوصـية  ا: القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والسبل اخلاصة لكفالة املـساواة احلقيقيـة             

، وقــد اشــتركت فيهــا خــبرية مكــسيكية كانــت فيمــا مــضى    للجنــة اخلــبريات٢٥العامــة رقــم 
وحضر احللقة موظفون عموميون، وممثلون للهيئات الدولية املعتمـدة         . عضوة يف جلنة اخلبريات   

 .يف املكسيك ولألوساط األكادميية ومنظمات اتمع املدين
ــة،  – ٣٣٠ ــات اخلارجي ــدت وزارة العالق ــومي  وعق ــؤمتر ٢٠٠٥أغــسطس /آب ٢ و ١ ي ، امل

، إلجياد جمال للـتفكري يف الـربط بـني          “اقتراحات: صوب املساواة بني اجلنسني   ”الدويل املعنون   
ــة         ــسلطات التنفيذي ــون لل ــد حــضره ممثل ــة، وق ــة لأللفي ــيجني واألهــداف اإلمنائي ــهاج عمــل ب من

 .والتشريعية والقضائية، وللمجتمع املدين واألوساط األكادميية
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ــانون ويف – ٣٣١ ــسمرب / األولك ــدء يف     ٢٠٠٤دي ــرأة حــوارا للب ــوطين للم ــد ال ــتح املعه ، افت
األنشطة ذات الصلة باالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة ملنهاج عمل بـيجني، وذلـك للتوعيـة       

لألمم املتحدة االسـتثنائية     العامة   اجلمعيةبأمهية منهاج العمل والتدابري اجلديدة املتخذة يف دورة         
الثالثــة والعــشرين، وكــذلك التوعيــة بالتقــدم والثغــرات يف تنفيــذ منــهاج العمــل علــى الــصعيد    

ــوطين ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب يف     . ال ــسة قــسم أمريكــا الالتيني وشــاركت يف االجتمــاع رئي
اإلمنــائي للمــرأة، وجــرى يف االجتمــاع تزويــد احلاضــرين مبنــشور عــن   األمــم املتحــدة صــندوق

 .٢٠٠٠التدابري اجلديدة املتخذة يف عام منهاج عمل بيجني و
، عقــدت اللجــان املــشتركة للتنميــة االجتماعيــة  ٢٠٠٥يونيــه /حزيــران واعتبــارا مــن – ٣٣٢

واإلنصاف واجلنـسانية يف جملـس شـيوخ اجلمهوريـة أربعـة اجتماعـات لـضم اجلهـود مـن أجـل                      
اعـات إنـشاء آليـة      تنفيذ الصكوك الدولية يف جمال حقوق اإلنـسان للمـرأة، واسـتهدفت االجتم            

ملتابعة هـذه الـصكوك، ومنـها اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، ومنـهاج                      
 .وقد اشترك املعهد الوطين للمرأة يف هذه العملية. عمل بيجني، وأهداف األلفية

 
 املنشورات

ــوط – ٣٣٣ ــا    يعمــل املعهــد ال ــصاصاته، يف االجتماع ــا الخت ــستمرة طبق ــصفة م ت ين للمــرأة ب
املعقــودة مــع منظمــات اتمــع املــدين واملــوظفني العمــوميني يف الــسلطات الــثالث واألوســاط    

وجـرى أيـضا توزيـع      . األكادميية، على تعميم الصكوك الدولية يف جمال حقوق اإلنسان للمـرأة          
هذه الـصكوك باعتبارهـا وثـائق داعمـة يف خمتلـف الـدورات التدريبيـة، ومـن أبرزهـا الـدورات                      

 :ممثلون لقطاع اإلدارة وإقامة العدلاليت حضرها 
طبعتـان مـن ألـف      . جمموعة الـصكوك الدوليـة الرئيـسية بـشأن حقـوق اإلنـسان للمـرأة               ▪ 

 حيتـوي علـى التـرمجتني اإلنكليزيـة       (CD)نسخة لكل منـهما، تتـضمن قرصـا مـضغوطا           
والفرنسية للصكوك الدوليـة، ومنـها االتفاقيـة وتوصـيات اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى                  

 .التمييز ضد املرأة
ــيجني    ▪  ــهاج عمــل ب ــدة يف دورة   ) ١٩٩٥(من ــدة املعتم ــدابري اجلدي ــةوالت ــة اجلمعي  العام

مخــــسة آالف  (٢٠٠٤ – )٢٠٠٠(لألمـــم املتحـــدة االســــتثنائية الثالثـــة والعـــشرين     
 ).نسخة

ــة   ▪  ــة اجلوانــب املعنون ، الــذي اعتمــد يف املــؤمتر  “توافــق آراء املكــسيك ”اللوحــة الثالثي
يونيـه  /حزيـران (يمي التاسع عن املرأة يف أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب               اإلقل

 .ترمجتان باإلسبانية واإلنكليزية بواقع مخسة آالف نسخة لكل منهما). ٢٠٠٤
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التمييـز   بالقـضاء علـى   ة للجنـة اخلـبريات التابعـة للجنـة املعنيـ         ٢٥التوصية العامة رقـم     ” ▪ 
 ٢٠٠٥اإلمنــــائي للمــــرأة،  األمــــم املتحــــدة قصــــندو، بتمويــــل مــــن “ضــــد املــــرأة

 ).نسخة ألف(
“ املـرأة والتنميـة   ”سلـسلة   . “املكـسيك حالة  . أهداف األلفية واملساواة بني اجلنسني    ” ▪ 

املعهـد الـوطين    .  للجنة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب             ٦٧رقم  
 .٢٠٠٥يوليه /متوز. وماتيةللمرأة واملعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا واملعل

 ٢٠٠٣، “اإلطـــار القـــانوين املؤســـسي للمـــشاركة الـــسياسية للمـــرأة يف املكـــسيك ” ▪ 
 ).نسخة ألف(

 وقامت أيـضا اللجـان املـشتركة للتنميـة االجتماعيـة واإلنـصاف واجلنـسانية يف جملـس                   – ٣٣٤
عقــدت يف إطــار شــيوخ اجلمهوريــة بإعــداد املنــشورات التاليــة وتوزيعهــا يف االجتماعــات الــيت 

 .عملية إنشاء آلية املتابعة اليت سبقت اإلشارة إليها أعاله
. لدوليـة للمكـسيك يف جمـال اجلنـسانية       زامـات ا  تصوب آلية ملتابعة وتقييم الوفاء باالل     ” ▪ 

 .“تقييم ملسألة اإلنصاف واجلنسانية يف كونغرس االحتاد
. ليـة للمكـسيك يف جمـال اجلنـسانية        الدو صوب آلية ملتابعة وتقييم الوفاء بااللتزامـات      ” ▪ 

 .“تقرير عن التقدم، األهداف اإلمنائية لأللفية
 . الدوليـة للمكـسيك يف جمـال اجلنـسانية        صوب آلية ملتابعة وتقييم الوفاء بااللتزامـات      ” ▪ 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املؤمتر العاملي الرابـع املعـين بـاملرأة،               
 .“١٠+ فية، القاهرة أهداف األل

.  الدوليـة للمكـسيك يف جمـال اجلنـسانية        صوب آلية ملتابعة وتقييم الوفاء بااللتزامـات      ” ▪ 
 .“جماالت االنشغال والتقدم والعقبات. ، النتائج يف املكسيك١٠+ تقييم بيجني 

اجتمـاع ملتابعــة وتقيــيم التقــدم والتحــديات يف التنفيــذ بعــد عــشرة أعــوام مــن املــؤمتر  ” ▪ 
لعاملي الرابع املعين باملرأة يف املكسيك، اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد                ا

 .“الوثائق الداعمة. صوب آلية للتقييم. املرأة وأهداف األلفية
متابعــة ” ودعمــت وزارة العالقــات اخلارجيــة أيــضا مــن ناحيتــها، يف إطــار مــشروع    – ٣٣٥

، تعمــيم الــصكوك الدوليــة  “أةاإلنــسان للمــرااللتزامــات الدوليــة للمكــسيك يف جمــال حقــوق  
 :الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان للمرأة، من خالل عدة منشورات
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جمموعة التوصيات املوجهة إىل املكسيك من اآلليـات الدوليـة وجلـان حقـوق اإلنـسان                 ▪ 
 .٢٠٠٣، ومنظمة الدول األمريكية املتحدة األممب

 يف املكـسيك، مـذكرة مـن املـؤمتر الـدويل لـدعم              اإلعمال التام حلقوق اإلنـسان للمـرأة       ▪ 
ــسان للمــرأة       ــة يف جمــال حقــوق اإلن ــصكوك الدولي ــة مــع ال ــشريعات احمللي ــة الت ، مواءم

 .ألف نسخة. ٢٠٠٤
ــدويل   ▪  ــانون ال ــرأة والق ــة   . امل ــة العمــل الدولي ــة ومنظم ــؤمترات الدولي ــف  (٢٠٠٤، امل أل

 ).نسخة
اقية الدولية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليـه         النظام األساسي آللية متابعة تنفيذ االتف      ▪ 

 ).ألف نسخة (٢٠٠٤، “اتفاقية بيليم دو بارا”واستئصاله، 
وزارة العالقـات اخلارجيـة،     . جمموعة خمتارة من اإلطار القانوين الوطين والدويل للمرأة        ▪ 

 .٢٠٠٤،  األمم املتحدة اإلمنائيبرنامجاإلمنائي للمرأة،  األمم املتحدة صندوق
تيــب االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وبروتوكوهلــا  كُ ▪ 

 برنـامج اإلمنائي للمرأة،    األمم املتحدة    صندوقاالختياري، وزارة العالقات اخلارجية،     
 .٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ طبعتان، .األمم املتحدة اإلمنائي

ــز  مــذكرة ▪  ــدويل لعــدم التميي ــة،  وزارة الع.  للمحفــل ال  األمــم صــندوقالقــات اخلارجي
 ).ألف نسخة (٢٠٠٣،  األمم املتحدة اإلمنائيبرنامجاإلمنائي للمرأة، املتحدة 

اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنـف ضـد املـرأة واملعاقبـة عليـه      . الرجال يدلون بآرائهم  ▪ 
 ).ألف نسخة (٢٠٠٣، واستئصاله

ف األلفية وإنصاف اجلنـسني يف إطـار خطـة         مذكرة للمحفل اإلقليمي للتفكري يف أهدا      ▪ 
 برنـامج اإلمنائي للمرأة،    األمم املتحدة    صندوقوزارة العالقات اخلارجية،    . بويبال بنما 

 .٢٠٠٤، األمم املتحدة اإلمنائي
تطبيــق الــصكوك والتوصــيات الدوليــة يف ”مــذكرة للحلقــة الدراســية الدوليــة املعنونــة   ▪ 

 األمــم املتحــدة صــندوقرة العالقــات اخلارجيــة، ، وزا“جمــال حقــوق اإلنــسان للمــرأة
 .٢٠٠٤،  األمم املتحدة اإلمنائيبرنامجاإلمنائي للمرأة، 

 دفتــر خــدمات معاجلــة العنــف العــائلي واجلنــسي ضــد النــساء والفتيــات يف تــشيواوا،     ▪ 
 ).ألف نسخة (٢٠٠٤، “ باملرأة اليت ترعاكاهتم”
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 زء الثايناجل

  

 تنفيذ حمتويات االتفاقية

  
  ٢ و ١املادتان 
للنــهوض  املتحــدة األمــم إىل شــعبة ٢٠٠٤أبريــل /نيــسان يف إطــار التقريــر املقــدم يف  – ٣٣٦

باملرأة، قدمت املكسيك معلومـات عـن اعتمـاد القـانون االحتـادي ملنـع التمييـز والقـضاء عليـه،                     
 .وإنشاء الس الوطين ملنع التمييز

 املبــادرات األوىل فيمــا يتعلــق بالبحــث عــن ، بــدأت تتجــسد٢٠٠٠ وابتــداء مــن عــام – ٣٣٧
أشــكال وطرائــق جديــدة ملنــع التمييــز يف بلــدنا ومكافحتــه واستئــصاله، وهــي مبــادرات تعــد،    

األكادمييــة، والــسياسية، : باإلضــافة إىل ذلــك، نتاجــا لعمــل شــىت اجلهــات الفاعلــة والقطاعــات 
 . وغريهمومنظمات اتمع املدين، واملشرعون، واملوظفون العموميون،

 ومــن الــسوابق املهمــة يف جمــال التمييــز العمــل الــذي اضــطلعت بــه اللجنــة املدنيــة          – ٣٣٨
، الـيت قامـت مبـسعى أول جلمـع البيانـات املتعلقـة بظـاهرة                )٢٠٠١(لدراسات مكافحة التمييز    

، ومنـها انبثـق     ٢٠٠١نـوفمرب   / الثـاين  تـشرين واختتمت هذه اللجنة أعماهلـا يف       . التمييز يف البلد  
 .من أجل ثقافة جديدة للمساواة: التمييز يف املكسيكير عام نشر حتت عنوان تقر

 ومتخض عمل اللجنة عن املـشروع الـذي حتـول فيمـا بعـد إىل القـانون االحتـادي ملنـع                  – ٣٣٩
 باعتبـاره أول حكـم قـانوين        ٢٠٠٣يونيـه   /حزيـران  ١١التمييز والقضاء عليـه، الـذي صـدر يف          

ويعـزز القـانون أمهيـة موضـوع التمييـز يف املكـسيك،             . ىل مـن الدسـتور    حمدد لتنظـيم املـادة األو     
وكــذلك حتميــة ممارســة احلقــوق األساســية يف إطــار مبــدأ املــساواة الــذي يقــوم عليــه الدســتور 

ويف هــذا الــصدد، يتــضمن القــانون اإلجــراءات  . االحتــادي واإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان 
 . مبا حيقق تكافؤ الفرص للمرأة والطفل)غري التمييزية(اإلجيابية التعويضية 
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 ومبقتضى هذا القانون االحتادي، أنشئ الس الوطين ملنع التمييـز الـذي يعتـرب خطـوة                 – ٣٤٠
وهذا الـس مؤسـسة توجيهيـة تـدعم         . أخرى يف االحتشاد املؤسسي ضد التمييز يف املكسيك       

افيـة واإلدمـاج االجتمـاعي، وكفالـة        السياسات واإلجراءات اهلادفة إىل املـسامهة يف التنميـة الثق         
ويعكــف الــس أيــضا، يف ممارســته ملهامــه، علــى تلقــي وتــسوية املطالــب     . احلــق يف املــساواة

ويتمتـع الـس    . والشكاوى املتعلقة بأعمـال متييزيـة مـدعاة يرتكبـها أفـراد أو سـلطات احتاديـة                
ضع ألي سـلطة يف اختـاذ قراراتـه    باستقاللية فنية وإدارية، ويتخذ قراراته باسـتقالل تـام، وال خيـ      

 .يف جمال البت يف املطالب أو الشكاوى
 ويقوم الس، لدعم أدائه لوظائفه، بالعمـل بـشكل وثيـق للغايـة مـع مؤسـسات مثـل                    – ٣٤١

اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان، واللجنــة الوطنيــة لتنميــة الــسكان األصــليني، واملعهــد الــوطين 
ــال    ــوطين للب ــد ال ــرأة، واملعه ــساعدة      للم ــة املكــسيكية مل ــشباب، واللجن ــوطين لل ــد ال غني، واملعه

 بـني الـس     ٢٠٠٤أغـسطس   /آبومثال ذلك هو اتفاق التعـاون املـربم يف          . الالجئني، وغريها 
 ٥٤واملعهــد الــوطين للمــرأة للتــضافر يف مكافحــة املمارســات التمييزيــة الــيت يعانيهــا أكثــر مــن  

 .مليون امرأة وفتاة يف البلد
الدراسـة االستقــصائية الوطنيــة  األمثلــة األخـرى للتقــدم الواســع يف جمـال التمييــز    ومـن  – ٣٤٢

، اليت أجرا وزارة التنمية االجتماعيـة والـس الـوطين ملنـع التمييـز               األوىل للتمييز يف املكسيك   
ــام  ــسألة، وكــان        . ٢٠٠٥يف ع ــذه امل ــة هل ــشة عام ــى إجــراء مناق ــذه الدراســة عل وســاعدت ه
. ات تساعد على وصف ظاهرة التمييز يف املكسيك وفهمها فهما أفـضل           توليد معلوم : غرضها

 مقابالت مشلت الـسكان األصـليني، والبـالغني، واملعـوقني، واألقليـات            ٥ ٦٠٨وعقدت إمجاال   
 .الدينية، واألشخاص ذوي امليول اجلنسية املختلفة

ل ثالثـة أشـخاص    إىل أن واحدا من كـ ٢٠٠٥مايو /أيار وتشري النتائج اليت قُدمت يف  – ٣٤٣
وتـرى  . من املنتمني إىل اجلماعات اليت جـرت مقابلتـها ذكـر أنـه تعـرض للتمييـز بـسبب حالتـه               

احلـق يف العمـل لقـاء أجـر عـادل، ويف املعاملـة          : النساء أن احلقوق األساسية اليت ال تحترم هـي        
رأة يف املـرتل  وأكثـر مـا تكـون معانـاة املـ        . املتساوية أمـام القـانون، ويف حيـاة خاليـة مـن العنـف             

وتــرى النــساء أن أهــم معوقــات اخلــروج مــن هــذا الوضــع هــو التمييــز . بــسبب العنــف العــائلي
 مـن مرفـق هـذه املـادة         ١-١انظـر اجلـدول     (بسبب احلمل أو األبناء وعدم وجود عمل للمـرأة          

 ).لالطالع على تفاصيل النتائج املتصلة بالتمييز ضد املرأة
لواليــات املتحــدة املكــسيكية حيظــر يف مادتــه األوىل أي  ومــع أن الدســتور الــسياسي ل– ٣٤٤

متييز على أساس اجلنس وينص يف مادته الرابعة على أن الرجل واملرأة متساويان أمـام القـانون،                 
فإن حاالت عدم املساواة الفعلية وثبوت وجود أشكال خمتلفـة مـن التمييـز قـد اسـتوجبا عمـال                 
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القـانون العـام للتنميـة    :  كان من أبرزها إصدار ما يلـي مكثفا يف جمال التعديالت التشريعية اليت     
االجتماعية؛ القانون االحتادي ملنع التمييز والقضاء عليه؛ قانون اللجنـة الوطنيـة لتنميـة الـسكان               

 .األصليني؛ القانون االحتادي لتعزيز األنشطة اليت تضطلع ا منظمات اتمع املدين
دراسة اقتراح رئـيس املكـسيك بـشأن تعـديل الدسـتور       ويقوم كونغرس االحتاد أيضا ب    – ٣٤٥

الــسياسي لــضمان محايــة حقــوق اإلنــسان وتأكيــد التــزام املــوظفني العمــوميني، يف املــستويات    
ويـشمل االقتـراح محايـة حقـوق اإلنـسان علـى            . احلكومية الثالثـة، بالـسهر علـى هـذه احلقـوق          

 .كيةأساس أا مبدأ ناظم من مبادئ السياسة اخلارجية املكسي
 وقــدم جملــس الــشيوخ واعتمــد، مــن ناحيتــه، االقتــراح املتعلــق بالقــانون العــام ملــساواة – ٣٤٦

املــرأة والرجــل، الــذي تتمثــل مبادئــه الناظمــة يف عــدم التمييــز علــى أســاس اجلــنس، والتعمــيم،  
ــرد تفاصــيل ذلــك يف       ــشاركة، وت ــة، وامل ــصاف، والنظــام االحتــادي، واالســتقاللية الفردي واإلن

 . من هذا التقرير١٥ املادة
، قدم جملس الشيوخ واعتمد القانون العام للمعوقني، الـذي          ٢٠٠٥أبريل  /نيسان ويف   – ٣٤٧

يفرض وضع سياسات عامة تراعي مبـادئ اإلنـصاف، والعدالـة االجتماعيـة، وإتاحـة الفـرص،                 
ــول     ــة الوصـ ــرام، وإمكانيـ ــاج، واالحتـ ــة، واإلدمـ ــالفروق، والكرامـ ــرار بـ ــان . واإلقـ واالقتراحـ

 .روضان على جملس النواب للدراسةمع
 وقد حـدث تقـدم أيـضا يف القـوانني الثانويـة، مثـل تعـديل املـادة الـسادسة مـن تنظـيم                         – ٣٤٨

اهليئات املختصة بدعم مناء الطفـل والتابعـة ملعهـد الـضمان واخلـدمات االجتماعيـة للعـاملني يف                   
ــة الــذي أصــبح، منــذ عــام    ــتفعني مــن خدمــة هــ  ٢٠٠٠الدول ــاء  ، يــضم إىل املن ذه اهليئــات اآلب

. العـاملني مـن األرامـل أو الــمطلقني الـذين هلـم الـسلطة األبويـة علـى األبنـاء بعـد إثبـات ذلـك             
ويكفل التعديل أيضا املساواة القانونية للمرأة العاملة اليت تسمح هلا بشمول زوجها أو خليلـها               

؛ وفيمـا بـني عـامي       )٢٠٠٢وهو مـا فُـسر للجنـة يف الوثيقـة املرسـلة يف عـام                (بالرعاية الصحية   
 . زوجا وخليال١٧١ ٨٢٩، سجل يف قائمة املنتفعني ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢
، قـــدم املعهـــد الـــوطين للمـــرأة الدراســـة املعنونـــة  ٢٠٠٣أكتـــوبر / األولتـــشرين ويف – ٣٤٩

التقييم التشريعي يف جمـال حقـوق اإلنـسان للنـساء واألطفـال مـن        . التشريع من منظور جنساين   
ويؤخـذ مـن هـذه الدراسـة أن العديـد           .  واليـة واملقاطعـة االحتاديـة      ٣١ الــ   ، اليت تشمل  اجلنسني

 .من القوانني ينطوي على متييز ضد املرأة واستبعاد هلا
، ملتقيـــان وطنيـــان للنـــساء املـــشرعات، أحـــدمها يف  ٢٠٠٥ وقـــد عقـــد، حـــىت عـــام  – ٣٥٠
مـع الربملانـات    ، دف إنشاء آلية للربط      ٢٠٠٥أغسطس  /آب واآلخر يف    ٢٠٠٤فرباير  /شباط

احمللية، مع املراعاة التامة لسيادة مجيع اهليئـات التـشريعية، وذلـك مـن أجـل تعزيـز بنـاء احلـدود                      
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الدنيا من اجلنسانية على النطـاق التـشريعي الـوطين، ودعـم التعمـيم وشـىت التـدابري اإلجيابيـة يف                     
 .كل من واليات البلد

احملفـــل الـــدويل لعـــدم  اخلارجيـــة ، عقـــدت وزارة العالقـــات٢٠٠٣مـــارس /آذار ويف – ٣٥١
 للمشرعني ورامسي السياسات العامة واألكادمييني ومنظمات اتمع املدين، دف نـشر            التمييز

مــضمون الــصكوك القانونيــة الــيت صــدق عليهــا بلــدنا يف هــذه املــسألة، وإبــراز ضــرورة توفيــق  
ــدويل     ــانون ال ــع الق ــوطين م ــشريع ال ــشرعون وامل  . الت ــل امل ــون  وحــضر احملف تخصــصون واملوظف

 .العموميون الوطنيون واألجانب
، الــذي ســبقه مباشــرة الربنــامج الــوطين حلقــوق اإلنـسان  وجـدير بالــذكر أيــضا وضـع   – ٣٥٢

ــسان   ــوطين حلقــوق اإلن ــشخيص ال ــه مفوضــية  الت ــذي أعدت ــم ال ــسان   املتحــدة األم حلقــوق اإلن
أغــسطس /آب ٥ ويهــدف الربنــامج، الــذي نــشر يف. وأجريــت بــشأنه عــدة مــشاورات وطنيــة

، إىل إدراج ــج حقــوق اإلنــسان يف العمــل اليــومي للدولــة، مــن خــالل التنــسيق بــني    ٢٠٠٥
ــة       ــة وســلطات الواليــات مــن ناحي ــة مــن ناحي ــة االحتادي ــسلطة التنفيذي ــة وال ــسلطات االحتادي ال

 .أخرى، بشكل يتوطد باعتباره سياسة وطنية حقيقية
ــام   – ٣٥٣ ــسان يف  ”، ٣-١ج  ويف إطــار اهلــدف احملــدد هلــذا الربن إدراج منظــور حقــوق اإلن

، ينص على أن رسم سياسـة       “تصميم وتنفيذ ومتابعة السياسات العامة لإلدارة العامة االحتادية       
عامــة ذات منظــور حلقــوق اإلنــسان يتطلــب ضــمان اإلنــصاف واملنظــور اجلنــساين ومبــدأ عــدم 

 تـساعد علـى احلـصول علـى         التمييز، باإلضـافة إىل تكـافؤ الفـرص، وإلدراج مؤشـرات للتقيـيم            
 .معلومات موزعة حسب اجلنس

 وجــدير باإلشــارة، علــى مــستوى الواليــات، قــانون منــع واستئــصال التمييــز، الــذي     – ٣٥٤
وخيول هذا القانون جلنـة الواليـة حلقـوق اإلنـسان سـلطة          .  يف تاماوليباس  ٢٠٠٤اعتمد يف عام    

، ٢٠٠٥مـايو   /أيـار وحـىت   . لبـت فيهـا   االهتمام مبلفات الشكوى أو اإلبـالغ يف هـذا الـصدد وا           
كانــت ســبعة مــن كيانــات اجلمهوريــة قــد أجــرت إصــالحات تــشريعية لرفــع عــدم التمييــز إىل  

 .املرتبة الدستورية احمللية
 مـن القـانون اجلنـائي ومـن         ٢٠٦ واعتمدت يف املقاطعة االحتادية تعديالت على املادة         – ٣٥٥

ينخـرط يف عمـل مـن أعمـال التمييـز بالـسجن لفتـرة             قانون اإلجراءات اجلنائية، ملعاقبة كل من       
 يـــوم عمـــل خلدمـــة ١٠٠ إىل ٢٥ يـــوم غرامـــة، و ٢٠٠ إىل ٥٠تتجـــاوز ثالثـــة أعـــوام، و  ال

وتقــوم البواعــث علــى اجلــنس، أو العمــر، أو احلالــة املدنيــة، أو احلمــل، أو العــرق، أو  . اتمــع
ــة، أو   ــدين، أو األيديولوجي ــون البــشرة، أو  األصــل اإلثــين، أو اللغــة، أو ال  امليــل اجلنــسي، أو ل
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ــصادي،      ــع االقتـ ــة، أو الوضـ ــل أو املهنـ ــاعي، أو العمـ ــز االجتمـ ــل أو املركـ ــسية، أو األصـ اجلنـ
 .السمات البدنية، أو العجز أو احلالة الصحية أو

 وجدير بالذكر أيـضا الـربامج املعـززة حلقـوق اإلنـسان للمـرأة الـسجينة، الـيت تنفـذها                     – ٣٥٦
حقــوق اإلنــسان للمــرأة والطفــل الــسجينني، الرعايــة الطبيــة يف الــسجون   : موزارة األمــن العــا

اإليــدز، االلتماســات املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان  /للمــرأة املــصابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
حقـوق اإلنـسان    وبثـت الـوزارة أيـضا ثالثـة بـرامج دراسـية بعنـوان               . للمرأة والطفل الـسجينني   

ارة التدريب يف مواضيع أساسية ومتخصـصة عـن حقـوق اإلنـسان             وتوفر الوز . للمرأة السجينة 
ويف مــسألة األمــن العــام والــسجون لعناصــر الــشرطة االحتاديــة الوقائيــة؛ واملــديرين واملــوظفني    
اإلداريني والفنيني والقـانونيني ومـوظفي األمـن واحلراسـة يف مجيـع املراكـز؛ وأفـراد الـشرطة يف                    

 املـدارس الداخليـة؛ ومـوظفي هيئـة التنـسيق العامـة حلقـوق        الواليات والبلديات؛ واملدرسـني يف    
 .اإلنسان ومشاركة املواطنني

 وأجــرت الــوزارة حبثــا إلصــدار منــشور عــن حالــة املــرأة يف مراكــز ســجن النــساء يف   – ٣٥٧
واليات أواكساكا وكرييتارو وبويبال وإيدالغو وسينالوا وتـشياباس وفرياكـروس ونويفـو ليـون              

، وأقامـت   مـسابقة للوحـات الـسجينات     ونظمت الـوزارة أول     . اطعة االحتادية وكينتانا رو واملق  
 .بعد ذلك معارض ومراكز بيع لألعمال يف مخسة مراكز باملقاطعة االحتادية

اخلطـوط األساسـية الـيت جيـب أن          وصممت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وحـددت         – ٣٥٨
 منوذجيــا ملراكــز ســجن نظامــا”ت ، ووضــعيتــضمنها النظــام النمــوذجي ملراكــز ســجن النــساء 

الربنـامج الـدائم لتعزيـز ونـشر حقـوق اإلنـسان لألشـخاص              وقامت اللجنـة، يف إطـار       . “النساء
دليـل   ، و حقـوق اإلنـسان للمـرأة احملرومـة مـن حريتـها           ، بتوزيـع منـشور      احملرومني من حريتـهم   

ــا اإلفــراج املبكــر   لبتــرول ، نظمــت شــركة ا٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ويف عــامي . احلــصول علــى مزاي
 .ظالل احلرية عرض وبيع اللوحات املسماة PEMEXاملكسيكية 

 : واختذ املعهد الوطين للمرأة التدابري التالية لصاحل السجينات– ٣٥٩
حتليل امللفات القضائية للنساء الاليت ال سـوابق هلـن والـاليت حـوكمن         الدراسة املسماة    • 

ودعــن الــسجن يف املراكــز  أو صــدرت ضــدهن أحكــام يف جــرائم القــانون العــام وأ  /و
النـسائية إلعـادة التأهيـل االجتمـاعي يف املقاطعـة االحتاديـة ولـوس موتـشيس وســونورا         

 .وموريلوس وتشياباس
قانون القواعد الدنيا إلعـادة التأهيـل االجتمـاعي للمحكـوم           : اقتراحات بتعديل ما يلي    • 

ألول لتنفيـذ العقوبـات    عليهم، نظام مراكز إعادة التأهيل االجتمـاعي للنـساء، النظـام ا           
 .اجلنائية على النساء يف املكسيك
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، للحـث   فرضيات إدراج النساء يف قانون املؤسسات اإلصـالحية       وضع الوثيقة املعنونة     • 
على إعادة النظـر يف قـوانني املؤسـسات اإلصـالحية يف كـل كيـان احتـادي مـن خـالل                      

 .ثالثة مكاتب إقليمية ومكتب وطين
حتليـل فرضــيات إدراج النــساء يف قــانون املؤســسات  ة بعنــوان اجتماعـات عمــل إقليميــ  • 

ــة يف ضــوء     اإلصــالحية ــز ونــشر حقــوق النــساء احملرومــات مــن احلري ، مــن أجــل تعزي
املعاهـــدات الدوليـــة حلقـــوق اإلنـــسان، وذلـــك بتقـــدمي اقتـــراح إىل الـــسلطة التنفيذيـــة  

ن مـن حقـوق     االحتادية بتعديل قـوانني املؤسـسات اإلصـالحية مبـا يكفـل إعمـال مـا هلـ                 
 .اإلنسان

، وموضـــوعه النـــساء تنـــاقص العقوبـــات يقـــرب مـــن احلريـــةعـــرض الفيـــديو املعنـــون  • 
 .السجينات من السكان األصليني

العنـف ضـد النـساء احملرومـات مـن حريتـهن            املسامهة يف حلقة العمل الدراسية املعنونة        • 
 .يف أمريكا الالتينية

:  الكيانـــات االحتاديـــة جيـــدر بالـــذكر مـــا يلـــي  ومـــن التـــدابري املتخـــذة علـــى صـــعيد – ٣٦٠
مناسـبات اجتماعيـة    : ؛ باخـا كاليفورنيـا سـور      برنامج حمدد لتدريب الـسجينات    : أغواكاليينتس

حمفـل لتحليـل    : ؛ كينتانـا رو   يف مراكز إعادة التأهيل االجتماعي يف ال باس وكومندو وموليغيـه          
ــهن    ــن حريتـ ــات مـ ــساء احملرومـ ــسان للنـ ــوق اإلنـ ــاد  (حقـ ــز إعـ ــلمركـ ــاعي يف ة التأهيـ  االجتمـ

دراسـة يف مركـز إعـادة       ) ب(،  حمفـل النـساء احملرومـات مـن حريتـهن         ) أ: (؛ سينالوا )تشيتومال
؛ سجل للنساء احملرومـات مـن حريتـهن يف الواليـة           )ج( ،التأهيل االجتماعي يف لوس موتشيس    

 :املــزدوجاألســر : حلقــة دراســية بعنــوان) ب(، دراســة حلالــة النــساء الــسجينات) أ: (يوكاتــان
 .تظل املرأة امرأة داخل السجن؟كيف 

 
 ٣املادة 
ــة يف عــام      – ٣٦١ ــى أســئلة اللجن ــة الــردود عل ــشأن تقريــر املكــسيك   ٢٠٠٢ ورد يف وثيق  ب

، مرحلـــة جديـــدة يف حياتـــه الـــسياسية واالجتماعيـــة ٢٠٠٠اخلـــامس أن بلـــدنا بـــدأ، يف عـــام 
الـذي بـدأ يف هـذا العـام إىل مجيـع          وقـد تـسرب التحـول الـدميقراطي         . واالقتصادية والدميغرافيـة  

املــستويات والقطاعــات ليقــود التحــول االجتمــاعي وتغيــر الطريقــة الــيت يعبــر ــا اتمــع عــن    
 .مطالبه ويوضح مصاحله

 وتعدد الوثيقة اليت أعدت يف هذا التاريخ اإلجراءات اليت اختذا احلكومة احلاليـة بعـد        – ٣٦٢
يق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع     عامني من بدء عملها، ومنها التصد     
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 كــانون(، وتــشكيل املعهــد الــوطين للمــرأة )٢٠٠٢أبريــل /نيــسان(أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 
ــاين ــاير /الث ــة خاصــة واســتقاللية يف       ) ٢٠٠١ين ــة مالي ــة ذات ذم ــة المركزي ــة عام ــاره هيئ باعتب

 .نسائية على الصعيد الوطيناإلدارة، منوطاً ا تنفيذ ومتابعة السياسة ال
ــارخيي    ٢٠٠٢ وقــد ذُكــر يف عــام  – ٣٦٣ ــوطين للمــرأة كــان نتاجــا للكفــاح الت  أن املعهــد ال

ــا خيــتص          ــان فيم ــع جوانــب حي ــصاف يف مجي ــسم باإلن ــر بظــروف تت ــن أجــل الظف ــساء م للن
 وهــذا املعهــد جيــسد يف الوقــت ذاتــه اإلرادة الــسياسية للحكومــة اجلديــدة يف تعزيــز   . بالرجــال

العمل املؤسسي املفضي إىل تقدم املرأة يف البلد، مبا يتفق مع التزامات الدولة املكرسـة يف شـىت                  
 .الصكوك الدولية

حتـسني ودعـم الظـروف الـيت تـساعد        وينص القانون على أن اهلدف العام للمعهد هو          – ٣٦٤
يـع حقـوق املـرأة    على عدم التمييز وتكافؤ الفرص واملعاملة بني اجلنسني؛ واملمارسـة التامـة جلم            
 .ومشاركتها املنصفة يف حياة البلد السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية

 يتجـاوب مـع املقـدمات       الربنامج الوطين لتكافؤ الفـرص وعـدم التمييـز ضـد املـرأة             إن   – ٣٦٥
، اليت ختطـط أيـضا لعالقـة جديـدة بـني      ٢٠٠٦‐٢٠٠١اخلطة الوطنية للتنمية للفترة     الواردة يف   

 .كومة واتمع املدين وتسعى إىل مناذج جديدة للتنمية البشرية تتسم باإلنصافاحل
 ويركز الربنامج، من خـالل مقاصـده وأهدافـه اجلديـدة، علـى املـسائل ذات األولويـة                    – ٣٦٦

إضــفاء الطــابع املؤســسي علــى املنظــور  : الــيت حتــددت يف غــضون العمليــة الــيت ســبقت وضــعه  
قتــصاد، الفقــر، التعلــيم، الــصحة، العنــف، املــشاركة الــسياسية  اجلنــساين، حقــوق اإلنــسان، اال

وقـد شـرح هـدف الربنـامج ومـضمونه          . واختاذ القـرارات، الثقافـة، الرياضـة، وسـائل االتـصال          
 األمـم ، ويف تقريـر املكـسيك إىل شـعبة          ٢٠٠٢أيضا يف الوثيقة اليت أرسلت إىل اللجنة يف عـام           

 .تقييم الثاين ملنهاج عمل بيجنيللنهوض باملرأة فيما يتصل بالاملتحدة 
 وجــدير بالــذكر أن امليزانيــة املرصــودة للمعهــد الــوطين للمــرأة منــذ إنــشائه جتــاوزت    – ٣٦٧
تنفيذيـة،   ، وأن املعهد، رغم كونه هيئة تنسيقية ال       ) مليون دوالر  ٢٠قرابة  ( مليون بيسو    ٢٠٠

ر اجلنـساين يف اإلدارة   قد وضع ونفذ مشاريع يف جماالت شـىت، وحقـق تقـدما يف تعمـيم املنظـو                
 .العامة االحتادية

 إن الوضـــع التسلـــسلي للمعهـــد الـــوطين للمـــرأة، باعتبـــاره الـــسلطة العليـــا يف مـــسألة – ٣٦٨
، االتفـاق الـوطين لإلنـصاف     بأن يربم مع وزارات الدولـة        ٢٠٠٢اجلنسانية، قد مسح له يف عام       

طين لتكـافؤ الفـرص وعـدم    الربنـامج الـو  الذي تعهدت هـذه اجلهـات مبقتـضاه بتحقيـق أهـداف            
وقد وضح جـدول أعمـال اجلنـسني انطالقـا          .  وإدراجها يف براجمها وسياساا    التمييز ضد املرأة  

 .من هذا االتفاق مع مجيع املؤسسات املعنية بالسياسة االجتماعية
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 إن معــايري التعمــيم والــربط والنظــام االحتــادي الــيت يكلــها القــانون إىل املعهــد الــوطين  – ٣٦٩
 .أة حتدد أسس العمل، وكانت هلا أمهيتها يف إحداث حتول مؤسسي وإدراكيللمر
 ويف إطار املعيار األول، وهو تعميم املنظور اجلنساين، يعمل املعهد بشكل منـسق مـع                – ٣٧٠

مجيع هيئات وكيانات اإلدارة العامة االحتادية اليت شكّل معها شبكة مـن املـوظفني واملوظفـات           
ويركّـز عمـل املعهـد أساسـا        .  وبني اهليئـة أو الكيـان الـذي يعملـون بـه            ليكونوا مهزة وصل بينه   

على إضفاء الطـابع املؤسـسي علـى املنظـور اجلنـساين، ومتابعـة تنفيـذ أهـداف الربنـامج الـوطين             
 .لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد املرأة ذات الصلة بالعمل املؤسسي الداخل يف اختصاصه

ــائج هــذا ال  – ٣٧١ ــرز نت ــى املنظــور    عمــل يف  ومتثلــت أب ــامج إضــفاء الطــابع املؤســسي عل برن
، الـذي وضـعه املعهـد الـوطين للمـرأة اسـتنادا إىل تـشخيص                اجلنساين يف اإلدارة العامة االحتادية    

ــة، املــسمى مــشروع      ــساء يف اإلدارة العامــة االحتادي ــة املؤســسية  الواقــع بــني الرجــال والن الثقاف
ــى    وهــذ. وإنــصاف اجلنــسني يف اإلدارة العامــة  ــوجيهي للتحــول الثقــايف عل ا املــشروع صــك ت

الصعيد املؤسسي الذي يساعد على وصـول النـساء إىل مزيـد مـن مناصـب اختـاذ القـرارات يف                     
وجـرى علـى سـبيل الـدعم     ).  مـن هـذا التقريـر   ٧انظـر أيـضا املـادة      (تكافؤ للفرص مع الرجال     

تـوي علـى الـسياسات      ، الـذي حي   كتيب إجراءات تنفيذ برنـامج إضـفاء الطـابع املؤسـسي          إعداد  
 .واملسؤوليات واألنشطة املطلوب متابعتها

، املوجـه إىل املـوظفني   برنـامج التوعيـة والتـدريب يف جمـال اجلنـسانية      ومما يـذكر أيـضا    – ٣٧٢
-٢٠٠٣ويف الفتــرة . العمــوميني يف ســلطات االحتــاد الــثالث يف املــستويات احلكوميــة الثالثــة 

خص من املوظفات واملوظفني يف القطـاع العـام          آالف ش  ١٠، جرى تدريب أكثر من      ٢٠٠٤
 .وموظفي املؤسسات اخلاصة

 وكــان أيــضا مــن نتــائج تعمــيم وإدراج املنظــور اجلنــساين إنــشاء وحــدات أو آليــات    – ٣٧٣
وهنـاك اآلن وحـدة للجنـسانية       . جنسانية يف خمتلف قطاعات ومكاتب اإلدارة العامـة االحتاديـة         

وزارة العالقـــات اخلارجيـــة، وزارة العمـــل   : حتاديـــة مـــن وحـــدات اإلدارة العامـــة اال  ١٠يف 
والضمان االجتماعي، وزارة الدفاع الوطين، وزارة الصحة، وزارة التنميـة االجتماعيـة، وزارة             
البيئــة واملــوارد الطبيعيــة، وزارة االقتــصاد، وزارة اخلدمــة العامــة، وزارة التعلــيم العــام، مكتــب  

 .املدعي العام للجمهورية
 يف الوحـدات    مكاتـب مـشتركة بـني املؤسـسات للجنـسانية         طار ذاته، أنـشئت      ويف اإل  – ٣٧٤

ــدة      ــل جديـ ــشاء هياكـ ــانوين واإلداري بإنـ ــا القـ ــسمح إطارهـ ــيت ال يـ ــات الـ وزارة : أو القطاعـ
ــة،       ــام، وزارة الطاق ــة واالئتمــان الع ــام، وزارة املالي ــة، وزارة األمــن الع ــة، وزارة البحري الداخلي

ــة املاشــي  ــصاالت    وزارة الزراعــة وتربي ــة، وزارة االت ــة وصــيد األمســاك واألغذي ــة الريفي ة والتنمي
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، اللجنـة   PEMEXوالنقل، وزارة اإلصالح الزراعي، وزارة السياحة، شركة الـنفط املكـسيكية            
 .الوطنية للمياه، الس الوطين للثقافة والفنون، اللجنة الوطنية للرياضة

للمـرأة، عـالوة علـى تـوفري التـدريب           ولدعم عمل هذه املكاتب عمـد املعهـد الـوطين            – ٣٧٥
ــة، إىل وضـــع   ــراءات إنـــشاء املكاتـــب املـــشتركة بـــني املؤســـسات   واملـــشورة الفنيـ كتيـــب إجـ

 وحـدة وكيانـا حكوميـا الـيت مـا زالـت         ١٣، حتقيقا هلدف أساسي هو أن تنـضم الـــ           للجنسانية
ا املعهـد، وأن    عاكفة علـى حتقيـق العمـل املؤسـسي يف جمـال اجلنـسانية إىل العمليـة الـيت يـدعمه                    

 .برنامج إضفاء الطابع املؤسسي على املنظور اجلنساينتشرع يف تنفيذ 
 وجدير بالذكر أن بعض القطاعات اليت تعترب خشنة، كتلـك الواقعـة يف نطـاق األمـن                  – ٣٧٦

 .واملالية، قد أبدت رغبة واضحة يف التعهد بالعمل على إدراج املنظور اجلنساين
ك والعمليــات اتفاقــات التعــاون الــيت وقّعهــا املعهــد الــوطين  ويــضاف إىل هــذه الــصكو– ٣٧٧
 ٢٤٥، كــان املعهــد قــد وقّــع ٢٠٠٥يونيــه /حزيــران إىل ٢٠٠١ويف الفتــرة مــن عــام . للمــرأة

 .صكا للتعاون مع خمتلف هيئات السلطتني التنفيذية والقضائية
نــصاف يف  ودعمــا للعمــل مبقــاييس برناجميــة مــن منظــور جنــساين، مثــل الــشفافية واإل – ٣٧٨

ختصيص وتنفيذ اإلنفاق العام، جرى أيضا يف مرحلة أوىل عقد حلقات عمـل منهجيـة للتوعيـة               
يف جمال امليزانية من منظور جنـساين ملوظفـات ومـوظفي اإلدارة العامـة االحتاديـة، حـىت يعملـوا                

ووضـعت  . يف نطاق اختصاصام على تشجيع وضع وتنفيذ ميزانيات منـصفة للمـرأة والرجـل             
 لوضع ميزانيات للمؤسسات مـن منظـور   ٢٠٠٤الدليل النظري لعام :  أدوات للدعم مثل  أيضا

؛ ٢٠٠٤جنــساين؛ الــدليل التحليلــي لتحديــد النــهج اجلنــساين يف ميزانيــة نفقــات االحتــاد لعــام   
؛ دليــل ختطــيط ٢٠٠٤الــدليل الــتقين إلدراج النــهج اجلنــساين يف ميزانيــة نفقــات االحتــاد لعــام   

 .٢٠٠٥ من منظور جنساين، وبرجمة امليزانيات
 وقد اقترح املعهد الوطين للمرأة مؤخرا النص يف مرسوم ميزانيـة نفقـات االحتـاد علـى           – ٣٧٩

أن تراقب أجهزة الرقابة الداخلية األداء السليم للوحدات والكيانات اليت تنفـذ بـرامج خاضـعة                
 .لقواعد التشغيل، لضمان االستفادة من املوارد من منظور جنساين

 وقد وضعت وزارة املالية واالئتمان العام وأدرجت ميزانيـات موزعـة حـسب اجلـنس                – ٣٨٠
يف مجيع الوحدات والكيانات العامة، كما أدخلت مؤشرات مـن وضـع املعهـد الـوطين للمـرأة                  

 .لتحديد قواعد تشغيل شىت الربامج االجتماعية
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الحتـاد، الـيت اعتمـدت لعـام      ومن املهم يف هذا السياق اإلشارة إىل أن ميزانية نفقـات ا     – ٣٨١
 يف املائة باملقارنـة بالعـام املاضـي،    ١٠٠، قد زادت فيما يتعلق بدعم تطوير املرأة بنسبة          ٢٠٠٦
 . برناجما موضوعة للمرأة٣٦ومشلت 
، ٢٠٠٦ ومن املكاسب الـيت دفعـت إليهـا املـشرعات يف ميزانيـة نفقـات االحتـاد لعـام                 – ٣٨٢

 الــيت ة املتخصــصة للتحقيــق يف حــاالت اختفــاء وقتــل النــساء النيابــة العامــجيــدر بالــذكر إنــشاء 
تـشخيص وطـين لكـل أشـكال العنـف          واعتمدت أيضا ميزانية لوضـع      . يشمل اختصاصها البلد  

، أنـيط وضـعه باملعهـد الـوطين لإلحـصاء واجلغرافيـا واملعلوماتيـة، وإنـشاء                 ضد الفتيات والنـساء   
رنــامج لتلبيــة احتياجــات النــساء الــسجينات ب، ووضــع مرصــد للمــساواة والدميقراطيــة املتكافئــة

 .بتهم احتادية وبنان وأبنائهن
 وجــرت أيــضا املوافقــة علــى مــوارد خمصــصة حتديــدا لــربامج للمــرأة يف جمــال الــصحة   – ٣٨٣

 .والعنف والعمل والبيئة
ــام للنظــام االحتــادي، شــبكات عمــل مــع       – ٣٨٤ ــرام ت ــة، يف احت ــة الوطني ــشأت اآللي ــد أن  وق

، ومنـــها املقاطعـــة ٣٢وهنـــاك يف واليـــات اجلمهوريـــة الـــــ . يـــات والبلـــدياتحكومـــات الوال
 جهـازا منـها رمسيـا باعتبارهـا معاهـد تابعـة             ٢٨االحتادية، جهـاز للنـهوض بـاملرأة، وقـد شـكّل            

للواليات، ويتخذ جهـازان شـكل جملـس، وجهـاز واحـد شـكل برنـامج، وجهـاز آخـر شـكل                      
 .أمانة
مـرأة، يف سـبيل تـوفري التمويـل للمـشاريع الـيت تعمـل علـى                  وقد عمد املعهد الوطين لل     – ٣٨٥

وأبــرم . صــندوق تعزيــز اهليئــات النــسائية يف الكيانــات االحتاديــة  تدعيمــه مؤســسيا، إىل إنــشاء  
املعهد أيضا اتفاقات تعاون مع بعض حكومات الواليات والبلديات، لتشكيل آليـات للتـشاور           

 كان املعهـد قـد أبـرم اتفاقـات مـع حكومـات        ،٢٠٠٥أبريل  /نيسانوحىت  . والتنسيق والتعاون 
. ، ويسعى اآلن إىل االتفاق مـع سـبع واليـات أخـرى            ٣٢ والية من الكيانات االحتادية الــ       ٢٣

 بلديـة، ويقـدم الـدعم    ٣١وبالطريقة ذاا أبرم املعهد اتفاقات مـع رئاسـات اـالس البلديـة يف          
حـصائيات واملؤشـرات اجلنـسانية، ملـساندة        يف جماالت التوعية والتدريب واملساعدة التقنيـة واإل       

 . على مستوى البلديات٥٧ هيئة يف الكيانات االحتادية وأكثر من ٣٠أكثر من 
 اجتماعـا وطنيـا مـع اهليئـات         ١١، كـان قـد عقـد        ٢٠٠٥نـوفمرب   / الثاين تشرين وحىت   – ٣٨٦

كمـا عقـد    . لـديات  اجتماعات مـع اهليئـات النـسائية يف الب         ٤النسائية يف الكيانات االحتادية، و      
، لتبـادل   )الغـرب األوسـط ومشـال البلـد       (اجتماعان إقليميان مـع اهليئـات النـسائية يف البلـديات            

 .اخلربات املشتركة من أجل إطالق اهليئات البلدية ودعمها وتعزيزها
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ــة   وعــالوة علــى – ٣٨٧ ــسائية بلدي ــة ن ــز هيئ ، ٢٠٠٥ الــذي أُعــد يف عــام  دليــل إنــشاء وتعزي
 . من موظفات البلديات٣٤٢ت حتتوي على معلومات عامة عن وضعت قاعدة بيانا

 
 الربط
، اعتمــد قــانون تعزيــز األنــشطة الــيت تــضطلع ــا منظمــات    ٢٠٠٥فربايــر /شــباط يف – ٣٨٨

وال يقتــصر هــذا . اتمــع املــدين، وذلــك لتنظــيم العالقــة اجلديــدة بــني الدولــة واتمــع املــدين   
ذه املنظمـات باعتبارهـا هيئـات للتـشاور، بـل إنـه يـسلّم               القانون على اإلقرار بأمهية مشاركة هـ      

أيـضا بـضرورة إدماجهــا يف أجهـزة املــشاركة واملـشورة ويف آليــات الرقابـة اتمعيــة يف اإلدارة      
 ). من هذا التقرير٧انظر أيضا املادة (العامة االحتادية 

الـيت تـشجع    ومبقتضى هذا القانون فـإن األنـشطة الـيت سـيجري تعزيزهـا تـشمل تلـك                – ٣٨٩
ويف جمــال . املـساواة بـني اجلنـسني، واألنــشطة الداعمـة للـدفاع عـن حقــوق اإلنـسان وتعزيزهـا        

املوارد العامـة فـإن اقتـراح تـشجيع أنـشطة املنظمـات يـشمل إدراج آليـات وإجـراءات وتـدابري                      
 .رقابة املواطنني من أجل البت يف املشاريع

 ملنظمــات اتمــع املــدين، الــذي تتــوىل  ويــنص القــانون علــى إنــشاء الــسجل االحتــادي– ٣٩٠
، كـــان قـــد خـــصص ٢٠٠٥ســـبتمرب /أيلـــولوحـــىت . وزارة التنميـــة االجتماعيـــة تنـــسيقه اآلن

 مـن وحـدات     ٧٣، كـان هنـاك مـا يربـو علـى            ٢٠٠٥وحـىت عـام     .  رمز وحيـد للقيـد     ٢ ٥٠٠
تمــع اإلدارة العامــة االحتاديــة الــيت تــشكل جــزءا مــن عمليــة تنــسيق تــدابري تعزيــز منظمــات ا   

 اجتماعـا ملختلـف   ٢٥ويف إطار هـذه اخلطـة، أدرج يف صـفحة الـوزارة علـى اإلنترنـت             . املدين
انظــر أيــضا (وحـدات احلكومــة االحتاديــة الــيت تــوفر األنــشطة واملـوارد ملنظمــات اتمــع املــدين   

 ). من هذا التقرير٧املادة 
تمـع املـدين، املنبثقـة      ، نظمـت جلنـة تعزيـز أنـشطة منظمـات ا           ٢٠٠٥يوليه  /متوز ويف   – ٣٩١

ملتقــى اتمــع . االجتــاه صــوب املــسؤولية املــشتركةعــن القــانون االحتــادي، االجتمــاع املعنــون 
 من منظمات اتمـع املـدين اآلتيـة مـن           ١ ٣٠٠، الذي ضم أكثر من      املدين واحلكومة االحتادية  

ركة وااللتـزام املـشترك     مجيع واليات البلد، من أجل دعم قنوات احلوار وتعزيز املسؤولية املـشت           
وقــدم أكثــر مــن عــشرين وحــدة احتاديــة إســهامها املؤســسي الرامــي إىل تعزيــز  . بــني القطــاعني

 .أعمال املنظمات املدنية
 وتنظر اللجنة املكسيكية ملساعدة الالجئني يف طلبـات احلـصول علـى اللجـوء املقدمـة                 – ٣٩٢

وتــتم مجيــع . وء مــن الرجــالمــن النــساء وتطبــق نفــس الــشروط املطبقــة علــى ملتمــسي اللجــ   
إجراءات البت يف اللجوء مبنهج جنساين، ومـن ذلـك أن مقابلـة امللتمـسات جتريهـا موظفـات،                
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فــإذا احتــاج األمــر إىل وجــود متــرمجني شــفويني، كــان الترتيــب أن يكونــوا مــن النــساء؛ ويف     
حــاالت طلــب الــزوجني احلــصول علــى اللجــوء، فــإن الزوجــات حيطــن علمــا بكــل احلقــوق      

. لتزامات املترتبة على طلـب اللجـوء وعلـى وضـعهن كالجئـات، وجتـرى مقابلـة للـزوجني               واال
ــسمرب / األولكــانونوحــىت  ــراف هلــن مبركــز    ١٨٣، كانــت ٢٠٠٤دي ــد طلــنب االعت ــرأة ق  ام
، حـصلت   ٢٠٠٤ديسمرب  / األول كانونوحىت  ). اللجنة املكسيكية ملساعدة الالجئني   (الالجئ  

 ).ة املكسيكية ملساعدة الالجئنياللجن( منهن على مركز الالجئ ٤٢
 وترتكز جهود تعزيز منظمات اتمع املـدين وحتقيـق طابعهـا املهـين علـى مبـدأ تفريـع                  – ٣٩٣

السلطة، ملـساعدا علـى تقاسـم معارفهـا وخرباـا، وتزويـدها باملعلومـات واألدوات املنهجيـة                  
وكـان التـدريب هـو      . جلهـا الالزمة الكتساب املزيـد مـن التخـصص واملعرفـة باملـشكلة الـيت تعا              

الــدبلوم  مــن واليــات اجلمهوريــة مــنح ٢٥ويف هــذا الــصدد جــرى يف . االســتراتيجية الرئيــسية
، مبـشاركة أكثـر مـن ألـف مـن منظمـات اتمـع               الوطين للكفاءة املهنية ملنظمات اتمع املـدين      

 .املدين، وما جمموعه ألفان من املتدربني
 مــن جهتــه حلقــات عمــل للتعزيــز املؤســسي ملنظمــات    وعقــد املعهــد الــوطين للمــرأة – ٣٩٤

اتمع املـدين، ـدف إضـفاء الطـابع املهـين علـى خـدمات هـذه املنظمـات وتزويـدها بـأدوات                       
 .تكفل هلا االستمرارية والتوطد

 ويف إطار هذه اخلطة شرع املعهد الوطين للمرأة، منذ ما يقـرب مـن أربعـة أعـوام، يف           – ٣٩٥
، الـذي   صندوق الربنامج الوطين لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد املـرأة          تنفيذ الربنامج املسمى  

، ٢٠٠٥نـوفمرب   / الثـاين  تـشرين ويف  . يوفر التمويل ملنظمات اتمع املدين العاملة ملصلحة املرأة       
 مــشروعا، ومتثــل ذلــك يف تقــدمي ١٥٨متــت أربعــة مــسحوبات مــن الــصندوق مبــا دعــم تنفيــذ  

 كيانـا احتاديـا   ٢٥ ألـف امـرأة يف   ٥٠٠فاد منـها أكثـر مـن     مليـون بيـسو اسـت   ٣٢يقرب من   ما
 ). من هذا التقرير٧انظر أيضا املادة (

ــوطين للمــرأة أيــضا، لتوثيــق االرتبــاط مبنظمــات اتمــع املــدين، إىل     – ٣٩٦  وعمــد املعهــد ال
تضمني صفحته على اإلنترنت موقعا صغريا يتعلـق ـذه املنظمـات، وميكـن فيـه االطـالع علـى                  

، الـذي يتـضمن     الدليل الوطين ملنظمات اتمع املـدين الـيت توجـه أنـشطتها إىل املـرأة              نها  مواد م 
 . منظمة يف مجيع أحناء البلد٨٠٠معلومات عن أكثر من 

، مثانيــة ٢٠٠٥ وجــدير بالــذكر أيــضا أعمــال الربملــان النــسائي الــذي أكمــل، يف عــام – ٣٩٧
ول مـرة، مخـسة اجتماعـات علـى الـصعيد      أعوام من العمل الدائب، والذي عقد هـذا العـام، أل   

ــي ــدمي كــشف        . اإلقليم ــرأة وتق ــشاركة الــسياسية للم ــى التجديــد يف موضــوع امل ــالوة عل وع
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ــة         ــات احلكومي ــشريعية وامليزاني ــد الت ــادة النظــر يف القواع ــسعى إىل إع ــان ي ــإن الربمل حــساب، ف
 ). التقرير من هذا٧انظر أيضا املادة (السنوية، عمال على إدراج املنظور اجلنساين 

 
 التقدم التشريعي

 يشري التقييم الثـاين لتنفيـذ منـهاج عمـل بـيجني إىل مكاسـب كـبرية حتققـت يف اـال           – ٣٩٨
 :التشريعي، من أبرزها ما يلي

ــة    •  ــة االجتماعي ــاينكــانون(القــانون العــام للتنمي ــاير / الث ، الــذي يــنص علــى  )٢٠٠٤ين
من برامج التنمية االجتماعيـة وتكـافؤ       اخلضوع لسياسة وطنية للتنمية تكفل االستفادة       

الفرص، وكذلك التغلب على التمييـز واالسـتبعاد االجتمـاعي، والعمـل يف إطـار مبـدأ          
 .احترام التنوع الذي يشمل التقدير يف العالقات بني اجلنسني

ــانون االحتـــادي ملنـــع التمييـــز والقـــضاء عليـــه       •  انظـــر ) (٢٠٠٣يونيـــه /حزيـــران(القـ
 ).هذا التقرير من ٢ و ١ املادتني

 .قانون اللجنة الوطنية لتنمية السكان األصليني • 
 .قانون تعزيز أنشطة التنمية االجتماعية اليت تضطلع ا منظمات اتمع املدين • 
للنـهوض بـاملرأة يف عـام     املتحـدة  األمـم  وقد ورد يف تقرير املكـسيك املقـدم إىل شـعبة        – ٣٩٩

قد تركزت يف موضوع العنف ضـد املـرأة وحـوادث القتـل              أن أهم املداوالت الربملانية      ٢٠٠٤
يف مدينة خواريس، وإن كانـت هنـاك قيـد الدراسـة مبـادرات حكوميـة أخـرى تتـصل بقـانون                      
محايــة املهــاجرين والوافــدين، والتعــديالت واإلضــافات املدخلــة علــى قــانون التخطــيط وقــانون 

 .ل، وغري ذلكاملعلومات اإلحصائية واجلغرافيا، واإلصالح يف جمال العم
 وجيــدر بالــذكر أيــضا اقتــراح التعــديل الــذي يرفــع محايــة حقــوق اإلنــسان إىل مرتلــة     – ٤٠٠

ــشريعية يف     ــسلطة الت ــذي أرســل إىل ال ــسان ٢٦دســتورية، وال ــل /ني ــذا  . ٢٠٠٤أبري ــنص ه وي
. التعــديل علــى إلــزام املوظفــات العموميــات واملــوظفني العمــوميني بالــسهر علــى هــذه احلقــوق 

 .ن أيضا على االلتزام بتوفري التعليم من منظور جنساينوينص القانو
، وافــق جملــس النــواب علــى اقتــراح بتعــديل قــانون ٢٠٠٥نــوفمرب / الثــاينتــشرين ويف – ٤٠١

اللجنـة الوطنيـة حلقــوق اإلنـسان، املعـروض اآلن علــى جملـس الـشيوخ للدراســة، وختويـل هــذه        
 .ساواة بني املرأة والرجلاللجنة سلطة املتابعة والتقييم والرصد يف موضوع امل

 وباإلضــافة إىل املكاســب املتحققــة بإنــشاء املعهــد الــوطين للمــرأة ونظــام األنــصبة يف    – ٤٠٢
ــضا التعــديل          ــدر بالــذكر أي ــه جي ــراءات االنتخابيــة، فإن ــادي للمؤســسات واإلج ــانون االحت الق
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امليزانيـات املنطويـة    الدستوري الذي حيظر ممارسة أي متييز، مبا يف ذلك التمييز بـني اجلنـسني؛ و              
على رعاية خاصة للمرأة؛ وما مت مؤخرا من إنـشاء مركـز دراسـات النـهوض بـاملرأة وإنـصاف                    
اجلنسني، الذي سيدعم كـونغرس االحتـاد باملـشورة الفنيـة واملعلومـات التحليليـة املطلوبـة ألداء                  

 .مهمة املشرعات واملشرعني احملققة لإلنصاف
تفاق، تنـاول جملـس شـيوخ اجلمهوريـة عـدة مـسائل تتـصل                ومن خالل شىت نقاط اال     – ٤٠٣

ــات       ــة، وخدمــة دور احلــضانة، وتوصــيات مــن اهليئ ــسية واإلجنابي ــساء، واحلقــوق اجلن بقتــل الن
ــساء،        ــشكلة االجتــار بالن ــاجرات، وم ــسان للمه ــوق اإلن ــسانية، وحق ــة يف موضــوع اجلن الدولي

واريس ويف اجلمهوريـة، وتقيـيم      وإنشاء جلـان فرعيـة ملعاجلـة موضـوع قتـل النـساء يف مدينـة خـ                 
، واالحتفــال بالــذكرى الــسنوية اخلمــسني القتــراع النــساء يف املكــسيك، وغــري   ١٠+ بــيجني 
 .ذلك
 وجدير بالذكر أيضا االقتراحات املتصلة بتوصيف قتـل النـساء يف القـانون اجلنـائي يف                 – ٤٠٤

ماية واملـساعدة، وقـانون     جمال العنف ضد النساء والفتيات من أجل منعه واستئصاله وتوفري احل          
ــشاء        ــذ وإن ــصلة بتحبي ــه، باإلضــافة إىل االقتراحــات املت ــة علي ــع االجتــار باألشــخاص واملعاقب من

 .الوحدة املتخصصة ملعاجلة حاالت قتل النساء يف بلدنا
طريقة حتليل املعيار القانوين مـن   ، قدم املعهد الوطين للمرأة      ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول ويف   – ٤٠٥

، بغـرض تـوفري أدوات تـساعد علـى      للمشرعات واملشرعني احملليني واالحتـاديني    منظور جنساين   
 .تأسيس وتعزيز برامج حكومية ختدم السكان من النساء

، عقـد املعهـد الـوطين    ٢٠٠٤نـوفمرب  / الثـاين تـشرين إىل سـبتمرب  /أيلـول  ويف الفترة من     – ٤٠٦
 يف كـونغرس االحتـاد، وثالثـة    اجتماع املـشرعات : للمرأة أربعة اجتماعات عمل مع املشرعات    

 برملانـا   ٢٧اجتماعات إقليمية مع املشرعات واملشرعني أعـضاء جلـان اإلنـصاف واجلنـسانية يف               
حمليا ومع اهليئات النسائية يف الكيانات االحتادية، وذلك لتعزيز وضـع جـدول أعمـال تـشريعي                 

 .ساسية للمرأة والطفليكفل املساواة وعدم التمييز أمام القانون ويف ممارسة احلقوق األ
 ويتــشابك اهليكــل املؤســسي أيــضا مــع آليــات أخــرى يف الدولــة تــدعم القــضاء علــى   – ٤٠٧

وينطبق ذلك على جلنيت اإلنصاف واجلنـسانية املـشكّلتني يف          . التمييز ضد املرأة وحتسني حالتها    
 كـل مـن     وعلى الصعيد احمللي، توجـد جلنـة لإلنـصاف واجلنـسانية يف           . جملسي كونغرس االحتاد  
 . وجلان مثيلة يف برملاناا احمللية٣١واليات اجلمهورية الــ 
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 بعض التحديات
 كان موضوع إضفاء الطابع املؤسسي على املنظور اجلنساين واإلنصاف بـني اجلنـسني       – ٤٠٨

 جزءا من جدول األعمال الوطين والنقاش العام، وير د أيضا يف ميزانية نفقـات               ٢٠٠٥يف عام   
ولذلك كان من الضروري اسـتمرار التقـدم لـدعم اآلليـات            . ٢٠٠٦ اعتمدت لعام    االحتاد اليت 

الــيت أُنــشئت يف غــضون عمليــة إرســاء الطــابع املؤســسي، وكفالــة بقائهــا يف مواجهــة التحــول   
 .الذي ينطوي على التغيري القادم لإلدارة

 : ومن الضروري أيضا حتقيق ما يلي– ٤٠٩
ــشكلة، ومعـــىن   )أ(  ــم املـ ــستوى فهـ ــع مـ ــسني،  رفـ ــدم إنـــصاف اجلنـ  وعواقـــب عـ

واألدوات املتاحة على مجيع مستويات القرار، سواء مستويات اإلدارة أو مـستويات املـسؤولية             
 .يف عمليات التخطيط داخل املستويات احلكومية الثالثة

دعـم وحتــديث القــدرات التقنيــة وامليزانويــة داخــل كيانــات ووحــدات اإلدارة   )ب( 
تعكف على رسم وتنفيذ السياسات والربامج واملشاريع الداعمة إلنـصاف          العامة االحتادية اليت    

 .اجلنسني
توفري الدعم التقين واملـايل للـهيئات النـسائية يف الواليـات ولآلليـات والـربامج                 )ج( 

املوضوعة واملنفذة اليت تطبق إنـصاف اجلنـسني باعتبـاره حمـورا شـامال، باعتبارهـا مـسؤولة عـن            
 .ة لإلنصاف أو تعاجل املشاكل اخلاصة باملرأةتطبيق القوانني احملبذ

ضــمان االســتمرار يف حتــديث وإثــراء املعلومــات وتوليــد املعرفــة غــري املــسبوقة  )د( 
حبالة املرأة وعدم اإلنصاف بني اجلنسني، باعتبار ذلك مدخال أساسيا لوضع أُسس الـسياسات              

 .والربامج واملشاريع وصياغتها
آليــات جديــدة ملــشاركة اتمــع املــدين بــصفة عامــة  تعزيــز وإنــشاء جمــاالت و )هـ( 

واحلركة النسائية بـصفة خاصـة يف اختـاذ القـرارات بـشأن الـسياسات والـربامج واملـشاريع الـيت                     
 .ختدم إنصاف اجلنسني

توطيــد اآلليــات املــشتركة بــني املؤســسات الــيت تتعــاون يف رصــد الــسياسات    )و( 
 .ة املتعلقة باملرأة، تعزيزا ملشاركة اتمع املديناخلاصة بإنصاف اجلنسني واالتفاقات الدولي

ــرأة يف       )ز(  ــشاركة امل ــادة م ــى زي ــساعد عل ــيت ت ــدابري ال ــز االســتراتيجيات والت حف
ــا يف ذلــك املنظمــات العامــة واخلاصــة        ــسلطة، مب ــات اختــاذ القــرارات وممارســة ال جمــاالت وآلي

 .واالجتماعية
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ــام امل    )ح(  ــاق الع ــة لإلنف ــدعيم اخلطــط احلالي ــة،   ت ــة االجتماعي ــة صــوب التنمي وجه
سيما يف ااالت ذات األولوية، من خالل تطبيق املؤشرات ومتابعـة األثـر حـسب اجلـنس                  وال

 .املترتب على سنة امليزانية
تعــضيد املعهــد الــوطين للمــرأة مؤســسيا وميزانويــا ويف جمــال القــدرة علــى          )ط( 

 .اإلدارة، مبا يكفل بقاءه هو واملؤسسات املرتبطة به
 

  ٤املادة 
 ورد يف مواد أخرى من هذا التقرير أن املساواة القانونيـة بـني الرجـل واملـرأة مكفولـة                  – ٤١٠

يف اإلطار القانوين املكـسيكي، رغـم احلاجـة إىل جعـل القـوانني الثانويـة وافيـة بـالغرض إلبـراز                      
 فـإن اخلطـة   ورغـم اجلهـود املبذولـة إلجيـاد جمتمـع أكثـر عـدال ومـساواة،        . حقوق املرأة والطفل  

 تشري إىل أن املكـسيك ال تـزال تـشهد بـشكل ملحـوظ               ٢٠٠٦-٢٠٠١الوطنية للتنمية للفترة    
عـدم تكـافؤ الفــرص بـني املــرأة والرجـل وبــني شـىت فئاــا االجتماعيـة، وخــصوصا فيمـا يتعلــق        
ــة احلــال        ــصاد، وبطبيع ــشاركة يف االقت ــة والعمــل وامل ــيم واخلــدمات العام ــى التعل باحلــصول عل

 .قوق املواطننيممارسة ح
 وورد يف اخلطة الوطنية للتنمية أن ضمان معاجلة عدم املـساواة بـني اجلنـسني واحتـرام                  – ٤١١

احلقــوق االجتماعيــة والــسياسية واملدنيــة للمــرأة، دون التفــات إىل األصــل اإلثــين أو العمــر أو    
ــدين،     ــة أو الوضــع االجتمــاعي أو العجــز أو ال ــة أو اللغــة أو الثقاف ــة املدني  يقتــضي العمــل  احلال

ويف . بشكل رمسي على إضفاء الطابع املؤسسي على هذا االلتزام بإنشاء املعهـد الـوطين للمـرأة         
هذا الصدد فـإن الربنـامج الـوطين لتكـافؤ الفـرص وعـدم التمييـز ضـد املـرأة، باعتبـاره اخلريطـة                        

عــاجل العمــل اإلجيــايب الــذي ي”املالحيــة للمعهــد، يــنص علــى أن املقــصود بــسياسات اإلنــصاف 
على االستبعاد؛ وتوفري األمن الغذائي؛ وتعزيـز       لقائمة  احاالت اإلجحاف السالفة أو التحيزات      

ــة األرض واملــسكن وعلــى      ــتعلُم وتوليــد الــدخل؛ وتيــسري احلــصول علــى ملكي القــدرة علــى ال
وهـدف هـذه الـسياسات التعـويض     . االئتمان؛ وزيادة القدرة على املشاركة يف اختاذ القـرارات     

وـدف مجيـع هـذه الـسياسات إىل         . ت الظلم املوجودة من قبـل واملـستحثّة اجتماعيـا         عن حاال 
 .“متكني من يتعرض للتفرقة لسبب أو آلخر من األشخاص أو اجلماعات

 ويتــضمن هــذا التقريــر سلــسلة مــن الوســائل اخلاصــة ذات الطــابع املؤقــت الراميــة إىل  – ٤١٢
يت حالـت دون حـصول املـرأة علـى نفـس حقـوق          القضاء على حاالت التمييز وعدم املساواة ال      

ويـرد فيمـا يلـي      . وظروف الرجل يف جمال الـصحة والتعلـيم والعمـل واملـشاركة الـسياسية، إخل              
بعض هذه التـدابري بـشكل مقتـضب، حـىت يتـضح للجنـة اهتمـام بلـدنا بوضـع هـذا النـوع مـن                          

 .التدابري اإلجيابية كما هو معروف
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اللتزاماــا باعتبارهــا دولــة طرفــا يف االتفاقيــة، تــسعى إىل  إن املكــسيك، إدراكــا منــها – ٤١٣
استئصال مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة واملعاقبـة عليهـا، مـن خـالل إطـار قـانوين متفـق مـع                          
الـصكوك الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان للمــرأة، ومنـها مــثال القــانون االحتــادي ملنــع التمييــز   

، وكـذلك مـن خـالل إنـشاء آليـات تـساعد علـى            ٢٠٠٣ والقضاء عليه، الـذي اعتمـد يف عـام        
إتاحة هذه السبل، مثل الس الوطين ملنع التمييز، الذي قصد بإنشائه أن يكون هيئـة توجيهيـة          
لتعزيز السياسات والطرائق اهلادفة إىل املسامهة يف التنمية الثقافية واالجتماعية وكفالـة احلـق يف               

 .املساواة
٤١٤ – لــس تلقــي املطالبــات والــشكاوى املتعلقــة بادعــاء وقــوع أعمــال    ومــن مهــام هــذا ا

. متييزية من أفـراد أو سـلطات احتاديـة يف أدائهـا ملهامهـا والبـت يف هـذه املطالبـات والـشكاوى                      
حفز التعلـيم   : كذلك يقوم الس بتحديد السبل اإلجيابية أو التعويضية الداعمة لتكافؤ الفرص          

ت والنساء يف النظـام التعليمـي جبميـع مـستوياته؛ تـوفري املعلومـات               املختلط وتشجيع بقاء الفتيا   
الكاملــة واملــستكملة عــن الــصحة اإلجنابيــة ووســائل منــع احلمــل؛ كفالــة احلــق يف حتديــد عــدد  
مرات املباعدة بني والدات البنات والبنني؛ املطالبـة بإنـشاء مراكـز لنمـاء الطفـل ودور حـضانة                   

 ).هذا التقرير من ٢ و ١انظر أيضا املادتني (
 ومن األهداف احملددة للربنامج الوطين لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد املـرأة هـدف               – ٤١٥

يتصل مبنع العنف ضد املرأة واملعاقبة عليه واستئـصاله، ويف إطـاره وضـع املعهـد الـوطين للمـرأة          
 ، إســهاما منــه يف٢٠٠٦-٢٠٠٢الربنــامج الــوطين مــن أجــل حيــاة خاليــة مــن العنــف للفتــرة    

ــع واملعاجلــة        ــسياسات العامــة للمن ــشاء نظــام وطــين لل ــق إن ــائلي عــن طري ــصال العنــف الع استئ
 .واإلعالم والتقييم مبنهج جنساين

 تـشرين فحـىت   .  وحتقق يف اال التشريعي تقدم واسـع يف مكافحـة العنـف ضـد املـرأة                – ٤١٦
نـع العنـف العـائلي     قانونـا مل ٣٢ مـن الكيانـات االحتاديـة الـــ     ٢٨، سـنت  ٢٠٠٥أكتـوبر  /األول

 .واملعاقبة عليه
 لرعاية ضحايا العنـف العـائلي، وبـدأ         شبكة للمآوى املؤقتة   ومن ناحية أخرى أُنشئت      – ٤١٧

برنــامج معاجلــة العنــف وإذا كــان . تنفيــذ برنــامج لتعزيــز هــذه املــآوى وحتقيــق كفاءــا املهنيــة 
 يعترب وسـيلة خاصـة لتعجيـل    ، الذي وضعته وزارة الصحة،    العائلي واجلنسي والعنف ضد املرأة    

املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة فيما يتعلق باحلق يف احلصول على الـصحة والتنميـة البـشرية،          
فإن هناك أيضا ضـمن خطوطـه االسـتراتيجية احلـث علـى وضـع مـشاريع موجهـة إىل الـسكان            

تيجة ذلك تـشجيع    وكان من ن  . البالغي الضعف، بالتنسيق مع شىت اجلهات االجتماعية الفاعلة       
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الـشبكة الوطنيـة   إجياد خـدمات متخصـصة ملعاجلـة العنـف العـائلي يف قطـاع الـصحة، وتعـضيد               
 . املتعرضني للعنفملآوى النساء وأبنائهن

 ونظــرا إىل خــصائص هــذه الظــاهرة فــإن بعــض الوســائل الراميــة يف جمــال العنــف إىل    – ٤١٨
جـل واملـرأة قـد متثلـت يف تـدابري شـبه             إحداث حتوالت وإتاحـة اـال لعالقـات منـصفة بـني الر            

 ٢٣ويرد مزيد من املعلومـات عـن مـسألة مكافحـة العنـف ضـد املـرأة يف مـنت التوصـية             . دائمة
 .من هذا التقرير

 مـن   ٧ وفيما يتصل مبشاركة املرأة يف حياة البلد العامـة والـسياسية، الـواردة يف املـادة                  – ٤١٩
، فإنــه باإلضــافة إىل تعــديل القــانون االحتــادي   مــن اللجنــة للمكــسيك ٣٥االتفاقيــة والتوصــية 

للمؤسسات واإلجراءات االنتخابية الذي أدى إىل زيادة الوجود النسائي يف جملس النواب مـن             
ــة إىل ١٦ ــادة عــدد     ٢٢,٨ يف املائ ــة، جــرى االضــطالع بأنــشطة أخــرى ــدف إىل زي  يف املائ

 ٢٠٠٥ هــذه األنــشطة يف عــام وكــان مــن. النــساء يف مناصــب اختــاذ القــرار والوظــائف العامــة
ــامج   ــذ برن ــديات   تنفي ــسياسية للمــرأة يف البل ــة وال ــشاركة االنتخابي ــشجيع امل ــق  ت ــشجيعا خلل ، ت

ــات       ــساء يف االنتخاب ــديات، وكــذلك مــشاركة الن ــة يف البل ــسائية سياســية واجتماعي ــادات ن قي
 .الداخلية يف أحزان

إلدارة الراهنـة، ولـذلك جـرى،     والواقع أن تدريب القياديات كان مـن أهـم شـواغل ا       – ٤٢٠
برنامج تدريب النـساء وتوعيـة      ، تنفيذ   السخاءمن خالل مشروع املعهد الوطين للمرأة املسمى        

 لــدعم قــدرات القياديــات، وتعزيــز دورهــن يف اتمعــات احملليــة، وتــشجيع        الرجــال القــادة 
يد القياديـات   تعـض وجـرى أيـضا إعـداد منهجيـة         . القياديني على التفكري واختاذ مواقف جديـدة      

، املوجهـة إىل القياديـات ذوات اخلـربة أو الراغبـات يف االخنـراط يف العمـل اتمعـي                    اتمعيات
 .بأداء أعمال اجتماعية ملصلحتهن ومصلحة بلديان، وهذه املنهجية قيد النشر اآلن

  ومن أجـل إجيـاد آليـة توجيهيـة للتحـول الثقـايف علـى الـصعيد املؤسـسي مبـا يزيـد مـن               – ٤٢١
برنـامج إضـفاء الطـابع    وصول املرأة إىل مناصب اختـاذ القـرارات، وضـع املعهـد الـوطين للمـرأة            

ومن مكونات هذا الربنامج اختيـار      . املؤسسي على املنظور اجلنساين يف اإلدارة العامة االحتادية       
املــوظفني، ومهــام وهيكــل القيــادات املتوســطة والعليــا، واملهــام حــسب الوظيفــة، والترقيــات،    

 .رص التدريبوف
 وظل من األهداف الرئيسية للمعهـد الـوطين للمـرأة احلـث علـى رسـم صـورة للمـرأة                     – ٤٢٢

تكــون متوازنــة ومراعيــة للفــروق وغــري منطيــة، ولــذلك دعــم حتــسني صــورة املــرأة يف وســائل    
االتصال، من خالل حلقات عمل تتصل باملنظور اجلنساين يف وسائل االتـصال وعقـد لقـاءات                

شــبكة وطنيــة للقــائمني علــى وســائل قــائمني علــى هــذه الوســائل، ــدف تكــوين خمتلفــة مــع ال
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 تساعد يف تعزيز حقوق اإلنـسان للنـساء والفتيـات، وكـذلك حتـسني صـورة املـرأة يف                    االتصال
 .وسائل البث

 ويف إطــار هــذه اخلطــة ذاــا أُدرج يف صــفحة املعهــد الــوطين للمــرأة علــى اإلنترنــت     – ٤٢٣
وميكــن عــرب هــذا املرصــد االطــالع علــى   . صــورة النــساء والفتيــات : مرصــد وســائل االتــصال 

تعليقـــات وشـــكاوى تتعلـــق باحملتويـــات املواضـــيعية لـــربامج التلفزيـــون واإلنترنـــت واإلذاعـــة،  
 .واملقاالت املنشورة يف جمالت أو صحف، وكذلك بالدعاية اليت تنشرها

، الراميـة إىل ضـمان   الـصحة برنـامج املـرأة و     وجتدر بالذكر، يف جمـال الـصحة، مبـادرة           – ٤٢٤
ضم عدد أكرب من النساء إىل التأمني الصحي الـشعيب، بـشرط أن يكـون يف األسـرة الراغبـة يف                     

ويضاف إىل ذلـك عـدم      . دخول النظام فرد واحد بالغ على األقل، ما مل تكن هناك استثناءات           
 الــصحي ويــسعى برنــامج التــأمني. تطبيــق احلــصة علــى النــساء ذوات الــدخل املــنخفض للغايــة 

وقـد متكـن هـذا الربنـامج، منـذ بـدء            . الشعيب إىل إعطاء األولوية لضم األسـر الـيت تعوهلـا امـرأة            
، مــن مشــول أكثــر مــن مليــوين أســرة،      ٢٠٠٥يونيــه /حزيــران وحــىت ٢٠٠٢عملــه يف عــام  

 .املائة منها تعوهلا امرأة يف ٧٣
ــر الــذي أُرســل إىل  – ٤٢٥ ــيم الثــاين   يف٢٠٠٤يف عــام  املتحــدة األمــم ويف التقري  إطــار التقي

 بدأ تنفيذ عملية التـرخيص للوحـدات الـصحية يف           ٢٠٠٣ملنهاج عمل بيجني، ورد أنه يف عام        
جمــال إنــصاف اجلنــسني، الــيت جــرى مــن خالهلــا التــرخيص للمستــشفى النــسائي التــابع لــوزارة 
الصحة ملا يقوم بـه مـن أعمـال التـشخيص، وصـياغة الـربامج مـن منظـور جنـساين، واحلـصول                       

 .على املعايري األوىل الداعمة للمساواة
 وكان التعليم جماال آخـر مـن اـاالت املعتـرف جبـدارا باالهتمـام الفـائق يف القـضاء                     – ٤٢٦

وإذا كـان مـن املؤكـد أن التخلـف يف التعلـيم األساسـي               . على عدم املساواة بني املرأة والرجـل      
احلالــة تــشري إىل وجــود فــوارق واســعة يتنــاقص ســواء بالنــسبة إىل املــرأة أو الرجــل، فــإن هــذه  

حسبما يدور احلديث عن سكان الريف أو احلضر، وتعترب نساء املناطق الريفية األشـد حرمانـا                
 ). من هذا التقرير١٠هناك وصف أمشل للتدابري املتخذة يف هذا الصدد يرد يف إطار املادة (

 الفتيـات واملراهقـات والنـساء     وتعترب املنح الدراسية من أجنع الوسائل لتـشجيع إدمـاج        – ٤٢٧
ــه   ــامج     . يف النظــام التعليمــي واســتمرارهن في ــق برن ــام، عــن طري ــيم الع ــد زادت وزارة التعل وق

.  يف املائـة   ٢٥، عدد املـنح الدراسـية املقدمـة إىل التلميـذات املنخفـضات الـدخل بنـسبة                  الفرص
تـوفري الـدعم لألمهـات،      وتقوم وزارة التنمية االجتماعية أيضا، من خـالل الربنـامج املـذكور، ب            

 .وتعزز سياسة املنح الدراسية لتعويض حرمان الفتيات من احلصول على التعليم
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منح دراسية لألمهـات    ، أنشأت وزارة التعليم العام برنامج       ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول ويف   – ٤٢٨
، ـدف مـساعدة الـشابات املراهقـات الـاليت يتحـولن إىل أمهـات                الشابات وللشابات احلوامل  

 فرصـة ثانيـة   وهناك برنـامج مماثـل يـسمى        . جرن الدراسة على االنتهاء من التعليم األساسي      ويه
ولدى جامعة املكـسيك الوطنيـة املـستقلة        . يشجع على استمرار املراهقات احلوامل يف الدراسة      

رخـصة مـع التمتـع      أيضا نظام للمنح الدراسية شبيه برخصة العمـل لألمهـات احلوامـل املـسماة               
 .، واهلدف هو جتنب أن حيول احلمل دون مواصلة النساء دراستهن العليامبنحة دراسية

، الـذي وضـعته   برنامج إنصاف اجلنسني والبيئة واالسـتدامة    ، أصبح   ٢٠٠٣ ومنذ عام    – ٤٢٩
وزارة البيئة واملوارد الطبيعية، يتكون مـن عـدة خطـوط للعمـل موجهـة صـوب تعزيـز وتعمـيم                     

ويهـتم الربنـامج بوجـه خـاص بتقـدمي إعانـات إىل             . وزارةاملنظور اجلنـساين يف مجيـع جمـاالت الـ         
املــشاريع اإلنتاجيــة املقــصود ــا دعــم القــدرات احملليــة للجماعــات النــسائية يف جمــال الزراعــة     

 .العضوية واإلدارة
ــسخاء ويف إطــار مــشروع  – ٤٣٠ ــدرج ال ــة  منــوذج إنــصاف اجلنــسني ، ين ــواله اآللي ــذي تت  ال

ــك الــ    ــه البن ــرأة وميول ــة للم ــه      . دويلالوطني ــسري علي ــإلدارة ت ــام ل ــوذج يف نظ ــذا النم ــل ه ويتمث
املنظمات لتـشجيع ودعـم تكـافؤ الفـرص للمـرأة والرجـل، واحلـد مـن التمييـز يف العمـل الـذي                   
تعانيــه العــامالت يف اهليئــات العامــة واخلاصــة املــشاركة يف الربنــامج، عــن طريــق اتبــاع طرائــق   

تــات القائمــة وتــدعم وجــود بيئــة عمــل   لإلنــصاف مــن خــالل أعمــال تــصحيحية تعــاجل التفاو  
 مــن هــذا ٣٥ والتوصــية ١١يــرد وصــف للنمــوذج يف املــادة (مرضــية ومــوظفني أكثــر محاســة 

 ).التقرير
تقدير املؤسسة املشتملة، مـن أجـل        وجدير باإلشارة، يف هذا املوضوع، تنفيذ برنامج         – ٤٣١

عمــل للمعـوقني، مــع  ، الــذي يـشجع مــشاركة املؤسـسات يف إجيــاد فـرص    ثقافـة عمــل جديـدة  
اإلعراب عن التقدير ملا تؤديه من عمل، وختصيص شعار هلـا يـستمر ثالثـة أعـوام لوضـعه علـى         

 .منتجاا وخدماا
 علـى   (BANCOMEXT) وينص نظام الترقيات يف املصرف الوطين للتجـارة اخلارجيـة            – ٤٣٢

ــشواغر، جيــب أخــذ عامــل اجلنــ        ــشغل أحــد ال ــسابقة ل ــادل يف م ــد حــدوث تع ــه عن سانية يف أن
االعتبار، وهو ما يعين تفضيل املرأة، وبذلك يـتم القـضاء أيـضا علـى اآلثـار اإلضـافية احفـة،                     

 .ومؤدى ذلك أنه ال تنافس هناك على الوظيفة املطلوب شغلها
 ويوجد يف الربنامج االستثنائي لالئتمان، الذي وضعه صندوق اإلسكان التـابع ملعهـد               – ٤٣٣

عيـــة للعـــاملني يف الدولـــة، خطـــة لرعايـــة العـــاملني ذوي الـــدخل الـــضمان واخلـــدمات االجتما
 . يف املائة من االئتمانات لرعاية األمهات العزبات١٠املتوسط، ختصص 
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 وفيما يتصل بالعناية بنساء املناطق الريفية، فإنـه جتـدر باإلشـارة األعمـال ذات الـصلة                  – ٤٣٤
ــة ومــنح القــروض   ــسعى . بتمويــل املــشاريع اإلنتاجي ــامجوي ــرأة يف القطــاع الزراعــي  برن إىل  امل

ــساء القطــاع الزراعــي مــن خــالل دعــم املــشاريع       ــاجي لن تــشجيع اإلدمــاج االقتــصادي واإلنت
اإلنتاجيــة، وتلبيــة االحتياجــات مــن التنظــيم والتــدريب املتكامــل، وتعزيــز إجيــاد فــرص العمــل    

 .اإلنتاجي، وحتسني نوعية حياة أسرة املرأة وجمتمعها احمللي
 مـن ناحيتـه إىل زيـادة        برنامج التنظيم اإلنتاجي للنساء من السكان األصـليني         ويهدف – ٤٣٥

مشاركة النساء مـن الـسكان األصـليني ذوات اخلـربة التنظيميـة القليلـة يف جمـال اإلنتـاج، وغـري                
احلاصــالت علــى مــوارد مؤســسية أخــرى، والقاطنــات يف منــاطق عاليــة وفائقــة التــهميش،          

 وذلك مـن خـالل متويـل املـشاريع اإلنتاجيـة وتـوفري مـا حيـتجن                  باعتبارهن معضدات لتنميتهن،  
 .إليه من مرافقة ومشورة

تـضم    صـندوقا ال   ٢٨،  برنامج الصناديق اإلقليمية للسكان األصليني     وهناك، يف إطار     – ٤٣٦
ســوى نــساء مــن الــسكان األصــليني، وتتلقــى التمويــل واملــساعدة التقنيــة والتــدريب مــن أجــل  

 .اعات اليت تتألف منها هذه الصناديقالدعم التنظيمي للجم
ــشمل – ٤٣٧ ــات   وي ــصغري للريفي ــل ال ــساء    صــندوق التموي ــصغري ختــدم ن ــات لالئتمــان ال  آلي

اتمعات احمللية ذات التهميش العايل يف البيئة الريفية من خالل هيئات وسيطة، وذلـك ـدف            
وهنـاك  . ل يف هـذا القطـاع    تشجيع االستثمار اإلنتاجي وتعزيز ثقافة االدخار وتكوين رأس املـا         

خطة مماثلة يقدمها الصندوق الوطين لدعم املشاريع االجتماعية، وتقوم بتـشغيل األداة املـسماة              
 . لتعزيز السياسات والتدابري املوجهة صوب املشاريع االجتماعيةتشجيع املرأة على اإلنتاج

بالـــدعم النـــساء  الـــذي وضـــعته وزارة التنميـــة االجتماعيـــة  املوئـــل وخيـــتص برنـــامج – ٤٣٨
 الــاليت يعلْــن النــساء ربــات األســر املتزوجــات وغــري املتزوجــات مــن خــالل الطريقــة املــسماة   

وينفـذ املعهـد الـوطين للمـرأة اسـتراتيجية مـشاة            . أسرهن أو يتكفلن اقتصاديا مبعالني يرعينـهم      
 .النساء الوحيداتتسمى 

 
 ٥املادة 
 علـى  لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضـد املـرأة    للربنامج الوطين    ينص اهلدف رقم تسعة      – ٤٣٩
احلث على رسم صورة للمرأة تكون متوازنة ومراعية للفـروق وغـري منطيـة يف اـاالت          ”أمهية  

واسـتمر يف هـذا اإلطـار تـشجيع الـصور املتوازنـة يف              . “الثقافية والرياضية ويف وسائل االتصال    
ما يف تنمية البلد ويف رفاهة األسرة، عـالوة         شىت أمناط احلياة، سواء للرجل أو املرأة، ومسامهته       

 .على دعم القدرة املهنية للمرأة ومشاركتها يف االني الثقايف والرياضي
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 وسائل االتصال
مرصـد وسـائل   ، أدرج املعهد الوطين للمرأة يف صفحته على اإلنترنت ٢٠٠٣ يف عام  – ٤٤٠
قـدمي صـورة املـرأة يف وسـائل االتـصال           ، باعتباره أداة لرصد ت    صورة النساء والفتيات  : االتصال

اجلماعي؛ وميكن يف هذا املرصد تقـدمي تعليقـات وشـكاوى مـن احملتويـات املواضـيعية لإلعـالن                   
ــة يف اـــالت أو      ــاالت املكتوبـ ــة واملقـ ــون واإلنترنـــت واإلذاعـ ــرامج التلفزيـ ــذي يبـــث يف بـ الـ

 .الصحف، إخل
 املـرأة يف وسـائل االتـصال عـن طريـق             وعزز املعهد الوطين للمرأة أيضا حتسني صـورة        – ٤٤١

شبكة وطنية للقـائمني علـى      ثالثة لقاءات مع القائمني على وسائل االتصال استهدفت تشكيل          
 تساعد على تعزيز حقوق اإلنسان للنـساء والفتيـات، وكـذلك حتـسني صـورة                وسائل االتصال 

 .املرأة يف وسائل البث
، ن املنظـور اجلنـساين يف وسـائل االتـصال    حلقـيت عمـل عـ    ونظم املعهد الوطين للمـرأة   – ٤٤٢

لتعريــف وتوعيــة الــسكان مبعــىن مفــاهيم النــشاط اجلنــسي والتمييــز والــصور النمطيــة للجنــسني  
وغري ذلك، كما وفَّر العناصر الالزمة لتحديد الصور النمطية يف الصحافة املكتوبـة والتلفزيـون               

ــا  ــة العمــل األوىل موجهــة إىل مــو  . والقــضاء عليه ــصال االجتمــاعي يف  وكانــت حلق ظفي االت
احلكومــة االحتاديــة، وحــضرا موظفــات يف وزارة الداخليــة ووزارة البحريــة ووزارة االقتــصاد 

ــرأة     ــوطين للم ــد ال ــام واملعه ــن الع ــصحفيني،     . ووزارة األم ــة لل ــل الثاني ــة العم وخصــصت حلق
 .واشترك فيها ممثلون للوسائل اإللكترونية والصحافة املكتوبة

زارة التعلــيم العــام علــى أال يتــضمن جممــل براجمهــا اإلذاعيــة والتلفزيونيــة   وحرصــت و– ٤٤٣
املذاعة صورا منطية على أساس اجلنس، مع تشجيع املـشاركة الدميقراطيـة وتوزيـع املـسؤوليات                

وتـسهم الـوزارة، مـن خـالل اإلذاعـة التعليميـة، يف       . بني املرأة والرجل يف األسـرة ويف املدرسـة        
 بـاملنظور اجلنــساين وعــدم التمييـز ضــد املــرأة، وذلـك عــن طريــق البــث    تـشجيع وتعزيــز الــوعي 

 .املتزايد لربامج تدعو إىل إنصاف املرأة ورعاية فئات معينة من السكان
احلملـة الوطنيـة حلقـوق      :  ومن أبرز محالت البـث الـيت يـدعمها املعهـد الـوطين للمـرأة               – ٤٤٤

 املطبوعـة واإللكترونيـة لـدعم تكـافؤ الفـرص         ، الـيت تـذاع يف الوسـائل       النساء يف العمل والتعليم   
االقتصادية، وتشجيع القضاء على العوامل املسببة لفقر املرأة، والدفاع عـن حقوقهـا املتكاملـة،               

احلملـة الوطنيـة    ودعم التعليم من منظور جنساين، وتعزيز مشاركة املرأة يف اختاذ القـرارات؛ و              
يد الوطين باإلذاعة والتلفزيون، واليت تتمثـل حماورهـا         ، اليت تذاع على الصع    لتقدير العمل املرتيل  

املفاهيمية يف الكرامة، وتكافؤ الفرص، والعدل االجتماعي، وتقدير الذات، واملعاملـة الكرميـة،             
 .جيب أن تكون للعمل املرتيل قيمته وأن تكون ملن يزاوله كرامته: والنماء، ومنطقها
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اتـصال مـن منظـور جنـساين، تـضمنت تعزيـز        وقام الـس الـوطين للـسكان حبمـالت          – ٤٤٥
ــة ومــسؤولية فيمــا يتعلــق بعــدد أطفاهلــا واملباعــدة بــني        ــرأة يف القــرار عــن وعــي وحبري حــق امل

 .والدام، واحلق يف الصحة اإلجنابية وإنصاف اجلنسني يف العالقات االجتماعية
حــول الثقــايف  ويــشجع معهــد الــضمان واخلــدمات االجتماعيــة للعــاملني يف الدولــة الت – ٤٤٦

والقضاء علـى الـصور النمطيـة للمـرأة، ويقـدم صـورة متوازنـة للمـرأة توضـح أمهيـة الواجبـات                       
واألدوار اليت تؤديها العاملة يف خدمة الدولة، وذلـك مـن خـالل وسـائل االتـصال الـيت ميلكهـا                     

ت املعهــد علــى املــستوى الــوطين، يف مجيــع مراكــز األقــاليم والواليــات والعيــادات واملستــشفيا  
 .التابعة للمعهد، وكذلك يف بعض الوحدات احلكومية واجلمعيات املدنية

 وعلــى صــعيد الواليــات مــثال، عقــد معهــد املــرأة يف باخــا كاليفورنيــا احملفــل املــسمى  – ٤٤٧
 .االتصال حليفاً لإلنصاف

 
 التعليم والتدريب والتوعية للقضاء على الصور النمطية

الربنـامج املتكامـل للتربيـة الوطنيـة واألخالقيـة يف           من خالل    تقوم وزارة التعليم العام،      – ٤٤٨
، بإدراج املنظـور اجلنـساين، واحتـرام وتقـدير التنـوع، ونبـذ التمييـز،                التعليم االبتدائي والثانوي  

واختاذ تدابري تعزز املعاملة العادلة واملنصفة والتضامنية بني الفتيات والفتيـان، يف املنـهج اخلـاص                
: كذلك نظمت الوزارة شـىت الـدورات وحلقـات العمـل مثـل            . وطنية واألخالقية مبادة التربية ال  

إنصاف اجلنـسني يف التعلـيم األساسـي؛ بـديل تعليمـي إلنـصاف اجلنـسني وتكـافؤ الفـرص بـني                     
بنـاء إنـصاف    واألطفال والطفالت يف التعليم األويل والتعليم قبل املدرسي؛ الطريق إىل الثانويـة             

ويتـضمن تـدريب املدرسـني واملدرسـات يف اتمعـات احملليـة،             . بتدائيـة اجلنسني يف املدرسـة اال    
احلقـوق اجلنـسية، الـصور النمطيـة        : من خالل الس الوطين لتشجيع التعليم، مسائل من قبيـل         

ولالطالع على مزيد مـن     . للجنسني وأدوارمها، العنف، الصحة وإنصاف اجلنسني، وغري ذلك       
 . من هذا التقرير١٠الطالع على املادة املعلومات يف هذا الشأن، يرجى ا

 املعهـد الـوطين لتعلـيم الكبـار         – ويقوم الس الوطين للتعليم من أجل احليـاة والعمـل            – ٤٤٩
ــساين إن مل يكــن        ــة لتحــديثها، وإدراج املنظــور اجلن ــواد التعليمي ــاذج وامل ــة للنم ــة دوري مبراجع

جيع الــتفكري يف األدوار املــسندة مــدرجا فيهــا، والقــضاء علــى الــصور النمطيــة للجنــسني، وتــش
حلقـة عمـل     ٣٠وقام الـس أيـضا بعقـد أكثـر مـن            . تقليديا إىل املرأة والرجل وإعادة تقديرها     

 من واليات البلد يف موضـوع       ١٥ ملوظفي املؤسسات والعاملني يف التعليم التضامين يف         تدريبية
 النمــاذج التعليميــة يف حمــور املنظــور اجلنــساين، والنــشاط اجلنــسي واحتــرام الــذات، واســتخدام

 .“اجلنسانية والتمكني”
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الربنــامج  برنــامج عمــل منبثقــة عــن ١٩ ويف إطــار برنــامج املــرأة والــصحة، اســتعرض – ٤٥٠
، إلدراج املنظــور اجلنــساين يف اســتراتيجياا وخطــوط ٢٠٠٦‐٢٠٠١الــوطين للــصحة للفتــرة 

جمـال اجلنـسانية، إلحـداث تغـيري     وهلذا الغرض عقدت دورات ركزت على التوعيـة يف         . عملها
يف مواقف موظفي املستوى األعلى يف اجلهات املركزية والدوائر الـصحية التابعـة للواليـات يف                

 .تسعة من الكيانات االحتادية
 وعمدت وحدات حكومية شىت، من أجـل التوعيـة وتعزيـز إنـصاف اجلنـسني وتنفيـذ                  – ٤٥١

 دراســية وحلقــات عمــل وحمافــل ومــؤمترات  الــسياسات وإبــراز دور املــرأة، إىل عقــد حلقــات 
وزارة العالقــات اخلارجيـــة، ووزارة اإلصــالح الزراعـــي، ووزارة الزراعـــة   : ملوظفيهــا، ومنـــها 

وتربيــة املاشـــية والتنميـــة الريفيـــة وصـــيد األمســـاك واألغذيـــة، ووزارة اخلدمـــة العامـــة، ووزارة  
كـسيكية، واللجنـة الوطنيـة للميـاه،        البحرية، ووزارة البيئة واملوارد الطبيعيـة، وشـركة الـنفط امل          

وهيئة املطارات واخلدمات املعاونة، واللجنـة االحتاديـة للكهربـاء، واملعهـد املكـسيكي للـضمان                
وكـان مـن    . االجتماعي، ومعهد الصندوق الوطين إلسكان العمال، والسجل الزراعـي الـوطين          

اإلطــار القــانوين، التوعيــة املفــاهيم األساســية و: إنــصاف اجلنــسني: املــسائل املطروحــة مــا يلــي 
باملنظور اجلنساين، التنمية املتكاملة، الصحة، األسـرة، التنميـة البـشرية، احتـرام الـذات، انعـدام                 
املساواة بني اجلنسني، التنمية املتكاملة للمرأة املنافـسة، علـم الـنفس يف جمـال العمـل، الـصورة،                   

ض اجلهــات أيــضا محــالت دائمــة  ونظــم بعــ. الشخــصية، الــذكورة، متابعــة التوعيــة، الــتمكني 
لتشجيع املزيد من مشاركة الرجال يف قرارات تنظيم األسرة وتوجيـه اآلبـاء واألمهـات، وهـي                 

 .محالت تنطوي على جوانب للمشاركة األسرية
، بدأ املعهد الوطين للمـرأة يـنظم للـهيئات النـسائية            ٢٠٠٥ يونيه/حزيران واعتبارا من    – ٤٥٢

ــدابري  قــة العمــل الدراســية املــسماة  يف الواليــات والبلــديات حل ــة يف جمــال الــذكورة والت التوعي
، إلشراك الرجال يف عملية إدراج املنظور اجلنـساين يف القـوانني والـربامج والـسياسات                اإلجيابية
 حىت يتسىن للمـشاركني     منهجيات التدريب يف جمال الذكورة    ووضعت الوثيقة املسماة    . العامة

ق وعي بشأن األصل الثقـايف للـصور النمطيـة للجنـسني، والـتفكري              يف حلقة العمل الدراسية خل    
يف انعدام األمن الناجم عن الذكورة املهيمنة، واإلقرار بأنه ال العنف وال اإلخضاع مـن طبـائع                 

 .األمور، ولذلك ميكن وجيب منعهما
 

 تساوي املسؤوليات يف نطاق األسرة
ا يزيد على مليـون ونـصف مليـون شـخص            يرعى املعهد الوطين لتعليم الكبار سنويا م       – ٤٥٣

ويقـدم املعهـد،   . من الشباب والبالغني الذين يتلقون التعليم األساسي، وأكثـرهم آبـاء وأمهـات     
، اقتراحـات تعليميـة، وال سـيما يف حمـور األسـرة           منوذج التعليم من أجل احلياة والعمل     يف إطار   
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 إىل  جتربـة مـشتركة؛ وبيـت بـال عنـف         : ةتعليم أبنائنا وبناتنا؛ واألبـو    ودف مناذج   . واجلنسانية
 .تعزيز وتطبيق مواقف وقيم تساعد على تغيري العالقات بني املرأة والرجل

 ويتــشكل اإلطــار العــام لتعلــيم الــشباب والبــالغني الــذي حــدده املعهــد الــوطين لتعلــيم  – ٤٥٤
مــة؛ تعزيــز تطــوير الكفــاءات العا: الكبــار مــن جمموعــة مــن املقاصــد التعليميــة احملــددة، ومنــها  

املواقف والقيم، وال سيما احترام الذات واملـسؤولية واالحتـرام؛ التطبيـق الـدائم واملعمـم لـنهج                  
تتعلـق باإلنــصاف واجلنــسانية وحقــوق اإلنــسان واهلويـة والتنــوع الثقــايف واالجتمــاعي والرؤيــة   

ماعيــة، وجيــري تنــاول جوانــب األســرة، وطــرح الفــروق اجلنــسية والثقافيــة واالجت  . املــستقبلية
وضــرورة إتاحــة الفــرص للنــساء والرجــال لتحديــد أدوارهــم وعالقــام داخــل األســرة بــالبنني  
والبنات أو بالبالغني أو املصابني بعجز ما، والعمل تدرجييا علـى تغـيري هـذه األدوار والعالقـات            

 .وصوال إىل مزيد من اإلنصاف
اعدة يف منــاء الطفــل واملراكــز   وكجــزء مــن الرعايــة املتكاملــة املقدمــة يف مراكــز املــس  – ٤٥٥

اتمعية ملـساعدة الطفـل التابعـة للنظـام الـوطين للتنميـة املتكاملـة لألسـرة، جيـري إجنـاز منـوذج                       
التعلــيم األســري بالتنــسيق مــع وزارة التعلــيم العــام، مــن خــالل إجــراءات تعليميــة موجهــة إىل   

لك نــشوء عالقــات توافــق اآلبــاء لتحقيــق أفــضل منــاء ســواء للحــدث أو ألســرته، ممــا يعــزز بــذ 
 .واحترام يف إطار ج إنساين

 وعلى صعيد الواليـات، قامـت اهليئـات النـسائية يف واليـات غوانـاخواتو وخاليـسكو                  – ٤٥٦
وناياريــت وســينالوا وســاكاتيكاس بعقــد حلقــات عمــل ودورات توعيــة لتوطيــد العالقــات         

؛ تعليم أبنائنا وبناتنا؛ األبـوة جتربـة    املنظور اجلنساين : األسرية ومكانة املرأة يف مواضيع من قبيل      
اقتراحــات مــن أجــل تعــايش دميقراطــي يف وتواصــل يف واليــة بــويبال تنفيــذ مــشروع . مــشتركة
، ويف إطار هذا املـشروع عقـدت يف واليـة فرياكـروس حلقـات عمـل لتوعيـة املدرسـني            األسرة

.  طفـال وطفلـة    ١٨٥ه  ، اشـترك فيـ    أسـريت وأنـا   واألمهات، ونظم حمفل خاص بالطفولة بعنـوان        
 .برنامج التعليم من أجل احلياةويف والية كرييتارو نفذ 

 
 تدابري أخرى جديرة بالذكر

 جرى االضطالع يف املصرف الوطين للتجارة اخلارجية بتدابري خمتلفـة موجهـة صـوب         – ٤٥٧
الـذي  القضاء على الصور النمطية، ومنها االجتاه اجلديد إىل طلب موظفني يف جمـال احملروقـات             

ــذين           ــساء والرجــال ال ــات الن ــر يف طلب ــى النظ ــنص عل ــك، وال ــل ذل ــساء قب ــشمل الن مل يكــن ي
وجـرى اسـتعراض واعتمـاد اإلطـار املفـاهيمي يف جمـال        . يستوفون شـروط املعرفـة وأداء العمـل       

اجلنسانية وعمم علـى مـوظفي املـصرف، باإلضـافة إىل جـدول للمـصطلحات يتـضمن مفـاهيم               
تنــوع، وذلــك مــن خــالل جملــة املــصرف اإللكترونيــة؛ وجــرى أيــضا   اجلنــسانية واإلنــصاف وال
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استعراض مواد ترويج خدمات املصرف للتأكد من أن الـصورة املعطـاة عـن املـرأة هـي صـورة                    
 .املساواة اخلالية من القوالب النمطية

 
 ٦املادة 
يت وجهتـها    يف ضوء اهتمام جلنة اخلبريات ذه املسألة، واتساقا مع التوصية احملـددة الـ              – ٤٥٨

إىل املكسيك فيما يتعلق بتقريرها الدوري اخلـامس، فـإن املعلومـات ذات الـصلة تـرد يف اجلـزء                    
 .٢٩األول من هذا التقرير يف إطار التوصية رقم 

 
 ٧املادة 
ــدين        – ٤٥٩ ــع امل ــات اتم ــشريعية ومنظم ــسلطة الت ــة وال ــة االحتادي ــسلطة التنفيذي ــضطلع ال  ت

ب الــسياسية والتجمعــات الــسياسية الوطنيــة واملعهــد االنتخــايب  واألوســاط األكادمييــة واألحــزا
االحتادي بأعمال خمتلفة لتحقيق وصـول النـساء إىل الوظـائف العامـة والتمثيليـة وجمـاالت اختـاذ            

 .القرارات وتقدمهن فيها
 الـــيت القـــانون االحتـــادي للمؤســـسات واإلجـــراءات االنتخابيـــة إن التعـــديالت علـــى – ٤٦٠

 واحملـددة يف الوثيقـة الـيت تتـضمن الـردود علـى أسـئلة اللجنـة املعنيـة                    – ٢٠٠٢أُدخلت يف عام    
 تــشكل إطــارا –بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة بــشأن تقريــر املكــسيك الــدوري اخلــامس     

مرجعيا إلدخال مفهوم اإلنصاف بني اجلنسني باعتباره حقا يف ممارسـة املواطنـة، وهـو مـا أدى        
 يف  ٣٢ مـن القـوانني االنتخابيـة الـــ          ٢٢ طـابع مؤقـت وملـزم يف         إىل تدابري إجيابيـة أخـرى ذات      

وكان من نتيجة ذلك، استنادا إىل هذا اإلطار املؤسسي، االعتراف بـاحلقوق املدنيـة      . الواليات
 .والسياسية للمرأةـ، ووصول مزيد من النساء إىل الوظائف العامة

 
 احلق يف التصويت واالنتخابات العامة

 مـع  ٢٠٠٣ة التعـديل املـذكور أن تعـين توفيـق العمليـة االنتخابيـة لعـام         كان من نتيج   – ٤٦١
التــشريع اجلديــد، وأصــبح مطلوبــا مــن األحــزاب الــسياسية بالتــايل تعزيــز املــشاركة الــسياسية     

 .للمرأة، مبا يف ذلك إفساح جمال أكرب يف ترشيحاا لكونغرس االحتاد
حكـام القـانون االحتـادي للمؤسـسات        ويف هذا السبيل أخـذت األحـزاب الـسياسية بأ          – ٤٦٢

واإلجــراءات االنتخابيــة، وأفــسحت جمــاال أوســع للنــساء يف الترشــيحات النيابيــة علــى أســاس    
ــدأين  كــال ــل التناســيب  (املب ــسبية والتمثي ــة الن ــات أوىف، انظــر   ). األغلبي ــى معلوم ولالطــالع عل

 . من مرفق هذه املادة٤-٧ إىل ١-٧اجلداول من 
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ففــي الــدورة . يــزداد متثيــل النــساء يف كــونغرس االحتــاد بــشكل كــبري  وــذه الطريقــة – ٤٦٣
لس النـواب علـى سـبيل املثـال، كانـت نـسبة             ) ٢٠٠٣-٢٠٠٠(التشريعية الثامنة واخلمسني    

 يف املائة؛ ويف أعقاب العمليـة االنتخابيـة وبتـأثري مـن التعـديالت، ارتفـع        ١٧,٨٠وجود النساء   
). ٢٠٠٦-٢٠٠٣(الــدورة التــشريعية التاســعة واخلمــسني   يف املائــة يف ٢٤وجــود النــساء إىل 

 املتحـــدة األمـــموعلـــى الـــرغم مـــن عـــدم الوصـــول إىل احلـــد األدىن للتمثيـــل الـــذي اقترحتـــه   
، فــإن ذلــك يــشري إىل تقــدم مهــم ســيكون مــن الــضروري تعزيــزه وتوطيــده يف  )املائــة يف ٣٠(

 .٢٠٠٦االنتخابات االحتادية يف عام 
، كانــت املــشاركة الــسياسية للنــساء أعلــى مــن ٢٠٠٣بــات يف عــام  ويف فتــرة االنتخا– ٤٦٤

 يف املائـــة، شـــكلت النـــساء ٤٠,٩فمـــن النـــاخبني الـــذين بلغـــت نـــسبتهم . مـــشاركة الرجـــال
 عامـا،   ٥٠ومـن الـسكان الـذي تقـل أعمـارهم عـن             .  يف املائة  ٤٦,٢يف املائة والرجال     ٥٣,٨

ركة الرجـال يف فئـة الـسكان الـذين       فاق عدد املشاركات عدد املشاركني، يف حني زادت مشا        
 يف املائــة مــن املقيــدات يف القائمــة النــسبية  ٤٢,٦واشــترك يف االنتخابــات . جتــاوزوا اخلمــسني

وفيمـا يتعلـق    .  يف املائـة   ٣٩للنساء، يف حني بلغت نسبة املشتركني من القائمة النسبية للرجـال            
 الوظيفـة، كانـت مـشاركة النـساء         بتشكيل اللجان االنتخابية يف هذه العملية االنتخابية حسب       

 يف املائـة؛ أعمـال   ٢٥,٧) ١(فـرز األصـوات   : أقل من مشاركة الرجـال وفقـا ملـسؤولية القـرار         
ــسكرتارية  ــرز األصــوات  ٢٥,٦ال ــة؛ ف ــة  ٢٥,٣) ٢( يف املائ ــة؛ رئاســة اللجن  يف ٢٣,٥ يف املائ

 .املائة
لـسياسية ذات األغلبيـة،      وفيما يتصل بوجود النـساء يف وظـائف القـرار يف األحـزاب ا              – ٤٦٥

 يف املائة من الوظائف يف اللجنة التنفيذيـة         ٣٦,٥ إىل أن النساء شغلن      ٢٠٠٤تشري بيانات عام    
 يف املائة يف حـزب الثـورة الدميقراطيـة          ٢٦,١وبلغت هذه النسبة    . الوطنية حلزب العمل الوطين   

لــسياسية الثالثــة وتــشمل هياكــل األحــزاب ا.  يف املائــة يف احلــزب الثــوري املؤســسي ٢٠,٨و 
 .أجهزة تسعى إىل تطوير املشاركة السياسية للمرأة

وفيمــا يتعلــق .  وعلــى صــعيد الواليــات تتفــاوت نــسب اجلنــسني مــن كيــان إىل آخــر  – ٤٦٦
 ٢٠٠٥أغـسطس   /آب يف   ٣٢ مـن الكيانـات الـــ        ٢٢باألنصبة حسب اجلـنس، كـان هنـاك يف          

انا موضوعة لكل مناصـب األغلبيـة    كي١٣تشريع حمدد خاص باجلنسني، ولكن التشريعات يف      
وهناك أربـع واليـات دون تـشريع خـاص باألنـصبة حـسب اجلـنس،                . النسبية والتمثيل التناسيب  

ولـيس فيهــا سـوى توصــيات يف تـشريعاا حتــث علـى حتــسني وتعزيـز مــشاركة املـرأة يف مجيــع       
 . ساكاتيكاسوالوالية الوحيدة اآلن اليت حتكمها امرأة هي. جماالت التنمية يف الواليات
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ــرة تـــشريعات الواليـــات إىل احلـــق يف التـــصويت والترشـــح  – ٤٦٧ فواليـــات :  وختتلـــف نظـ
غواناخواتو وخاليسكو وناياريت على سبيل املثال تكفـل للرجـال والنـساء علـى قـدم املـساواة                 

 .احلق يف التصويت والترشح
 

 الوظائف العامة واملشاركة يف صياغة السياسات احلكومية
ــة        وردت يف– ٤٦٨ ــة املعني ــدوري اخلــامس إىل اللجن ــر املكــسيك ال ــة دعــم تقري ــدمي وثيق  تق

الربنـامج الـوطين لتكـافؤ الفـرص وعـدم التمييـز ضـد         بالقضاء على التمييز ضد املرأة إشـارة إىل         
. ، وإىل العمليــة التــشاركية للتــشاور الــوطين واإلقليمــي الــيت جــرت إلعــداد هــذا التقريــر  املــرأة

وظفــات ومــوظفي اإلدارة العامــة االحتاديــة، واملــشرعات، والــسني  وجيــدر بالــذكر اشــتراك م
االستشاري واالجتماعي للمعهد الوطين للمرأة، واملنظمـات الـسياسية واخلاصـة، واملؤسـسات             

 .األكادميية يف آلية التشاور، من خالل اجتماعات العمل والتحليل املعقودة يف احملافل
ــات للت  – ٤٦٩ ــضا وعــززت آلي ــشئت أي ــدين لالســتمرار يف صــياغة      وأن ــع امل ــع اتم ــاون م ع

 ٨وتـنص املـادة     . )٧(سياسات عامة يف إطار جلنـة الـسياسة احلكوميـة يف جمـال حقـوق اإلنـسان                
سـتكفل املـشاركة    ”من االتفاق الرئاسـي الـذي أعلـن فيـه إنـشاء هـذه اللجنـة علـى أن اللجنـة                      

حبيـث يكـون هلـم صـوت ولكـن دون           الكاملة ملمثلي منظمات اتمـع املـدين يف مجيـع دوراـا             
ويف هذا السياق أُنـشئت آليـة للحـوار بـني اللجنـة ومنظمـات اتمـع املـدين املعنيـة                  . “تصويت

حبقـوق اإلنـسان، ومـن خالهلــا تـسهم هـذه املنظمـات بطريقــة فعالـة يف رسـم وتنفيـذ الــسياسة          
مايـة الوطنيـة   اخلارجية للمكسيك يف جمال حقـوق اإلنـسان حـىت تتـوفر هـذه الـسياسة علـى احل        

وجدير بالذكر أن اشتراك منظمات اتمع املـدين يف اللجـان الفرعيـة، وبالـذات               . هلذه احلقوق 
اللجنة الفرعية ملتابعة عملية وضع الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان، قد أثرى عمليـة إجنـاز هـذا                 

 .الربنامج
 التفاوتـات امللحوظــة   وفيمـا يتـصل بـشغل النـساء للوظـائف يف اـال احلكـومي، فـإن        – ٤٧٠

، يف حـني    )وكالـة الـوزارة ووزارات الدولـة      (تتضح بشكل خاص يف وظائف املستوى األعلـى         
يغلب حـضور النـساء يف قاعـدة هـرم املـوظفني العمـوميني، حيـث ال توجـد فـروق كـبرية بـني                         

 يف املائـــة مـــن ٢٣,١، وصـــلت نـــسبة املوظفـــات املـــسجالت إىل ٢٠٠٣ويف عـــام . اجلنـــسني
العمـــوميني يف املـــستويني املتوســـط والعـــايل يف الـــسلطات الـــثالث، البـــالغ عـــددهم  املـــوظفني 

 . موظفا٧٢ ٥٧٥

__________ 
ــة لالحتــاد يف   )٧(  ــة   ٢٠٠٣مــارس /آذار ١١نــشر يف اجلريــدة الرمسي ــه إنــشاء هــذه اللجن  االتفــاق الــذي مت مبوجب

 .الطابع الدائم املشتركة بني األمانات ذات
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ــات     ٢٠٠٣ ويف عــام – ٤٧١ ــشريعية والقــضائية واهليئ ــة والت ــسلطة التنفيذي ــق بال ، وفيمــا يتعل
 موظفــة يف ١٦ ٧٩٩الالمركزيــة للرقابــة املباشــرة والكيانــات العامــة االحتاديــة، كــان مــسجال  

 يف املائـة يف     ٢٧,٤ يف املائة منهن يتولني رئاسـة األقـسام، و           ٤٦,٩:  املتوسط والعايل  املستويني
مــديرات ومنــسقات  ( يف املائــة يــشغلن مناصــب عليــا    ٢,١منــصب نائــب مــدير منطقــة، و    

ويف هـذا العـام ذاتـه،       .  يف املائة من جمموع املساعدين أو من مياثلهم        ١٠,١، ويشكلن   )عامات
 يف املائـة  ٩,٥ملائة من مناصب وكيل الوزارة أو ما مياثلها، وكـذلك   يف ا  ١٦,٨شغلت النساء   

 .من مناصب الوزراء أو ما مياثلها
 : وعلى صعيد اجلهات احلكومية ميكن ذكر الوحدات التالية– ٤٧٢

 يف املائـة يف     ٤٩ يف املائة والرجـال      ٥١يف وزارة العالقات اخلارجية، تبلغ نسبة النساء         
، ويف قائمـــة العـــاملني بالـــسلك اخلـــارجي يف املكـــسيك، ويف الـــسلك  فئـــة املـــوظفني احمللـــيني

 .اخلارجي، واملوظفني املتعاقدين لقاء أتعاب
ويف وزارة العمــل والــضمان االجتمــاعي، تبلــغ نــسبة املوظفــات يف الــس االحتــادي     

تابعـة   يف املائـة مـن اـالس اخلاصـة ال          ٣١,٨وترأس النـساء    .  يف املائة  ٦١,٣للتوفيق والتحكيم   
 . جملسا خاصا يف املقاطعة االحتادية٢١ يف املائة من الــ ٥٧,١للمجلس االحتادي، وكذلك 

، ٢٠٠٤ينــاير / الثــاينكــانون و٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ويف وزارة الــصحة وفيمــا بــني – ٤٧٣
 يف املائـة، وكانـت      ٣٨كانت النسبة املئوية الكلية للنساء يف خمتلف اإلدارات تعلـو قلـيال علـى               

 ). يف املائة١٤,٩(الغلبة يف رئاسة اإلدارات هلن 
 يف املائة من وظـائف اإلدارة يف وزارة         ٣٠,٢، كانت النساء يشغلن     ٢٠٠٣ ويف عام    – ٤٧٤

 امـرأة علـى     ٢٤ويف العـام التـايل، كانـت هنـاك          .  يف املائـة   ٦٩,٨اإلصالح الزراعي، والرجـال     
 .٨٧ملسجلني وعددهم قائمة املوظفني األساسيني واملوظفني اجلديرين بالثقة ا

، كانت هنـاك امـرأة واحـدة يف املكتـب القـانوين للحكومـة وأربـع        ٢٠٠٥ وحىت عام  – ٤٧٥
، كانـت هنـاك ثـالث نـساء يف          )٢٠٠٦-٢٠٠١(ويف بداية اإلدارة احلالية     . يف املكتب املوسع  

 .املكتب القانوين وست يف املكتب املوسع
أبريـل  /نيـسان ين يف اإلدارة العامـة االحتاديـة يف       وقد صدر قانون دائـرة االحتـراف املهـ         – ٤٧٦

 ٤ومـن املبـادئ الـواردة يف املـادة     . مـن العـام ذاتـه   أكتـوبر  / األولتشرين وبدأ نفاذه يف    ٢٠٠٣
الفـرص، دون متييـز علـى أسـاس        تكـافؤ   ”املعرف بأنه   “ اإلنصاف”من نظام هذا القانون مبدأ      

ــة     ــصر أو احلال ــرق أو العن ــدين أو   اجلــنس أو العمــر أو الع ــة أو ال ــدرات املختلف ــصحية أو الق ال
واشــترك املعهــد الــوطين . “املعتقــد أو احلالــة املدنيــة أو الوضــع االجتمــاعي أو امليــول الــسياسية
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للمرأة يف حتليل اخلطوط العامة ملختلف النظم الفرعية اليت تتألف منها دائرة االحتـراف املهـين،                
، أقــر جملــس النــواب   ٢٠٠٥أكتــوبر / األولنتــشريويف . ويف حتريــر نظــام القــانون املــذكور   

 مــن هــذا ٣٠ و ١٣ واإلضــافات إىل املــادتني ٣٢ و ١٤ و ٢التعــديالت املدخلــة علــى املــواد 
واالقتــراح مطــروح اآلن علــى جملــس شــيوخ     . القــانون، مــن أجــل إدراج املنظــور اجلنــساين    

 .اجلمهورية لدراسته
 

 السلطة القضائية
 امـرأتني، يف حـني      ٢٠٠٥العليـا الوطنيـة يف عـام         العدل   كمة حمل ١١ يضم األعضاء الــ     – ٤٧٧

ــاك امــرأة واحــدة فقــط يف عــام     ــه /متــوزويف . ٢٠٠٣كانــت هن ــساء  ٢٠٠٣يولي ، شــكلت الن
 . يف املائة من جمموع اهليكل اإلداري يف هذه احملكمة٣٧,٦
، تشغل امرأتان فقط منصب املستشار ضمن األعضاء الـسبعة لـس   ٢٠٠٥ ويف عام    – ٤٧٨

ــة       ــا يف والي القــضاء االحتــادي، وكانــت إحــدامها أول امــرأة تتــوىل رئاســة حمكمــة العــدل العلي
 يف املائـة مـن      ٥٤مـن العـام نفـسه، بلغـت نـسبة النـساء             أكتوبر  / األول تشرينويف  . ليون نويفو

 يف املائة من الوظائف اإلدارية، مـع نـسبة          ٤٣جمموع موظفي جملس القضاء االحتادي، وشغلن       
 يف املائة يف األجهـزة املعاونـة الـيت         ٤٥؛ و   ) يف املائة  ٤٧(ة يف فئة املوظفني التنفيذيني      مئوية عالي 

ــة     ــساء يف الوظــائف التنفيذي ــة٦٢(يغلــب فيهــا عــدد الن ــة يف األجهــزة  ٥٦؛ و ) يف املائ  يف املائ
 ). يف املائة٨٣(القضائية، حيث تعلو نسبتهن يف وظائف األمانة التنفيذية 

 تـشرين االنتخابية التابعة للسلطة القـضائية يف االحتـاد، شـغلت النـساء يف               ويف احملكمة    – ٤٧٩
ــوبر /األول ــى   ٢٠٠٥أكت ــستوى األعل ــسة حمكمــة   :  ســبعا مــن وظــائف امل ــسقة؛ قاضــية رئي من

ــوايل،         ــى الت ــا، عل ــة يف تولوك ــة اإلقليمي ــة يف كــساالبا ويف احملكم ــة اإلقليمي وقاضــية يف احملكم
، مل تـــشغل النـــساء ٢٠٠٤أغـــسطس /آبويف . يف مـــونترييوقاضـــيتان يف احملكمـــة اإلقليميـــة 

، ٢٠٠٠ويف عــام . قاضــية ومنــسقة):  يف املائــة١٣,٣(ســوى وظيفــتني مــن املــستوى األعلــى  
 الــيت مقرهــا املقاطعــة االحتاديــة، وهــي مــن احملــاكم   )٨(تــرأس املــرأة ســوى احملكمــة اإلقليميــة  مل

 .ظام القائمةاإلقليمية اخلمس الواقعة يف دوائر انتخابية تطبق ن
 

 السلطة التشريعية
 مـــن الـــضروري، فيمـــا يتعلـــق بكـــونغرس االحتـــاد، لفـــت االنتبـــاه إىل أن الـــرد علـــى – ٤٨٠
 من الوثيقة املتعلقة بالردود على األسـئلة املوجهـة بـشأن تقريـر املكـسيك الـدوري                  ١٤ السؤال

__________ 
 .٢٠٠٠مارس /آذاراحملكمة االنتخابية، معلومات مباشرة،  )٨( 
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 علـى القـانون   ٢٠٠٢اخلامس يتضمن إشارة إىل التعـديالت واإلضـافات الـيت أُدخلـت يف عـام       
ــام        ــات ع ــرة يف انتخاب ــيت طُبقــت ألول م ــة، وال االحتــادي للمؤســسات واإلجــراءات االنتخابي

 :، فأسهمت بذلك يف زيادة وجود النساء يف جملسي كونغرس االحتاد٢٠٠٣
ــة واخلمــسني   – ٤٨١ وقبــل تعــديل القــانون  ) ٢٠٠٣-٢٠٠٠( ففــي الــدورة التــشريعية الثامن

ات االنتخابيــة، بلغــت نــسبة املقاعــد الــيت شــغلتها النــساء يف    االحتــادي للمؤســسات واإلجــراء 
ــواب   ــس النــ ــة ١٦جملــ ــن ٨٠( يف املائــ ــد٥٠٠ مــ ــة   ) مقعــ ــيوخ اجلمهوريــ ــس شــ ، ويف جملــ

 ). مقعدا١٢٨ من ٢٠(املائة  يف ١٥,٦
، )٢٠٠٦-٢٠٠٣ســبتمرب /أيلــول( ويف بدايــة الــدورة التــشريعية التاســعة واخلمــسني  – ٤٨٢

، وهــذا ميثــل زيــادة بواقــع ٥٠٠ئــة مــن مقاعــد جملــس النــواب الــــ  يف املا٢٢,٨شــغلت النــساء 
ويف هـذا الـسياق،     ). الثامنة واخلمـسني  (نقاط مئوية بالنسبة إىل الدورة التشريعية السالفة         ٦,٨

 . املعتمدة يف جملس النواب٤٢رأست النساء سبعاً من اللجان العادية الــ 
 الــدورة التــشريعية التاســعة واخلمــسني ، شــغلت النــساء يف٢٠٠٥ســبتمرب /أيلــول ويف – ٤٨٣

ـــ  ١٢٠لـــس النـــواب  ، وشـــغلن يف جملـــس شـــيوخ  )٩() يف املائـــة٢٤ (٥٠٠ مـــن املقاعـــد الــ
وتـرأس النـساء سـتاً      . )١٠()١٢٨ مـن املقاعـد الـــ        ٣٠( يف املائة من املقاعـد       ٢٣,٤٣اجلمهورية  

 . جلنة عادية املعتمدة يف جملس النواب٤٢من الــ 
 

 ليةالربملانات احمل
 يف اهليئات التشريعية احمللية، مبـا فيهـا اجلمعيـة التـشريعية يف املقاطعـة االحتاديـة، وصـل                    – ٤٨٤

مـن جممـوع النـواب احمللـيني البـالغ      )  يف املائـة ٢٠( امـرأة  ٢٢٢ إىل ٢٠٠٥عدد النساء يف عـام    
 . يف املائة٨٠ نواب، ووصلت نسبة الرجال إىل ١ ١٠٩عددهم 
 يف املائـة مـن النـساء يف هـذه الوظـائف يف اهليئـات                ١٧,١٤ل  ، سـج  ٢٠٠٤ ويف عام    – ٤٨٥

 يف املائـة يف     ٩ و   ١ويشري التحليل حسب الواليـة إىل أن النـسبة تتـراوح بـني              . التشريعية احمللية 
 يف املائــة يف كيانــات مثــل  ٣٧ و ٣٠واليــات أغواســكاليينتس وتــشيواوا وتاماوليبــاس، وبــني   

 .حتادية وكينتانا روباخا كاليفورنيا سور واملقاطعة اال
، كانــت املــشاركة النــسائية يف واليــيت كامبتــشه وكينتانــا رو ٢٠٠٥ ويف مطلــع عــام – ٤٨٦

 ). يف املائة على التوايل٣٤,٨ يف املائة و ٣٨,١( يف املائة ٣٠تزيد على 
 

__________ 
 . مقعدا نظرا إىل عدم تسجيل أحد النواب٤٩٩ألغراض هذا احلساب، يشار إىل  )٩( 
 .٢٠٠٥أكتوبر / األولتشرين ١٨معلومات يف  )١٠( 
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 البلديات
ــه قــد ســ    – ٤٨٧ ــة إىل أن ــة البلدي جلت  تــشري بيانــات املعهــد الــوطين للنظــام االحتــادي والتنمي
مــن العــام ذاتــه، شــغلت  مــارس /آذار، وأنــه يف ٢٠٠٥ينــاير / الثــاينكــانون بلديــة يف ٢ ٤٣٦

 . يف املائة من مناصب رئاسة االس البلدية٣,٥النساء 
ــارس /آذار ويف – ٤٨٨ ــجل   ٢٠٠٤م ــد س ــا، كــان  ٢ ٤٩٨، كــان  ق ــن  ٢٠٦ نقيب ــهم م  من

).  يف املائـة   ١٢,١ (٢٢٠ إىل   ٢٠٠٥، وازداد عـددهن يف مـستهل عـام          ) يف املائة  ٨,٢(النساء  
وتوجــد أعلــى النــسب املئويــة لتمثيــل النــساء يف هــذه املناصــب يف املنطقــة الوســطى مــن البلــد، 

 .وأقلها يف املنطقة اجلنوبية اليت تضم الواليات ذات العدد األكرب من البلديات
اء مــن مجلــة أعــض  )  يف املائــة ٢٣,٢ (٣ ٧٥٩، بلــغ عــدد النــساء   ٢٠٠٤ ويف عــام – ٤٨٩

ويف املنطقـتني الـشمالية والوسـطى، بلغـت         . ١٦ ٢١١االس البلدية املسجلني البـالغ عـددهم        
 يف املائة من أعضاء االس البلدية، وكانت أعلى النسب يف واليات تـشيواوا              ٣٠نسبة النساء   

، ارتفـع عــدد عـضوات اــالس   ٢٠٠٥ويف عــام . وسـونورا وناياريــت وسـان لــويس بوتوسـي   
 ). يف املائة٢٩,٨ (٤ ٣٧٣ البلدية إىل

أكتــوبر / األولتــشرين وفيمــا يتــصل بتــشكيل اــالس البلديــة، فــإن نــسب النــساء يف  – ٤٩٠
 . يف املائة من النقباء١٢ يف املائة من أعضاء االس البلدية و ٣٠ وصلت إىل ٢٠٠٥

 
 اهليئات املستقلة ذاتيا

لس اخلـاص للمعهـد االنتخـايب       ، حدثت تغيريات يف تشكيل ا     ٢٠٠٣ يف أواخر عام     – ٤٩١
ويف . االحتادي، إذ أصبحت هناك اآلن ثالث من النساء ضمن املستشارين االنتخـابيني التـسعة             

فربايــر /شــباطواعتبــارا مــن . الفتــرة الــسابقة كانــت هنــاك امــرأة واحــدة فقــط يف هــذا الــس  
 االنتخــايب  وملــدة عــام ونــصف العــام، شــغلت املــرأة منــصب األمــني التنفيــذي للمعهــد  ٢٠٠٤
 .االحتادي
 جتمعـــا ٦٨، كـــان مـــسجال يف املعهـــد االنتخـــايب االحتـــادي ٢٠٠٥ ويف بدايـــة عـــام – ٤٩٢

 . منها ممثالت قانونيات يشغل معظمهن منصب رئيس أو منسق التجمع١٥سياسيا، يضم 
، أبرم املعهد الوطين للمرأة واملعهـد االنتخـايب االحتـادي اتفـاق     ٢٠٠٥يوليه /متوز ويف   – ٤٩٣

ــشطة       ت ــع أن ــساين يف مجي ــساعد علــى إدراج املنظــور اجلن ــدابري املــشتركة الــيت ت ــدعم الت عــاون ل
 .وبرامج اهليئة االنتخابية
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 القطاع شبه احلكومي
 رجـال مـن اللجنـة الوطنيـة للرياضـة يف            ١٣٣ امـرأة و     ٢٤، اشتركت   ٢٠٠٤ يف عام    – ٤٩٤

اضـية الوطنيـة واهليئـات الرياضـية يف         إدارة وتنسيق املعاهـد الرياضـية احلكوميـة واالحتـادات الري          
 .البلد
ــوطين إلســكان العمــال تكــوين هياكــل     ٢٠٠٤ ويف عــام – ٤٩٥ ــصندوق ال ، أعــاد معهــد ال

ــات  ٦١العمــل، وخــصص   ــة مــن الترقي ــساء العــامالت ) ٥٢٨( يف املائ ، ٢٠٠٣ويف عــام . للن
 .عينت امرأتان مندوبتني يف املعهد، وبذلك أصبح يضم أربع مندوبات على املستوى الوطين

 شخـصا، تـشكل   ١ ٢٤٢جارة اخلارجية ما جمموعـه   وتضم قائمة املصرف الوطين للت   – ٤٩٦
وينص نظام الترقيات يف هذه اهليئة على أنه عنـد حـدوث تعـادل يف               .  يف املائة منهم   ٤٠النساء  

 .مسابقة لشغل وظيفة شاغرة، جيب النظر إىل عامل اجلنس، مبعىن تفضيل املرأة
 

 سياسة البلداملشاركة يف منظمات اتمع املدين املعنية باحلياة العامة و
، يف إطــار تنــسيق اللجنــة الثنائيــة الــس املكونــة مــن جلــنيت   ١٩٩٨ جــرى منــذ عــام  – ٤٩٧

ويف هـذه   . اإلنصاف واجلنسانية يف جملسي الشيوخ والنواب، عقد سبعة برملانات وطنية للمرأة          
الربملانات يـدور حـوار بـني املنظمـات غـري احلكوميـة للحركـة النـسائية وعـضوات الربملـان مـن             
مجيع أحناء البلد، سواء على املستوى االحتادي أو احمللي، للتطرق إىل شـىت املـسائل املدرجـة يف                  

، اتــسعت ٢٠٠٥ويف عـام  . جـدول أعمـال اجلنــسني، والتقـدم باقتراحــات ملواءمـة التــشريعات    
االجتماعــات للمــرة األوىل فــشملت املــستوى اإلقليمــي، واستعرضــت املــسائل ذات الــصلة        

 اجلنـساين، وإقامـة العـدل، والعنـف ضـد املـرأة واملـشاركة الـسياسية واملواطنـة،                   بتعميم املنظـور  
 .وامليزانيات ذات املنظور اجلنساين، والفقر

ــدما يف صــياغة         – ٤٩٨ ــدين وكــونغرس االحتــاد تق ــع امل ــني اتم ــربط ب ــة لل ــذه اآللي ــل ه  ومتث
ية املـشتركة يف    استراتيجيات للمـشاركة الـسياسية للمـرأة، وتقـدمي كـشف حـساب، واملـسؤول              

 .إطار منظور اإلعمال التام حلقوق اإلنسان للمرأة
 والتزامـــا بالقـــانون االحتـــادي لتعزيـــز األنـــشطة الـــيت تـــضطلع ـــا منظمـــات اتمـــع   – ٤٩٩
، يركز السجل االحتادي ملنظمات اتمع املدين على معلومات املنظمات اليت تنـدرج             )١١(املدين

 مـن القـانون، ومنـها       ٥ املنـصوص عليهـا يف املـادة         ١٧ الـــ    أنشطتها ضمن األنشطة االجتماعية   
واملعهــد الـوطين للمــرأة مـن املؤســسات املـسؤولة عــن تنــسيق اإلدارة    . تعزيـز إنــصاف اجلنـسني  

__________ 
 . من هذا التقرير٣لالطالع على مزيد من املعلومات عن هذا القانون، انظر املادة  )١١( 
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ــع     ــوين املوقـ ــارك يف تكـ ــد شـ ــة، وقـ ــة االحتاديـ ــى www.corresponsabilidad.gob.mxالعامـ  علـ
ــان         ــسجلة حــسب الكي ــة املنظمــات امل ــى قائم ــع عل ــذا املوق ــت، وميكــن االطــالع يف ه اإلنترن
االحتادي، وحجم ومؤشرات مشاركة املنظمات، كما ميكن عن طريق حمرك البحث الوصـول             

، كـان   ٢٠٠٥أكتـوبر   / األول تـشرين وحـىت مـستهل     . إىل معلومات حمددة عن هـذه املنظمـات       
 . منخرطة يف تعزيز إنصاف اجلنسني سجال ملنظمات٩٦٤هناك 
 وجدير بالذكر أيضا االتفاق الذي حتددت مبوجبه اخلطوط العامة ملشاركة منظمـات             – ٥٠٠

اتمـــع املـــدين يف مـــسائل الـــسياسة اخلارجيـــة، والـــذي نـــشر يف اجلريـــدة الرمسيـــة لالحتـــاد يف 
ع املـدين باعتبارهـا     وجيري تـشجيع اآلليـات املؤسـسية لالتـصال بـاتم          . ٢٠٠٥مارس  /آذار ٢

ــراء موقــف احلكومــة املكــسيكية يف شــىت القــضايا، عــن طريــق النقــاش       أدوات للمــشاركة إلث
 .ويطبق هذا االتفاق من خالل وزارة العالقات اخلارجية. والتحليل واملتابعة املشتركة

 وتقــوم وزارة التنميــة االجتماعيــة مــن جهتــها، مــن خــالل املعهــد الــوطين للتنميــة          – ٥٠١
جتماعية، بتعزيز وتنسيق تدابري وبرامج التدريب واإلعداد واملـشورة واإلعـالم واالحتـراف،             اال

ومــن . املوجهـة صــوب دعــم قــدرات خمتلــف اجلهــات الفاعلــة، ومنــها منظمــات اتمــع املــدين 
 الـذي يعـزز التنميـة       )١٢(برنـامج االسـتثمار االجتمـاعي املـشترك       التدابري األخـرى جيـدر بالـذكر        

عـن طريـق الـدعم املـايل التكميلـي للمـشاريع الـيت تنفـذها منظمـات اتمـع املـدين                      االجتماعية  
ــايل، ومراكــز        ــيم الع ــدين، ومؤســسات التعل ــسجل االحتــادي ملنظمــات اتمــع امل ــدة يف ال املقي

 .األحباث، وحكومات البلديات
تـشجيع وتعزيـز    :  ويف دعوات املشاركة تطـرح مواضـيع حمـددة خاصـة بـاملرأة، وهـي               – ٥٠٢

املشاريع اليت تولد فرص دخل للنساء يف املناطق الريفية؛ دعم املآوى املخصـصة للمـرأة وبناـا                 
وأبنائها من ضحايا العنـف، وكـذلك املراكـز اخلارجيـة هلـذه املـآوى؛ تعزيـز قـدرات املـواطنني                     
فيما يتصل مبنع العنف، وكذلك رسـم وتنفيـذ املبـادرات احملبـذة للخيـارات الـسلمية مـن أجـل                     

 .ف اجلنسني والتنمية االجتماعية يف مدينة خواريس يف تشيواواإنصا
 ومن آليـات املعهـد الـوطين للمـرأة لالرتبـاط مبنظمـات اتمـع املـدين جيـدر باإلشـارة                      – ٥٠٣

، منـوذج اإلدارة اتمعيـة   و )١٣(صندوق الربنامج الوطين لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد املرأة    
الرتبـاط مبختلـف املؤسـسات احلكوميـة واالحتـادات املدنيـة الـيت              الذي تنشأ عن طريقة آليات ل     

 .تدعم املنافع االجتماعية للنساء والفتيات يف البلد

__________ 
 مــن هــذا ١٤، انظــر املــادة مــاعي املــشتركبرنــامج االســتثمار االجتلالطـالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن   )١٢( 

 .التقرير
 . من هذا التقرير٣ و ٢ و ١لالطالع على مزيد من املعلومات يف هذا الصدد، انظر املواد  )١٣( 

http://www.corresponsabilidad.gob.mx/
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 ومن أنـشطة الـربط الـيت حتققـت إنـشاء شـبكة االتـصال اإللكتـروين الـيت تتـضمن املوقـع                        – ٥٠٤
أة علــى اإلنترنــت،  يف موقــع املعهــد الــوطين للمــر جمــال ملنظمــات اتمــع املــدين الــصغري املــسمى 

الـدليل الـوطين ملنظمـات اتمـع املـدين          ويتضمن معلومات ـم املنظمـات، كمـا تتـضمن الـشبكة             
 التابعة للنظام الـوطين    e-Mujeresصفحة البداية   وهناك أيضا يف هذا اإلطار      . العاملة من أجل املرأة   

e-Méxicoالرقمي 
 .نصاف اجلنسني الذي يضم مسائل مهمة ونافعة للمرأة من منظور إ)١٤(

 يف املنطقـة الـشمالية      ملتقيات إقليمية مع اتمع املدين    ، عقدت ثالثة    ٢٠٠٣ ويف عام    – ٥٠٥
والوسطى واجلنوبية من البلد، ارتئي فيها أن من الضروري تنفيذ املزيـد مـن التـدابري واملـشاريع             

نميـة املـستدامة؛   املـشتركة يف جمـال حقـوق اإلنـسان والعنـف والعدالـة؛ والعمـل واالقتـصاد والت        
 منظمــة أتــوا مــن   ٣٧وحــضر هــذه امللتقيــات ممثلــو    . والتعلــيم واألســرة؛ والــصحة والعجــز   

 .كيانا احتاديا ١٥
، عقــد املعهــد الــوطين للمــرأة، بالتنــسيق مــع اهليئــات النــسائية يف        ٢٠٠٤ ويف عــام – ٥٠٦

النجاحـات  : الطريـق يف منتـصف    . حمفال يف الواليات مع اتمع املدين      ١٤الكيانات االحتادية،   
وجرى التركيز على االحتياجات املطلوبة والتحـديات الـيت جتاهـا املكـسيكيات،             . والتوقعات

ــاجرات،         ــيم، واملهـ ــف، والتعلـ ــسائل العنـ ــصلة مبـ ــسياسات املتـ ــت الـ ــك اقترحـ ــوء ذلـ ويف ضـ
ــدات، واالســتقالل       ــساء الوحي ــات، والن ــسكان األصــليني، والبالغ ــساء مــن ال ــات، والن والريفي

 .تصادي، والتمكني، واحلقوق السياسية للنساءاالق
 ممـثال ملنظمـات     ٧٤ باشـتراك    حلقتا عمل للتعزيز املؤسـسي    ، عقدت   ٢٠٠٥ ويف عام    – ٥٠٧

 ٤٩ كيانا احتاديا وعقدت حلقـة عمـل ثالثـة ملنظمـات اتمـع املـدين الـــ                   ١٤اتمع املدين من    
وكـان اهلـدف   . وعدم التمييز ضد املرأةصندوق الربنامج الوطين لتكافؤ الفرص  اليت تشترك يف    

مــن حلقــات العمــل تــوفري العناصــر املفاهيميــة واملنــهجيات الالزمــة لرســم وإعــداد واســتكمال  
 .مشاريع حتتوي على منظور إنصاف اجلنسني

 ولالطالع علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن منظمـات اتمـع املـدين وتعـضيدها، انظـر                    – ٥٠٨
 .ير من هذا التقر٣أيضا املادة 

 
 ٨املادة 
 عـن   ٢٠٠٠نـوفمرب   / الثـاين  تشرين وفقا للمعلومات اليت أُرسلت إىل جلنة اخلبريات يف          – ٥٠٩

ــد         ــسلك األجــنيب املكــسيكي ال يقي ــانون ال ــإن ق ــدوري اخلــامس، ف ــر املكــسيك ال ــق تقري طري
__________ 

 هو مبادرة شجعتها احلكومة احلالية وتضم اجلهود اليت قامت ا خمتلف اجلهات الفاعلـة العامـة                 e-México نظام )١٤( 
وة الرقمية والفروق االجتماعية واالقتصادية بني السكان، من خالل نظام يتضمن مكونـات             واخلاصة يف ردم اهل   

التعليم اإللكتروين، الصحة اإللكترونية، االقتصاد اإللكتـروين،       : وأعمدة هذا النظام هي   . تكنولوجية واجتماعية 
 .نها هذا النظام ضمن صفحات البداية املختلفة اليت يتشكل مe-Méxicoوتندرج . احلكم اإللكتروين
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ع مشاركة املرأة يف هذا النشاط، وهي املشاركة اليت استمرت متعادلة تقريبا، وخباصـة يف الفـر            
 .الدبلوماسي والقنصلي الذي تغلب فيه مشاركة الذكور

 
 الفرع الدبلوماسي والقنصلي

٢٠٠٥ *٢٠٠٠ 
 ٪ الذكور ٪ اإلناث اموع ٪ الذكور ٪ اإلناث اموع الفئة

 ٨١ ٦٠ ١٩ ١٤ ٧٤ ٨٥ ٦٦ ١٥ ١٢ ٧٨ سفري
 ٨٢ ١٠٨ ١٨ ٢٤ ١٣٢ ٧٩ ٧٧ ٢١ ٢٠ ٩٧ وزير

 ٧٣ ٧٤ ٢٧ ٢٧ ١٠١ ٨٠ ٧٨ ٢٠ ١٩ ٩٧ مستشار
 ٧٧ ٨٩ ٢٣ ٢٧ ١١٦ ٧٦ ٩١ ٢٤ ٢٩ ١٢٠ سكرتري أول
 ٦٣ ٨٠ ٣٧ ٤٧ ١٢٧ ٧٤ ٩٥ ٢٦ ٣٣ ١٢٨ سكرتري ثان
 ٧١ ٨٧ ٢٩ ٣٦ ١٢٣ ٦٦ ٩٣ ٣٤ ٤٧ ١٤٠ سكرتري ثالث

 ٧٣ ٤٩٨ ٢٧ ١٧٥ ٦٥٩ ٧٤ ٥٣٩ ٢٦ ١٨٦ ٧٢٥ اموع
 
 .معلومات وردت يف التقرير الدوري اخلامس *   

، ) يف املائــة٦٠(لفــرع الفــين واإلداري فإنــه يتكــون يف معظمــه مــن النــساء   أمــا عــن ا– ٥١٠
 .وهذا الرقم مماثل للغاية للرقم الوارد يف التقرير السابق

 
 الفرع الفين واإلداري

٢٠٠٥ *٢٠٠٠ 
 ٪ الذكور ٪ اإلناث اموع ٪ الذكور ٪ اإلناث اموع الفئة

 ٤٨ ١٤ ٥٢ ١٥ ٢٩ ٧٥ ١٥ ٢٥ ٥ ٢٠ منسق إداري
 ٤٣ ١٥ ٥٧ ٢٠ ٣٥ ٤١ ١٥ ٥٩ ٢٢ ٣٧ “ألف”ملحق إداري 
 ٥٢ ١٧ ٤٨ ١٦ ٣٣ ٤٤ ١٢ ٥٦ ١٥ ٢٧ “باء”ملحق إداري 
 ٣٢ ١٥ ٦٨ ٣٢ ٤٧ ٤٨ ٢٢ ٥٢ ٢٤ ٤٦ “جيم”ملحق إداري 

 ٢٨ ٣٥ ٧٢ ٨٨ ١٢٣ ٢٨ ٥١ ٧٢ ١٢٨ ١٧٩ “ألف”فين إداري 
 ٣١ ٢١ ٦٩ ٤٧ ٦٨ ٢٧ ٢٢ ٧٣ ٥٩ ٨١ “باء”فين إداري 

 ٦٠ ١٨ ٤٠ ١٢ ٣٠ ٤٣ ٣٠ ٥٧ ٣٩ ٦٩ “جيم” إداري فين
 ٣٤ ١٣٥ ٦٦ ٢٣٠ ٣٥٠ ٣٦ ١٦٧ ٦٤ ٢٩٢ ٤٥٩ اموع

 
 .معلومات وردت يف التقرير الدوري اخلامس *   
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 ويف فرعي السلك األجنيب املكـسيكي كليهمـا، يالحـظ اخنفـاض مـشاركة النـساء يف                  – ٥١١
 .السلم الوظيفي األعلى

لفــت النظــر ازديــاد عــدد النــساء املــشاركات بــصفة املنــسقات     ومــع ذلــك فــإن مــا ي – ٥١٢
 يف املائــة، مقارنــة ٥٢ يف املائــة إىل ٢٥اإلداريــات، أعلــى مراتــب الفــرع الفــين واإلداري، مــن 

 .بالتقرير السابق
 وفيما يتعلق بعـدد الترقيـات، فـإن اجلهـود اجتهـت يف األعـوام الثالثـة األخـرية صـوب                    – ٥١٣

 .لنساء إىل الوظائف األعلى مرتبةتعزيز وصول مزيد من ا
 ترقي النساء 

٢٠٠٥-٢٠٠٢ 
 

 العدد  الفئة  العدد  الفئة
 ١٢  منسق إداري  ٤  سفري
 ١٣  “ألف” إداري لحقم  ٤  وزير

 ١٦  “ءبا”ملحق إداري   ٧  مستشار
 ٢٧  “جيم”ملحق إداري   ٨  سكرتري أول
 ٢٢  “ألف”فين إداري   ٢١  سكرتري ثان

 ١٨  “باء”فين إداري   ٧  تري ثالثسكر
  صفر “جيم”فين إداري   ٥١  اموع

 ١٠٨  اموع   
  بعد تقاعد شاغل الوظيفةترقي النساء 

٢٠٠٥-٢٠٠٢ 
 

 العدد  الفئة  العدد  الفئة
 ١  منسق إداري  ٢  سفري
 ١  “ألف”ق إداري لحم  ٢  وزير

 ١  “ءبا”ملحق إداري    صفر مستشار
 ١٠  “جيم”ملحق إداري    صفر كرتري أولس

 ١  “ألف”فين إداري    صفر سكرتري ثان
  صفر “باء”فين إداري    صفر سكرتري ثالث

  صفر “جيم”فين إداري   ٤  اموع
 ١٤  اموع   
 



CEDAW/C/MEX/6
 

126 06-22042 
 

ــل     – ٥١٤ ــرأة يف احملاف ــز مــشاركة امل ــة املكــسيكية إىل تعزي ــات اخلارجي ــسعى وزارة العالق  وت
الدولية، سواء بصفتها من أفر د الـسلك األجـنيب املكـسيكي أو مـن اخلـبريات، وهـذا           واهليئات  

 عنـدما اخـتريت خـبرية لالنـضمام إىل اموعـة الـيت وضـعت التقريـر                  ٢٠٠٤حدث يف عام     ما
والتنمية، الذي قُدم إىل الـدورة الـستني للجمعيـة العامـة لألمـم               السالح   نزعاملتعلق بالصلة بني    

 .املتحدة
كذلك أصبحت امرأة مكسيكية مديرة للمعهد الـدويل للبحـث والتـدريب مـن أجـل                – ٥١٥

النهوض باملرأة التابع لألمم املتحدة، ويف الفترة األخرية عينت امرأة مكـسيكية مـديرا مـساعدا                
 .لألمم املتحدة العام األمنيملكتب 
يكي الـذي حـضر      ومن األمثلة البارزة أيضا ازديـاد عـدد املـشتركات يف الوفـد املكـس               – ٥١٦

، واختيـار   )٢٠٠٤يونيـه   /حزيـران ( العمـل الدوليـة      نظمـة مؤمتر العمل الدويل الثاين والتـسعني مل      
يوليــه /متــوز -يونيــه /حزيــران( الــسالح نــزعخــبرية لالشــتراك يف الــس االستــشاري ملــسائل  

٢٠٠٤.( 
لتربيـة   األمـم املتحـدة ل     منظمـة  وقد اضطلعت املكسيك، مـن خـالل وفـدها الـدائم يف              – ٥١٧

، مبساع لدعم ترشيح امرأة مكسيكية ملنصب نائـب مـدير لـشؤون              )اليونسكو(والعلم والثقافة   
ورشـحت املكـسيك أيـضا مثـاين نـساء مكـسيكيات يف عمليـة التعـيني يف                  . التربية يف هذه اهليئة   

، وأدى ذلـك إىل التعاقـد مـع واحـدة منـهن      ٢٠٠٥برنامج الفنيني الشباب باليونـسكو يف عـام      
 .حاق ذا الربنامجلاللت

 
 ٩املادة 
 ال تزال تنفَّذ حىت اآلن األحكـام الدسـتورية يف جمـال اجلنـسية الـيت كانـت قـد أُبلغـت              – ٥١٨

فالدســتور الــسياسي للواليــات املتحــدة  : ٢٠٠٠نــوفمرب / الثــاينتــشرينإىل جلنــة اخلــبريات يف 
 .املكسيكية ما زال يكفل تساوي املرأة والرجل يف اجلنسية

ضاف إىل هذه الـضمانات حكـم جديـد مـن خـالل اإلصـالح الدسـتوري املنـشور                وي – ٥١٩
 مـن الدسـتور، الـيت تـنص علـى أن          ٣٧مـن املـادة     ) ألـف ( إلضافة الفقـرة     ٢٠٠٤يوليه  /متوزيف  

املكــسيكيني واملكــسيكيات الــذين يفقــدون جنــسيتهم حبكــم املولــد ويفقــدون معهــا حقــوقهم   
ي جلنسية أجنبية ميكن أن يستفيدوا مـن الـنص الـوارد    املدنية والسياسية بسبب اكتسام الطوع  

 .يف هذا احلكم، وهو ينص على عدم جواز حرمان املكسيكي حبكم املولد من جنسيته
 ويرتبط ذا اإلصالح التعديالت اليت أُدخلت أيـضا علـى املـادة الرابعـة االنتقاليـة مـن                   – ٥٢٠

ومبقتضاها يوفَّـق القـانون مـع الـنص         ،  ٢٠٠٤ديسمرب  / األول كانونقانون اجلنسية ونشرت يف     
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واملقترح يف هذا الـشأن متكـني املـواطنني الـذين يفقـدون             . الدستوري املتعلق باجلنسية املزدوجة   
ــدى        ــسيتهم ل ــسية أخــرى مــن طلــب اســتعادة جن ــساب جن ــسبب اكت ــسيتهم املكــسيكية ب جن

 .األجهزة التابعة لوزارة العالقات اخلارجية داخل البلد أو خارجه
 

 ١٠ة املاد
 ضــاعفت حكومــة املكــسيك جهودهــا مــن أجــل إقامــة نظــام تعليمــي منــصف ومــرن  – ٥٢١

وفعال ومنسق وجيـد النوعيـة يف مجيـع املـستويات والطرائـق، وذلـك مـن خـالل تعزيـز النظـام                       
وكان هنـاك سـعي إىل مـضاعفة الفـرص الـيت            . االحتادي واإلدارة املؤسسية واملشاركة اتمعية    

يم الرمسي وغري الرمسي، يف ضوء التعدد الثقايف واإلثـين واللغـوي املوجـود يف     يتيحها نظاما التعل  
ــيا       ــا دراس ــر ختلف ــى اجلماعــات األكث ــام عل ــز االهتم ــد، وتركي ــضا   . البل وجــرى االضــطالع أي

مببادرات جديدة من أجل العمـل، يف اـالني الثقـايف والرياضـي، علـى وضـع بـرامج ومـشاريع             
 .يكينيتشجع اإلعداد املتكامل للمكس

 وقد ذُكر يف الوثيقة املتعلقة بـالردود علـى أسـئلة اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز                      – ٥٢٢
ضد املرأة بشأن تقرير املكسيك الدوري اخلـامس أمـر القيـام بأعمـال إجيابيـة  للحـد مـن اهلـوة                       

جيات بــني الفتيــان والفتيــات مــن حيــث االســتمرار يف النظــام املدرســي، كــالربامج واالســتراتي  
، ومنـها سياسـات وبـرامج ومـشاريع وضـعتها جهـات مثـل               برنـامج الفـرص   املوضوعة يف إطار    

وزارة التعليم العام، والس الوطين لتشجيع التعلـيم، واملعهـد الـوطين لتعلـيم الكبـار، والـس                  
 .الوطين للتعليم من أجل احلياة والعمل، وغريها من اجلهات احلكومية

ففـي  . رية ازداد بالقيمة احلقيقية ختصيص املـوارد الذاهبـة إىل التعلـيم            ويف األعوام األخ   – ٥٢٣
 اجتهت أعلى نسبة من اإلنفاق العام بالنـسبة إىل تكلفـة الطالـب إىل التعلـيم العـايل                   ٢٠٠٥عام  

، فـالتعليم   ) مليونـا  ١٤,٥(فالتعليم الثـانوي    )  مليونا ٢٠,٤(، فالبكالوريا   ) مليون بيسو  ٤٥,٦(
، وأخـريا التعلـيم االبتـدائي       ) ماليـني  ١٠,٤(، فالتعليم قبل املدرسي     ) مليونا ١٤,٢(املهين الفين   

، حتققت أعلى زيادة سنوية بالقيمـة احلقيقيـة يف التعلـيم            ٢٠٠٥ويف عام   ).  ماليني بيسو  ٩,٤(
 يف املائة الزيـادات احلقيقيـة بالنـسب املئويـة     ١ يف املائة، يف حني قلَّت عن ١,٤األساسي بواقع   

 .املتوسط العايل والتعليم العايليف التعليم 
 وسادت يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء ظروف واحـدة مـن حيـث التوجيـه                 – ٥٢٤

 .وااللتحاق باملدرسة يف املؤسسات التعليمية من مجيع الفئات واملستويات
مي يف البلـد،     ويف األعوام الثالثني املنقضية، زاد بقدر كبري التحاق املرأة بالنظام التعلي           – ٥٢٥

 يف املائة من طلبة البلد علـى مجيـع املـستويات،            ٤٩وتشكِّل اإلناث   . وخصوصا استمرارها فيه  
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فيمــا عــدا الدراســات العليــا، وإن كانــت مــشاركتهن يف هــذا املــستوى التعليمــي قــد ارتفعــت   
ــضا ــام  . أي ــي ع ــل    ٥٨ ٠٣٦ التحقــت ٢٠٠٣فف ــا ميث ــو م ــرأة، وه ــدد   ٤٤ ام ــن ع ــة م  يف املائ

 .املقيدين
 ٧,٨ لإلنـــاث و ٧,٣ متوســـط التعلـــيم، بلـــغ ٢٠٠١-٢٠٠٠ ويف العـــام الدراســـي – ٥٢٦

 . على التوايل٨,٠ و ٧,٦، وصل إىل ٢٠٠٣-٢٠٠٢للذكور، ويف العام الدراسي 
أيـضا،   ٣ ومن أوجه التقدم املتحقق يف املكسيك لبلوغ اهلـدف اإلمنـائي لأللفيـة رقـم                 – ٥٢٧

ــشمول يف  أن  ــد أو ال ــدائي  املعــدل الــصايف للقي ــيم االبت ــة العــام الدراســي   التعل -٢٠٠٣يف اي
ــر مــن   ٩٩,٤ وصــل إىل ٢٠٠٤ ــة، ممــا يعــين أن أكث ــراوح   ١٣ يف املائ ــة وطفــل تت  مليــون طفل

 عاما يتلقون تعليمهم االبتدائي، ووصـل معـدل اإلملـام بـالقراءة             ١١أعمارهم بني ستة أعوام و      
يف املائة، ممـا يعـين أن املعـدلني كليهمـا      ٩٧,٥ عاما من العمر إىل      ٢٤ و   ١٥والكتابة فيما بني    

، كانت هناك أربـع واليـات اخنفـض فيهـا املعـدل             ٢٠٠٥نوفمرب  / الثاين تشرينوحىت  . شامالن
. تشيواوا، كامبتشه، ميتـشواكان، ناياريـت  :  يف املائة٩٧الصايف للقيد يف التعليم االبتدائي عن   

 يف املائـة    ٨٤,١ إىل   )١٥(لتعلـيم األساسـي   ويف الفترة ذاا، وصـل املعـدل اإلمجـايل للـشمول يف ا            
 .بشكل عام

ــيم األساســي   إن – ٥٢٨ ــف يف التعل ــاث أو    التخل ــسبة إىل اإلن  يتراجــع باســتمرار، ســواء بالن
، كـادت أن تنمحـي اهلـوة بـني شـباب اجلنـسني مـن الـسكان الـذين                    ٢٠٠٠ويف عام   . الذكور

 عاما مـن العمـر مـن التعلـيم     ٢٩و  ١٥فمعدل انتهاء اإلناث فيما بني   : أمتوا تعليمهم األساسي  
 . يف املائة بني الذكور٦٠,٩ يف املائة، يف حني بلغ ٦٠,٧األساسي بلغ 

 ويف املناطق األصغر حجما ال تزال اهلوة واسعة بـني النـساء والرجـال، يف حـني تـرتع             – ٥٢٩
املـدارس  على أن تـردد الفتيـات الريفيـات علـى     . هذه اهلوة إىل الزوال يف املناطق األكرب حجما     

، ممـا أسـهم بقـدر كـبري         )١٦(برنـامج الفـرص   زاد بشكل طفيف يف األعوام املاضية بفـضل تنفيـذ           
-٢٠٠٣ و ٢٠٠٣-٢٠٠٢ويف العـامني الدراسـيني    . يف تضييق الفجوة بني الفتيـان والفتيـات       

 يف املائة عـدد الفتيـان والـشبان يف املنـاطق الريفيـة الـذين انتقلـوا مـن                    ٣٤، ارتفع بنسبة    ٢٠٠٤
 .ليم االبتدائي إىل الثانوي بفضل دعم هذا الربنامجالتع

__________ 
 .يشمل التعليم قبل املدرسي واالبتدائي والثانوي )١٥( 
ــواردة يف املــادة      )١٦(   ١٤لالطــالع علــى معلومــات أوىف عــن برنــامج الفــرص، يرجــى الرجــوع إىل املعلومــات ال

 . بشأن تقرير املكسيك الدوري اخلامس، يف هذا التقرير٢٧والتوصية 
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ــد املدرســي   ويوضــح – ٥٣٠ ــاث يف القي ــة )١٧(، حــسب املــستوى التعليمــي مؤشــر اإلن ، كيفي
ويالحـظ يف اجلـدول التـايل أن أعلـى املؤشـرات            . ازدياد مشاركة اإلناث على مجيع املستويات     

بتــدائي والثــانوي واملتوســط  علــى مــستوى التعلــيم اال٢٠٠٣-٢٠٠٢تــرد يف العــام الدراســي 
 .)١٨(والعايل

 
 العايل املتوسط الثانوي االبتدائي قبل املدرسي العام الدراسي

٩٥,٠ ١٠١,٠ ٩٥,٢ ٩٥,٠ ٩٨,٥ ٢٠٠٠-١٩٩٩ 
٩٦,٣ ١٠٢,٤ ٩٦,٤ ٩٥,٣ ٩٨,٤ ٢٠٠١-٢٠٠٠ 
٩٧,٤ ١٠٣,٦ ٩٧,٠ ٩٥,٤ ٩٨,٣ ٢٠٠٢-٢٠٠١ 
٩٨,٦ ١٠٤,٠ ٩٧,٧ ٩٥,٤ ٩٨,٠ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ 

 
 .اإلدارة العامة للتخطيط والربجمة وامليزانية. وزارة التعليم العام: املصدر  
 

، وباملقارنـــة بـــني العـــامني الدراســـيني  بالـــشمول باخلـــدمات التعليميـــة وفيمـــا يتعلـــق – ٥٣١
ــاث    ٢٠٠٣-٢٠٠٢ و ٢٠٠١-٢٠٠٠ ــشاركة اإلنـ ــاع مـ ــايل ارتفـ ــدول التـ ، يالحـــظ يف اجلـ

 .بطريقة متماثلة يف املستوى األساسيوازدادت مشاركة اجلنسني . والذكور معا
 

 املؤشر ٢٠٠٣‐٢٠٠٢ ٢٠٠٢‐٢٠٠١ ٢٠٠١‐٢٠٠٠
 إناث٪ ذكور٪ إناث٪ ذكور٪ إناث٪ ذكور٪ 

 ٨٣,١ ٨٣,٠ ٨١,٣ ٨١,٣ ٨٠,٤ ٨٠,٦ الشمول يف التعليم األساسي
 ٥٣,١ ٤٩,٩ ٥٠,٤ ٤٧,٥ ٤٧,٦ ٤٥,٥ الشمول يف التعليم املتوسط العايل

  ١٨,٥ ١٨,٦ ١٧,٨ ١٨,١ ١٧,٠ ١٧,٥)مبا يف ذلك الدراسات العليا(م العايل الشمول يف التعلي
 .وزارة التعليم العام:   املصدر

 
 الربامج اجلديرة باإلشارة

برنـامج   تواصل وزارة التعليم العام، من خالل الس الوطين لتـشجيع التعلـيم، تنفيـذ                – ٥٣٢
وري اخلــامس ووثيقــة الــردود علــى األســئلة تقريــر املكــسيك الــد (الطريــق إىل التعلــيم الثــانوي

__________ 
ــصادية ألمريكــا ال  )١٧(  ــة االقت ــة البحــر الكــارييب  اللجن ــة ومنطق ــساوي اجلنــسني  . التيني ــة وت ــة . أهــداف األلفي حال

 . من النص األصلي٥٢، ص ٢٠٠٥يوليه /متوزاملكسيك، املعهد الوطين للمرأة، سلسلة املرأة والتنمية، 
، فيمـا  ٢٠٠٢ علـى معـدل احلـضور املدرسـي حـسب اجلـنس يف عـام                 ١ميكـن االطـالع يف املرفـق        : مالحظة )١٨( 

ملستويات الرمسية للدراسة يف التعليم االبتدائي والثـانوي واملتوسـط العـايل، حـسب ظـروف الفقـر يف                   يتعلق با 
 .املكسيك



CEDAW/C/MEX/6
 

130 06-22042 
 

، الــذي يــشمل تــدريب املدرســني واألمهــات واآلبــاء يف املنــاطق الــيت   )بــشأن التقريــر املــذكور
. يكون فيهـا تبـاين بـني املـرأة والرجـل يف فـرص الوصـول إىل التعلـيم الثـانوي واالسـتمرار فيـه                        

 موقــع الــس علــى   ، صــدرت الطبعــة األوىل مــن هــذا الربنــامج علــى     ٢٠٠٣وخــالل عــام  
 شــريط فيــديو علــى املراكــز التابعــة ٦ ٠٠٠ نــسخة مطبوعــة و ١٠ ٠٠٠اإلنترنــت، ووزعــت 

هلذه املؤسسة اليت يقل فيها مستوى التحاق الفتيات بـالتعليم الثـانوي، وذلـك لتـشجيع قيـدهن        
لثــانوي ويف التجربــة األوىل للمجلــس يف جمــال التعلــيم ا. باملدرســة الثانويــة وإمتــام الدراســة ــا 

 مدرسـا جمتمعيـا بلغـت نـسبة النـساء منـهم         ١٩٠ طالب و    ٢ ٠٠٠، شارك   )٢٠٠٣(اتمعي  
 . يف املائة على التوايل٤٥ يف املائة و ٥٥

مـآوى الدارسـني     وتعمل اللجنة الوطنية لتنمية السكان األصليني، مـن خـالل برنـامج              – ٥٣٣
الفتيـات والفتيـان مـن الـسكان     ، علـى تقـدمي الـدعم، وتـسهم يف التحـاق      من السكان األصليني 

 عامـا واملقـيمني يف منـاطق تفتقـر إىل           ١٨األصليني، الذين تتراوح أعمارهم بني أربعة أعـوام و          
 اشـترك   ٢٠٠٤ويف عـام    . اخلدمات التعليمية، بالتعليم األساسي واملتوسط العايل واالنتهاء منـه        

 ). فىت٣٣ ٧٧١ فتاة و ٢٧ ٦٣٠( من املستفيدين ٦١ ٤٠١
 دعمـــت موظفيهـــا وأســـرهم ٢٠٠٤-٢٠٠٣ذكر وزارة الطاقـــة أـــا يف الفتـــرة  وتـــ– ٥٣٤

ــن خــالل     ــي م ــع احملل ــوح  واتم ــيم املفت ــامج التعل ــراءات االلتحــاق بــالتعليم    برن ــسهيل إج ، بت
 مـن   ٦٣:  شخـصا  ١٩١واسـتفاد مـن ذلـك       . االبتدائي والثانوي واإلعدادي يف النظام املفتـوح      

 . يف اإلعدادي٨٣يف الثانوي، و  ١٦اإلناث يف التعليم االبتدائي، و 
، أبرم معهد الصندوق الوطين إلسكان العمال اتفاقي تعـاون للتبـادل    ٢٠٠٣ ويف عام    – ٥٣٥

 يف املكـسيك، ـدف تزويـد عمـال املعهـد      Valle وجامعـة  Tec Milenioاألكـادميي مـع جامعـة    
لعمال للحصول علـى    بالدعم الالزم ملواصلة دراستهم، وإتاحة الفرصة ألفراد أسر العامالت وا         

 .التعليم املتوسط العايل
 

االستفادة من نفس الربامج الدراسية، واالمتحانات، وهيئات التدريس احمللية واجلماعـات    
 املدرسية
لكــل فــرد ” مــن الدســتور الــسياسي للواليــات املتحــدة املكــسيكية أن  ٣ تعلــن املــادة – ٥٣٦

 التعلـيم قبـل املدرسـي واالبتـدائي والثـانوي،      وتوفر الدولـة جمانـا  .  على التعليماحلق يف احلصول 
وهي املراحل اليت يتألف منها التعليم األساسي اإللزامي؛ وتقـوم الدولـة أيـضا بتـشجيع وتـوفري                  

 .“ مبا يف ذلك التعليم األويل والتعليم العايل–مجيع األشكال والطرائق التعليمية 
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ساواة أمــام القـانون االحتــادي ملنــع   وعمـال يف النطــاق التعليمـي علــى تعزيــز مبـادئ املــ   – ٥٣٧
سـبتمرب  /أيلـول التمييز والقضاء عليه املعترف ا واملكفولـة يف الدسـتور، أقـر جملـس النـواب يف                  

 مـن القـانون العـام للتعلـيم تنـصان      ٢ مشروع املرسوم القاضي بإضافة فقرتني إىل املادة       ٢٠٠٤
طرد أو غري ذلك بسبب أصلة اإلثـين        على عدم جواز تعرض أي طالب للتمييز أو العقاب أو ال          

وجنسه؛ وتنصان أيـضا علـى التـزام الـسلطة التعليميـة يف كـل وقـت بتزويـد املـدارس باهلياكـل                        
 تـشرين ويف . األساسية املادية واملوظفني املتخصصني ومجيع العناصر الالزمة لالعتنـاء بالـسكان         

ــوبر /األول ــيو    ٢٠٠٥أكتـ ــس شـ ــات جملـ ــواب مالحظـ ــس النـ ــدمت إىل جملـ ــة ، قـ خ اجلمهوريـ
 .إلدراجها يف مشروع املرسوم املذكور

 إن االلتحاق يف املكسيك جبميـع املـستويات التعليميـة يف جمـال التعلـيم العـام ال يتقيـد                     – ٥٣٨
باجلنس، كما أن إجراءات التقدم المتحانات االلتحاق بالتعليم املتوسط العايل والتعلـيم العـايل              

 .تاحة للسكانتذاع يف وسائل االتصال اجلماعي امل
ــام الدراســي   – ٥٣٩ ــداء مــن الع ــا   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ وابت ــل املدرســي إلزامي ــيم قب ، أصــبح التعل

 أعوام، وهـذا التـاريخ هـو الـذي بـدأ فيـه             ٥بالنسبة إىل األطفال من اجلنسني البالغني من العمر         
 . على مستوى البلدبرنامج التعليم قبل املدرسينفاذ 
 ـدف االرتقـاء مبـستويات التعلـيم،         امـل للتعلـيم الثـانوي     اإلصالح املتك  وجيري تعزيز    – ٥٤٠

وتوفري الظروف الالزمة ملساعدة النظـام ومدارسـه علـى تفعيـل الطـابع اإللزامـي هلـذا املـستوى                    
وهناك عدة اقتراحات، منها االستفادة املرنة من وقت الدراسة، وتشجيع املزيـد مـن              . التعليمي

 .تعاون املدرسني يف عملهم
 ٢١ ٤٣٢ برنامج املـدارس اجليـدة النوعيـة      ، ضم   ٢٠٠٦-٢٠٠٥العام الدراسي    ويف   – ٥٤١

. ٢٠٠٥-٢٠٠٤ يف املائــة علــى رقــم العــام الدراســي  ٤٩,٥مدرســة، وهــو رقــم يزيــد بنــسبة  
وجرى يف املؤسسات العامة للتعليم األساسـي يف مجيـع أحنـاء اجلمهوريـة تطبيـق منـوذج جديـد                    

م، مــن منطلــق منــهج للتخطــيط يــشترك فيــه أوليــاء األمــور لــإلدارة الذاتيــة لزيــادة فعاليــة التعلــي
 يف  ٢٩ ماليـني طالـب وطالبـة، بزيـادة بنـسبة            ٤,٩ويـستفيد مـن ذلـك       . واملدرسون واملديرون 

 .٢٠٠٤-٢٠٠٣املائة باملقارنة بالعام الدراسي 
ــام الدراســـــي – ٥٤٢ ــار ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ويف العـــ ــروين  ويف إطـــ ــيم اإللكتـــ ــامج التعلـــ  برنـــ

(enciclomedia)  ،             ورات إلكترونية وحواسيب وأجهـزة عـرض والـدخول علـىجرى إعداد سب
 قاعـــة درس يف الـــصفني اخلـــامس والـــسادس مـــن التعلـــيم  ٢١ ٤٠٠اإلنترنـــت يف أكثـــر مـــن 

وـذه الطريقـة جـرى إعـداد قاعـة      .  تلميـذة وتلميـذ    ٧٠٠ ٠٠٠االبتدائي، ليـستفيد مـن ذلـك        
مـة يـستخدمون فيهـا تكنولوجيـات اإلعـالم      للدراسة التفاعليـة لتلميـذات وتالميـذ املـدارس العا         
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واالتــصال، فــضال عــن املنــاهج املــستكملة، لتعزيــز التعلــيم التفــاعلي، وحتــسني الــتعلم، وكفالــة 
 .املساواة يف احلصول على تعليم جيد

الــربامج املتكاملــة للتعزيــز املؤســسي ، بــدأ تنفيــذ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ويف العــام الدراســي – ٥٤٣
 جامعــة عامــة وجامعــة   ٢٣يف إطــار البكالوريــا اجلامعيــة، باشــتراك     للتعلــيم املتوســط العــايل  

.  مؤسـسة ٣١٥املكسيك الوطنيـة املـستقلة واملعهـد الـوطين للعلـوم والتكنولوجيـا، ملـا جمموعـه             
 وزعـت حـسب أجـدر       )١٩( مليون بيسو  ٤٠٠ووفرت وزارة التعليم العام الدعم االقتصادي بــ        

 .املشاريع
، جـــرى تزويـــد ٢٠٠٥أغـــسطس /آبلدراســـي الـــذي بـــدأ يف  وبالنـــسبة إىل العـــام ا– ٥٤٤

 ماليني من الكتب املدرسية اانية، وتوزيع مليوين كتـاب          ٣١٠املدارس االبتدائية والثانوية بــ     
 . لغة من لغات السكان األصليني٣٣ شكال خمتلفا لــ ٥٥يف 

كتـب   وحـدة تـضع ال     ٨٥١ ٠٠٠، أُنـشئت    برنامج مكتبات قاعات الدرس    وبواسطة   – ٥٤٥
يف متنـاول مجيـع املــدارس والقاعـات يف البلـد، تــشجيعا لألطفـال مـن اجلنــسني علـى اكتــساب        

 مكتبـة يف  ٧ ٠٠٠ أكثـر مـن   الشبكة الوطنية للمكتبات العامـة   واملأمول أن تضم    . عادة القراءة 
 .٢٠٠٥أواخر عام 

 . جامعة تكنولوجية جديدة يف فترة اإلدارة احلالية٦٨ وأصبحت هناك – ٥٤٦
 

 اء على املفاهيم النمطية من خالل التعليمالقض
 إن األسباب اليت حتول دون حصول مـن هـم يف سـن الدراسـة علـى التعلـيم املدرسـي             – ٥٤٧

ختتلف بالنسبة إىل اإلناث والذكور، باستثناء تعذر الوصول إىل املدرسة اليت ميكن أن يلتحقـوا               
 عاما فـأكثر هـو   ١٢لبالغات من العمر والسبب الرئيسي لعدم التعلم الذي ذكرته اإلناث ا      . ا

؛ يف حني أن السبب لدى الذكور هـو احلاجـة إىل            ) يف املائة  ٣٤,٣(منع أسرهن هلن من التعلم      
 ). يف املائة٢٤,٢(العمل للمساعدة يف إعالة األسرة أو إعالة الذات 

هج  وقــد بــذلت عــدة جهــود إلدراج املنظــور اجلنــساين فيمــا يتعلــق بــالتعليم مــن منــا   – ٥٤٨
. وسياسات وبرامج ومـشاريع، ومنـها تعـديل الـصور النمطيـة عنـد إعـداد املـدربات واملـدربني                   

وتتمثــل اجلهــود يف إنتــاج مــواد تعليميــة وتــوفري التــدريب، ويف إبــرام اتفاقــات تعــاون مؤســسية 
ــذكر مــن هــذه   . الطــابع يف مــسائل اإلنــصاف واملــساواة بــني اجلنــسني وغريهــا    وممــا جيــدر بال

لنوجـد إنـصاف اجلنـسني يف املدرسـة     دورة الوطنية لتحديث مهنة التدريس، املسماة      ال: التدابري
__________ 

 . مليون دوالر أمريكي٣٦,٣ )١٩( 
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.  أعـوام قبـل تكرارهـا      ٣، وستستمر   ٢٠٠٤-٢٠٠٣وقد عقدت يف العام الدراسي      االبتدائية،  
واهلدف هو مشول مجيع املدرسات واملدرسني واملستشارين الفنيني والتربـويني يف نظـام التعلـيم               

إدراج املنظـور اجلنـساين يف   وقد أدرجـت هـذه الـدورة، هـي ودورتـا       .  مجيعه االبتدائي يف البلد  
، يف النظـام الـوطين ملهنـة التـدريس، وجـرى      منـع العنـف ضـد األطفـال      و   التعليم قبـل املدرسـي    

 التــابع لــوزارة ربنــامج الــوطين للتحــديث الــدائمالاستعراضــها واملوافقــة علــى تطبيقهــا يف إطــار 
 .التعليم العام

، يف إنـشاء اهلويـات واجلنـسانية يف املدرسـة الثانويـة          درج هذه الدورة، هي ودورة       وتن – ٥٤٩
اجتماع العمل املشترك بـني املؤسـسات لتعزيـز وتعمـيم مقترحـات             . الدورات العامة للتحديث  

 .التدريب املستمر
، الـيت تـشترك فيهـا كـل الكيانـات           األنشطة التعليمية لصاحل املـرأة    شبكة   وقد واصلت    – ٥٥٠
 :ادية، االضطالع بتدابريها يف اإلدارة احلالية، ومن أبرزهااالحت
حلقة العمل التدريبيـة يف جمـال إنـصاف اجلنـسني والتعلـيم األساسـي لألفرقـة الفنيـة يف                     ▪ 

، املوجهــة إىل أعــضاء الــشبكة، وفنيــي الواليــات يف جمــال حتــديث الربنــامج    الواليــات
ة يف املـستوى التعليمـي األويل وقبـل    الوطين للتحـديث الـدائم، ومدرسـي األفرقـة الفنيـ         

املدرســـي واالبتـــدائي؛ وهـــدف احللقـــة إدراج املنظـــور اجلنـــساين يف التعلـــيم، وإدارة   
 .الدورات التدريبية على أساس هذا النهج

يف . خربات دراسية واقتراحـات تعليميـة     . االجتماع اخلاص بالتعليم واملنظور اجلنساين     ▪ 
لعــام إىل االجتمــاع الثالــث، وشــارك فيــه معلمــون   دعــت وزارة التعلــيم ا٢٠٠٤عــام 

ومدرســات ومدرســون جمتمعيــون مــن الــس الــوطين لتــشجيع التعلــيم علــى املــستوى 
 . عمال ونشرت األعمال الفائزة٥ ٩٨٠وورد . الوطين

ــة   ▪  اشــتركت فيهــا أجهــزة  . دورات تدريبيــة يف جمــال إنــصاف اجلنــسني، مــسألة تعليمي
 .رسو املرحلة االبتدائية، واهليئات النسائية يف الوالياتالتحديث يف الواليات، ومد

:  مـواد مرجعيـة عـن املنظـور اجلنـساين يف التعلــيم     ٥٠٠توجـد يف مراكـز املعلمـني الـــ       ▪ 
، زيــادة املعرفــة باجلنــسانية والتعلــيم: جمموعــات تعليميــة للتعلــيمني االبتــدائي والثــانوي

 .وهي من إعداد املعهد الوطين للمرأة
 تعــضيد اجلهــود املبذولــة مــع اتمــع األكــادميي  اتفاقــات التعــاون وجــرى مــن خــالل – ٥٥١

وغــريه مــن اهليئــات لتــشجيع إدراج املنظــور اجلنــساين يف منــاهج مؤســسات التعلــيم العــايل          
وقــد أبــرم املعهــد الــوطين للمــرأة اتفاقــات مــع وزارة التعلــيم  . وسياســاا وبراجمهــا ومــشاريعها
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ك الوطنيـــة املـــستقلة، وكليـــة أمريكـــا الالتينيـــة للعلـــوم االجتماعيـــة،  العـــام، وجامعـــة املكـــسي
والربنــامج اجلــامعي للدراســات اجلنــسانية التــابع جلامعــة املكــسيك الوطنيــة املــستقلة، واالحتــاد   
الـــوطين ملؤســـسات التعلـــيم العـــايل، ومركـــز البحـــوث والدراســـات العليـــا يف األنتروبولوجيـــا 

ــوطين لل  ــة، والــس ال ــا االجتماعي ويف إطــار بعــض هــذه االتفاقــات، جيــدر   . علــم والتكنولوجي
ــدابري   ــذكر مــا يلــي مــن الت ــوطين     : بال ــوطين للمــرأة واالحتــاد ال يف إطــار االتفــاق بــني املعهــد ال

ملؤسسات التعليم العايل، قدم املعهـد توصـيات بـشأن منـاهج التعلـيم األويل وقبـل املدرسـي يف                    
بكة الوطنيـة ملراكــز االتـصال األكادمييــة بــشأن   الــشوجـرى أيــضا تـشكيل   . موضـوع اجلنــسانية 

، لتعزيـز النـهج اجلنـساين يف مؤسـسات التعلـيم العـايل مـن خـالل مخـسة حمـاور عمـل                  اجلنسانية
 .كبرية
 وعقد الس الوطين لتشجيع التعليم حلقات عمل يف موضوع إنصاف اجلنـسني مـن               – ٥٥٢

كمــا عقــد . درســي أو التعلــيم االبتــدائيخــالل املدرســني اتمعــيني، ســواء يف التعلــيم قبــل امل 
حنـن رجـاال ونـساء يعـرف ويقـدر بعـضنا بعـضا               و   التعليم من أجل السالم   حلقيت عمل بعنوان    

ــا  ــتعلم مــن اختالفاتن ـــ ون ــسقون األكــادمييون     ٤٤ لـ ــدربون واملن ــا يف ذلــك امل  ألــف مــدرس، مب
 .واملدرسون اتمعيون

التعلــيم العــام، مــن خــالل شــبكة ســواتل  ، بثّــت وزارة ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ ويف عــامي – ٥٥٣
 برناجمــا شــهريا تتعلــق مبــسائل إنــصاف اجلنــسني ومنــع ٢٠التلفزيــون التعليمــي، مــا يقــرب مــن 

كمـا بثّـت بـرامج تلفزيونيـة مشلـت مـؤمترات تلفزيونيـة واجتماعـات مائـدة                  . العنف ومكافحته 
ء اهلويـات واجلنـسانية يف      إنـشا مستديرة، لدعم إعداد امليسرين الـذين يقـدمون الـدورة املـسماة             

وبالتنسيق بني وزارة التعليم العـام واملعهـد الـوطين للمـرأة، عقـدت دورة مـن                 . املدرسة الثانوية 
، تولَّـت بثهـا شـبكة سـواتل     اجلنـسانية والتعلـيم األساسـي     : أربعة مؤمترات تلفزيونية للمدرسـني    

 .التلفزيون التعليمي
: ت حتـديث ملهـارات املدرسـني، مـن أبرزهـا      وجرى على صعيد الواليات تنظيم دورا  – ٥٥٤

 يف أغواســكاليينتس؛ إنــصاف اجلنــسني باعتبــاره عــامال للتعــايش التــضامين يف التعلــيم األساســي
ــان نفــس الفــرص؟    و ــات والفتي ــدالغو؛ و هــل ســنوفر للفتي ــيم   يف إي ــسني يف التعل إنــصاف اجلن

ــون، وغريهــا األساســي ــام حتــ  .  يف نويفــو لي ــيم الع ديث مهــارات مدرســي  وتولــت وزارة التعل
الواليات يف كلية احلدود اجلنوبية، من خالل دراسات للدبلوم تشمل مسائل من قبيـل التعلـيم                

 .من منظور جنساين، والتعليم القائم على املشاركة، إخل
 وجرى أيضا تدريب موظفي وزارات التعلـيم يف الواليـات والـس الـوطين للـسكان                 – ٥٥٥

 وغـريه مـن الـربامج والـدورات، مثـل           تعايش الدميقراطي يف األسـرة    مشروع ال وطُبق  . األصليني
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برنـامج التعلـيم    و حتقيـق إنـصاف اجلنـسني يف املدرسـة االبتدائيـة      و الطريق إىل التعلـيم الثـانوي    
 .من أجل اإلنصاف

التعلـــيم واملنظـــور ، عقـــدت وزارة التعلـــيم العـــام اجتماعـــا بـــشأن  ٢٠٠٣ ويف تعـــام – ٥٥٦
 حلقــة عمــل ومــؤمترا للموظفــات    ٣٢، جــرى يف إطــار تنظــيم   رســيةخــربات مد. اجلنــساين

 .واملوظفني واملدرسني يف مجيع الكيانات االحتادية
 حلقـة عمـل تدريبيـة    ٣٠، عقد املعهد الوطين لتعليم الكبار أكثر من ٢٠٠٤ ويف عام   – ٥٥٧

وعها  واليــة، كــان موضــ ١٥ملــوظفي املؤســسات والعــاملني البــارزين يف التعلــيم التــضامين يف   
املنظور اجلنساين واحلياة اجلنـسية واحتـرام الـذات؛ وجـرى باإلضـافة إىل ذلـك تطبيـق النمـاذج            

 .“األسرة”التعليمية يف حمور 
احملفل الـوطين األول للجنـسانية يف       ، وجهت الدعوة حلضور     ٢٠٠٥ ويف مستهل عام     – ٥٥٨

ة ووزارة التعلـيم العـام     ، الـذي نظمـه املعهـد الـوطين للمـرأ          التعليم والبحـث وتـدريب املدرسـني      
واجلامعة الوطنية للتربية وإدارة حتديث مهارات مدرسي دور املعلمني وتدريبهم، دف تقـدمي             

 .مشاريع وأحباث تنطوي على املنظور اجلنساين يف املدرسة ويف تدريب املدرسني
م الكبـار    وفيما يتعلق باملنشورات ذات الصلة ذا املوضوع، نظم املعهد الوطين لتعلـي            – ٥٥٩

ــام  ــة   ٢٠٠٣يف ع ــة العمــل املعنون ــسني  حلق ــة اجلن ــذه    لغ ــة هل ــواد التعليمي ــات امل ــؤلفي ومؤلف  مل
حقـوق  ويف العام ذاته، حرر الس الـوطين لتـشجيع التعلـيم وعمـم املنـشور املعنـون                  . املؤسسة

 ال غـىن    النهج اجلنساين، منظور  ، وعرض املعهد الوطين للمرأة الكتاب املعنون        الفتيات والفتيان 
 .٢٠٠٤ الذي أعيد نشره يف عام عنه يف التعليم قبل املدرسي واألويل

 
 املنح الدراسية واإلعانات األخرى ملتابعة الدراسة

، بتقــدمي )٢٠(برنــامج الفــرص قامــت وزارة التعلــيم العــام، مــن خــالل  ٢٠٠٤ يف عــام – ٥٦٠
 مـن املرحلـة االبتدائيـة        منحة دراسية للفتيات والفتيان والشباب الذين يدرسون       ٥ ١٠٠ ٣٧٩

 إىل ٢ ٥٤٤ ١٧٥ إىل اإلنــاث و ٢ ٥٥٦ ٢٠٤حــىت التعلــيم املتوســط العــايل، ذهــب منــها      
الــذكور؛ وقــدمت وزارة التنميــة االجتماعيــة مــن ناحيتــها عــددا أكــرب مــن املــنح الدراســية إىل   

ات والنـساء  الفتيات يف التعليمني الثانوي واملتوسط العايل، مع مقدار أكرب للدارسات من الفتيـ       
 مــن مرفــق هــذه املــادة املــنح الدراســية املقدمــة يف إطــار  ١-١٠ويبــين اجلــدول . ذوات األبنــاء
 .٢٠٠٦-٢٠٠٠ يف الفترة برنامج الفرص

__________ 
 . من هذا التقرير٢٧، انظر التوصية برنامج الفرصلالطالع على مزيد من املعلومات عن  )٢٠( 
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ــام  ٢٠٠٣ ويف عــام – ٥٦١ ــيم الع ــدمت وزارة التعل  مــنح دراســية اســتفاد  ٤ ٥٧٧ ٠٠٩، ق
أو املعـوقني، وزادت  /و مـن الـسكان األصـليني    ٢٠٣ ٠٠٢ من اإلنـاث و      ٢ ٢٨٠ ١٣٦منها  

 ٢٧٩ ٧١٨قـدمت   ( يف املائـة     ٢٥عدد املنح الدراسية للتلميذات ذوات املوارد احملدودة بنسبة         
 يف املائـة مـن      ١٠، كما رصـدت     )٢٠٠٢ يف عام    ٢٢٣ ٩٠٣ و   ٢٠٠٣منحة دراسية يف عام     

، مــن الــسكان األصــليني  (ميزانيــة املــنح الدراســية للفتيــات والنــساء يف القطاعــات املهمــشة       
، كانـت وزارة التنميـة   ٢٠٠٣يونيـه  /حزيـران ويف  ). واملعوقات، وفتيات الـشوارع، والبالغـات     

 امرأة من احلاصـالت     ٢ ١٥٨ ٣٣٨ مأوى مدرسي يستفيد منها      ٨٥ ٠٠٠االجتماعية تشغل   
 عامـا، وأكثـر   ١٤ أعوام و ٦على منح دراسية، والفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بني         

 . ماليني أم٤من 
 منحـة   ٨٤٩ ٠٤٢، قـدمت وزارة التعلـيم العـام         ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف العام الدراسـي      – ٥٦٢

 ٥٣,٥دراسية للطالب ذوي املوارد احملدودة يف النظام الفرعي للتعليم املتوسـط العـايل، ذهـب              
 ٦٦ ٣٩٢يف املائــة منــها إىل النــساء، كمــا قــدمت مــن خــالل الــس الــوطين لتــشجيع التعلــيم 

ســني شــبان ســابقني مــن اتمعــات الريفيــة ملواصــلة دراســتهم بعــد انتــهاء     منحــة دراســية ملدر
، ٢٠٠٣ويف عـام    .  يف املائـة مـن هـذه املـنح         ٥٩,٦خدمتهم اتمعيـة، وحـصلت النـساء علـى          

 منحة دراسية يف املقاطعة االحتادية، حـصل علـى          ٦٣ ٨٣٧قدم الس الوطين لتشجيع التعليم      
اصــلون علــى مــنح دراســية وينتمــون إىل أســر وحيــدة   منحــة منــها فتيــات وفتيــان ح٢٢ ٠١١

 . شهور١٠ دوالرا شهريا ملدة ٢٥٦األبوين، مبقدار 
 إىل  ٢٠٠٤سـبتمرب   /أيلـول  كما أن وزارة التعليم العام رصـدت مـوارد يف الفتـرة مـن                – ٥٦٣
 مـن احلاصـلني علـى مـنح دراسـية يف الفـصل الدراسـي اخلـامس يف                   ٨٣٤ لــ   ٢٠٠٥يوليه  /متوز

 . يف املائة منهم من النساء٧٤,٤صلني على البكالوريا، وكان كلية احلا
ــيم   – ٥٦٤ ــوطين لتــشجيع التعل ــيم الريفــي   ويطبــق الــس ال ــامج متويــل التعل ــدم  برن ، الــذي ق

 منحة منـها إىل الدارسـات   ١٥ ٠٥٩، ذهبت   ٢٠٠٤ منحة دراسية يف عام      ٣٢ ١١٢مبقتضاه  
 منحــة دراســية للتنقــل ٣٤ ٠٠٠ الــس  قــدم٢٠٠٣يف البلــديات العاليــة التــهميش؛ ويف عــام 

ويف العــام الدراســي .  يف املائــة منــها إىل فتيــات املنــاطق النائيــة واملهمــشة ٥١واإلقامــة، ذهــب 
 . جمتمعا حمليا١٢ ١٣٧، استفاد من هذا الربنامج ٢٠٠٥-٢٠٠٤
ــم     – ٥٦٥ ــال العلـ ــساء يف جمـ ــشاركة النـ ــام أيـــضا إىل تـــشجيع مـ ــيم العـ  وتـــسعى وزارة التعلـ
 للرجـال، ويبلـغ   ٨ ٠٠٠ منحة دراسـية للنـساء و    ٦ ٠٠٠ولوجيا، وذلك بتقدميها قرابة     والتكن

 . منحة١٣ ٦٣٦جمموع املنح الدراسية يف هذا اال 
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الربنـامج الـوطين للمـنح الدراسـية       وتشكل النساء النسبة الكـربى مـن املـستفيدين مـن             – ٥٦٦
ويف الفتـرة مـن   ). املنح الدراسـية املقدمـة    يف املائة من جمموع      ٥٠أكثر قليال من     (للتعليم العايل 

 منحـة دراسـية إىل الـشبان      ٣٩٩ ٣٠٠، قدم ما جمموعه     ٢٠٠٥يونيه  /حزيران إىل   ٢٠٠١عام  
 .ذوي املوارد الضئيلة لاللتحاق بدراسات عليا

، قــدم الربنــامج الــوطين للمــنح الدراســية للتعلــيم ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ويف العـام الدراســي  – ٥٦٧
ــايل  ــدون يف بــرامج        منحــة ٩٤ ٥٣٩الع ــم مقي ــن ه ــية لدارســني ذوي مــوارد ضــئيلة مم دراس

يزيـد   الليسانس أو الدراسة الفنية العليا اجلامعية يف املؤسسات العامة للتعليم العايل؛ وذهـب مـا    
ــنح إىل النـــساء   ــذه املـ ــام الدراســـي . قلـــيال علـــى نـــصف هـ ــدمت ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف العـ ، قُـ

 يف املائــة مــن املــنح   ٥٤:  منــها٦٧ ٠٥٩ منحــة دراســية حــصلت النــساء علــى     ١٢٢ ٦٤٢
ــدة و   ــنح اــددة   ٥٥الدراســية اجلدي ــن امل ــة م ــام الدراســي  .  يف املائ ، ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الع

 . يف املائة منها من نصيب النساء٥٦ منحة دراسية، كان ١٣٧ ٨٥٢قدمت 
، قـدمت  مشروع دعم التطور األكادميي للشابات مـن الـسكان األصـليني        ومن خالل    – ٥٦٨
 الوطنيـــة لتنميـــة الـــسكان األصـــليني الـــدعم االقتـــصادي واضـــطلعت بأعمـــال املتابعـــة  اللجنـــة

 ٢٢، يف   ٢٠٠٤وطبـق املـشروع، يف عـام        . للدارسات يف التعليم العايل من الـسكان األصـليني        
 يف املائـة    ٥٣ منحة دراسية خـصص      ٣٧٠من واليات اجلمهورية واملقاطعة االحتادية، وقدمت       

ــساء  ــها للن ــات     وجيــري، يف. من ــدعم للموظف ــوفري ال ــة، ت ــة االحتادي ــزة اإلدارة العام  بعــض أجه
 منحة دراسـية يف     ٥٨للحصول على منح دراسية، وهو ما جيري يف وزارة البحرية اليت قدمت             

 .٢٠٠٣عام 
 وعلى صعيد الواليات، يعزز بعض اهليئات النسائية إدارة عملية تقدمي املـنح الدراسـية           – ٥٦٩

 علـى سـبيل املثـال، قـدم         ٢٠٠٣ففـي عـام     . ابات مواصـلة دراسـتهن    حىت يتسىن للفتيات والـش    
 منحــة دراســية حبثيــة للحــصول ١١معهــد املــرأة القــروي والــس الــوطين للعلــم والتكنولوجيــا 

علــى الليــسانس واملاجــستري، مــن خــالل النــداء الثالــث للحــصول علــى مــنح كــارمن ســردان     
 .ني وحتليل وضع املرأة يف الواليةالدراسية البحثية، اليت تدعم إعداد باحثات وباحث

 
 الوصول إىل برامج التعليم املستمر واملعرفة الوظيفية للقراءة والكتابة وبرامج البالغني

 األمـم املتحـدة اإلمنـائي    برنـامج  الـذي وضـعه    ٢٠٠٥ يشري تقرير التنمية البشرية لعـام        – ٥٧٠
 يف املائــة يف ٣ميــة، تتــراوح بــني  إىل أن التفاوتــات يف جمــال التعلــيم، فيمــا يتعلــق مبعــدالت األ  

ويف البلديات اليت يغلب عليهـا الطـابع        .  يف املائة يف تشياباس وغرييرو     ٢٠مكسيكو وأكثر من    
ــة إىل       ــالقراءة والكتاب ــسكان األصــليون، يــصل معــدل اإلملــام ب ــر فيهــا ال الريفــي واجلبلــي ويكث
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علــى أن املؤشــر العــام   ٢٠٠٠وتــدل بيانــات تعــداد عــام  . يف املائــة مــن جممــوع الــسكان  ٢٨
 .١١,٣، ووصل املؤشر املتعلق باإلناث إىل ٩,٥لألمنية يف املكسيك بلغ هذا العام 

 عاما، وبصفة خاصـة بـني       ٦٠ واألمية متفشية بني السكان الذين تزيد أعمارهم على          – ٥٧١
 وصــلت نــسبة الــسكان امللمــني بــالقراءة  ٢٠٠٣ويف عــام . النــساء املقيمــات يف منــاطق ريفيــة 

ويف .  يف املائـة ٩٥,٥ عامـا، إىل قرابـة   ١٤لكتابـة، ممـن تتـراوح أعمـارهم بـني مثانيـة أعـوام و       وا
 يف املائـة، ونـسبة      ٢٤,٨ عامـا إىل     ١٥الريف تصل نسبة األميات البالغات من العمر أكثر مـن           

 . يف املائة١٧,١األميني يف العمر ذاته إىل 
، وذج التعلـيم مـن أجـل احليـاة والعمـل          منـ  ٢٠٠٠ وتطبق وزارة التعليم العام منذ عـام         – ٥٧٢

الذي ميزج بني تعليم النساء القراءة والكتابة والتعلـيم األويل غـري املدرسـي للطفولـة املبكـرة يف                   
ــاطق الــسكان األصــليني، وهــو النمــوذج الــذي ثبــت جناحــه      ــة ومن انظــر أيــضا (املنــاطق الريفي

 ). يف هذا التقرير٢٧التوصية 
ــوطين – ٥٧٣ ــة      ويركــز املعهــد ال ــالقراءة والكتاب ــام ب ــه علــى تــشجيع اإلمل ــار عمل ــيم الكب  لتعل

 عامـا، الـذين مل يتلقـوا التعلـيم          ١٥والتعليم االبتدائي والثانوي وتوفريه ملن تزيد أعمارهم على         
 مــن ماليــني ١,٧، بــسط املعهــد رعايتــه علــى قرابــة  ٢٠٠٤ويف عــام . األساســي أو مل يتمــوه

 يف ٥٤منهم من النساء الاليت بلغت نسبة األمهـات بينـهن       يف املائة    ٦٦,٨املكسيكيني، وكان   
ــة ــيم األساســي    . املائ ــغ عــدد مــن أمتــوا التعل ــهم  ٦٢٢ ٢٠٦وبل ــذ، كــان من  ٤٠٠ ٠٠٠ تالمي

 ١٩٧ ٧٠٣ أمتمـــن التعلـــيم االبتـــدائي، و ١٠٧ ٦٨٧ حميـــت أميتـــهن، و ٩٧ ٦٤٣: تلميـــذة
 .أمتمن التعليم الثانوي

 اتفاقـا مـع معهـد       ٢٠٠٤هـد سـينالوا للمـرأة يف عـام           وعلى صعيد الواليـات، أبـرم مع       – ٥٧٤
مـشروع تعلـيم   ، دعـم جملـس املـرأة يف واليـة كرييتـارو         ٢٠٠٣ويف عـام    . سينالوا لتعليم الكبار  
 . عاما من العمر١٤ و ١٠ فيما بني برنامج التعليم االبتدائي للشباب و السكان األصليني

 
 برامج أخرىالقدرة على إمتام الدراسة والتسرب من املدرسة و

 بـني النـساء يف   القدرة علـى إمتـام الدراسـة   ، كانت ٢٠٠٣-٢٠٠٢ يف العام الدراسي     – ٥٧٥
ــدرة الرجــال      ــى مــن ق ــا أعل ــانوي واملهــين الفــين والبكالوري ــدائي والث ــيم االبت وتوجــد يف . التعل

 يف ٥٤,٧ يف املائــة للرجــال و ٤٦,٥: الدراسـة التقنيــة أدىن نــسب القــدرة علــى إمتــام الدراســة 
وبينمـا يـتمكن حـوايل تـسعة مـن      .  نقـاط مئويـة    ٨,٢ملائة للنساء، بفارق بـني اجلنـسني مبقـدار          ا

 تالميــذ وتلميــذات يف التعلــيم االبتــدائي مــن إمتــام دراســتهم يف الوقــت املقــرر ، فــإن   ١٠كــل 
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 نـساء يتمـون دراسـتهم يف البكالوريـا يف           ١٠ رجـال وسـبعا مـن كـل          ١٠مخسة فقط من كـل      
 .وام، وفقا خلططهم يف الدراسةعامني أو ثالثة أع

ويف العـام  .  وكانت قدرة النساء علـى إمتـام الدراسـة أيـضا أكـرب حـسب نـوع التعلـيم         – ٥٧٦
 ٧٤للعـاملني،   : ، كانت مشاركة النساء والرجال على النحـو التـايل         ٢٠٠٣-٢٠٠٢الدراسي  

 يف املائـة للنـساء   ٨١,٩ يف املائـة للرجـال؛ التعلـيم الثـانوي عـن بعـد،           ٦٤,٤يف املائة للنـساء و      
 . يف املائة للرجال٧٠,٥ يف املائة للنساء و ٨١,٤ يف املائة للرجال؛ التعليم الفين، ٨٠,٤ و

 ويــزداد الفــرق بــني النــساء والرجــال يف التــسرب مــن الدراســة حــسب التقــدم يف         – ٥٧٧
 فقـط مـن النقـاط       ٠,٤، كـان الفـرق      ٢٠٠٣-٢٠٠٢ففـي العـام الدراسـي       . مستويات التعليم 

 يف املائـة للفتيـات؛ وبلـغ       ١,٣ يف املائـة للفتيـان و        ١,٧وية يف التعليم االبتدائي، وعند القيـد        املئ
ــانوي  ٢,٧الفــرق  ــيم الث ــل  ١٠٠ مــن كــل  ٨( يف التعل ــاة١٠٠ مــن كــل  ٦ فــىت يف مقاب ؛ ) فت

؛ ويــصل ٧,٥ويــسجل التعلــيم املهــين الفــين أعلــى فــرق يف النقــاط املئويــة بــني اجلنــسني بواقــع  
 . نقاط٥,٣بكالوريا إىل الفرق يف ال

 
 الربامج
ــذ العــام الدراســي   – ٥٧٨ ــدأ من ــامج املــنح الدراســية لألمهــات    تطبيــق ٢٠٠٥-٢٠٠٤ ب برن

، الـذي يـساعدهن علـى مواصـلة التعلـيم األساسـي أو الـدخول يف               الشابات والشابات احلوامل  
ج إىل ، وصــلت املــوارد املرصــودة للربنــام ٢٠٠٤ويف عــام . أي برنــامج تعليمــي غــري مدرســي 

 يف املائــة ٢١,٤:  منحــة دراســية١ ١٥٢ويف هــذا العــام الدراســي قــدمت . ماليــني بيــسو ١٠
وأبلغـت تـسع واليـات      .  يف املائة لطلبة التعلـيم الثـانوي       ٧٨,٦منها لتالميذ التعليم االبتدائي و      

وتتـراوح  . أن بعـض احلاصـلني علـى مـنح دراسـية يتكلمـون لغـة مـن لغـات الـسكان األصـليني           
 . عاما١٧ و ١٥ يف املائة تقريبا من احلاصلني على منح دراسية بني ٧٠أعمار 
 لتشجيع األمهـات البالغـات احلوامـل        فرصة ثانية  ووضعت وزارة التعليم العام برنامج       – ٥٧٩

على مواصلة الدراسة، وتوفر الدعم االقتصادي واملدرسـي لتمكينـهن مـن اجلمـع بـني األمومـة                  
 .واالستمرار يف التعلم

ــيم املــستمر  و – ٥٨٠ ــامج التعل ــوافر يف    برن ــذين ال تت ــشبان ال ــان وال  موضــوع للفتيــات والفتي
جمتمعام احمللية خدمات التعليم االبتدائي أو الثانوي، ويقـدم هـذا الربنـامج الـدعم االقتـصادي       

ويف العــام الدراســي . لنفقــات الــسكن واالنتقــال إىل األمــاكن الــيت توجــد ــا هــذه اخلــدمات   
 . منحة دراسية٣١ ٢٦٩  قدمت٢٠٠٥-٢٠٠٤
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برنـــامج حـــوافز للتعلـــيم ، مـــن خـــالل ٢٠٠٣-٢٠٠٢ وجـــرى يف العـــام الدراســـي – ٥٨١
 منحـة منـها إىل      ٢٢ ٠١١ منحة دراسية يف املقاطعة االحتادية، ذهـب         ٦٣ ٨٣٧،تقدمي  الثانوي

وتـشمل احلـوافز تقـدمي حـافز اقتـصادي إىل      . الفتيات والفتيان املنتمني إىل أسر وحيـدة األبـوين        
ويتواصــل أيــضا تــوفري .  شــهرا٦٠ و ٣٠ ألــف مــدرس جمتمعــي لفتــرة تتــراوح بــني  ٤٤قرابــة 

ــة       ــن خــالل طريق ــة م ــاطق الريفي ــة يف املن ــد  اخلــدمات التعليمي ــانوي عــن بع ــيم الث ــر  (التعل تقري
ويف ). املكسيك الدوري اخلامس املعروض على اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة               

تعليمية ازداد بالنسبة إىل املـرأة االسـتيعاب والقـدرة علـى إمتـام الدراسـة بلغـتني،                  هذه الطريقة ال  
وقد زاد االسـتيعاب املدرسـي      . وكذلك فيما يتعلق باملعوقني، وإن مل يكن بنفس درجة الرجل         

 يف املائـة يف العـام       ١٩,٠٩ إىل   ٢٠٠١-٢٠٠٠ يف املائة يف العام الدراسـي        ١٧,٩٦للمرأة من   
 يف املائـــة إىل ١٨,٩٤، وكانـــت الزيـــادة بالنـــسبة إىل الرجـــل مـــن  ٢٠٠٣-٢٠٠٢الدراســـي 
 . يف املائة على التوايل١٩,٨٠

 
٢٠٠٣‐٢٠٠٢ ٢٠٠٢‐٢٠٠١ ٢٠٠١‐٢٠٠٠ 

 اموع اإلناث الذكور اموع اإلناث الذكور اموع اإلناث الذكور االستيعاب

الثــانوي التعلـيم  
 ٪١٩,٤٤ ٪١٩,٠٩ ٪١٩,٨٠ ٪١٩,١٦ ٪١٨,٨٠ ٪١٩,٥١ ٪١٨,٤٦ ٪١٧,٩٦ ٪١٨,٩٤ عن بعد

 
 .وزارة التعليم العامبيانات :   املصدر

 
 ويف هذه الطريقة التعليمية تزيد القدرة على إمتام الدراسة أيضا لدى املرأة عنـها لـدى       – ٥٨٢
 ٨١,٩ يف املائـة وزادت إىل       ٧٨,١ كانـت بنـسبة      ٢٠٠١-٢٠٠٠ويف العام الدراسي    . الرجل

 ٨٠,٤ يف املائـة إىل      ٧٦,٢، وزادت بالنسبة إىل الرجل مـن        ٢٠٠٣-٢٠٠٢ الفترة   يف املائة يف  
 .يف املائة على التوايل

ــاج        – ٥٨٣ ــن أجــل دعــم إدم ــها، م ــن جانب ــساعدة الالجــئني م ــة املكــسيكية مل ــوم اللجن  وتق
الالجئات والالجـئني، بتنظـيم اسـتئناف الدراسـة واحلـصول علـى التعلـيم األساسـي والتـدريب                  

وعلى صـعيد الواليـات، يقـدم بعـض اهليئـات           . جئات، دون متييز فيما يتعلق بالالجئني     الفين لال 
النسائية املشورة يف جمال تنظيم الدراسة، دف املـسامهة يف ضـمان اسـتمرار النـساء والفتيـات                  

 .يف قاعات الدرس
 

 املشاركة يف الرياضة والتربية البدنية
 جمـاال مناسـبا ملمارسـة مجيـع الـسكان للرياضـة             يةبرنامج املراكز البلديـة واملدرسـ      يتيح   – ٥٨٤

بــشكل منــتظم؛ ويتــوىل رعايــة الــسكان موظفــون مــدربون وعــاملون يف املراكــز املدرســية الــيت 
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ديـسمرب  / األولكـانون إىل أبريـل  /نيـسان ويف الفتـرة مـن     . يستفيد منها تالميذ التعليم األساسي    
 . رجال٦٤٩ ٣٦١و ) ملائة يف ا٢٨,١٦( امرأة ٢٥٤ ٤٨٥، حصلت على الرعاية ٢٠٠٣
ــتم – ٥٨٥ ــة املختــارة    ويه ــامج األحــداث الوطني ــسية ومبواهــب الــشباب    برن  بالرياضــة التناف
 فرعـــا، ٤٥ كيانـــا رياضـــيا يف ٣٥ األوملبيـــاد الـــوطينوحـــضر . جمـــال الرياضـــة يف االحتـــاد يف

ــافس ــني    وتن ــارهم ب ــراوح أعم ــوام و ٧رياضــيون تت ــا٢٠ أع ــام  .  عام  ٢٠٠٣ويف أحــداث ع
وبلــغ إمجــايل املــشاركة يف هــذه األحــداث .  ختصــصات٨ك رياضــيون شــبه أوليمبــيني يف اشــتر
)  يف املائــة٤٠,٥٣( مــن النــساء ١ ١٢٣ ٣٢٦:  رياضــيا٢ ٧٧١ ٩٧٠مراحلــها املختلفــة  يف
 . من الرجال١ ٦٤٨ ٦٤٤ و

 ــدف تعزيــز ونــشر القــيم  األلعــاب والرياضــات التقليديــة واألصــلية  ونظّمــت أيــضا – ٥٨٦
 لعبـة ورياضـة حبـضور    ٥٣ نظمـت  ٢٠٠٣ة بالثقافـة البدنيـة األصـلية؛ ويف أحـداث عـام             املتصل
 . رجال٣١٢و )  يف املائة٤٠( نساء ٢٠٨:  رياضيا٥٢٠والية ومشاركة  ١٦
 ٧٨٢ ٢٧٣ مبـشاركة    األلعـاب اجلامعيـة الوطنيـة      وعلى صعيد التعليم العـايل، نظمـت         – ٥٨٧
 . رجال٤٦٩ ٣٦٥و )  يف املائة٤٠( نساء ٣١٢ ٩٠٨: رياضيا
 إىل  برنـامج العائـد املرتفـع      الداخل يف إطـار      مشروع الدعم املتكامل للرياضي    ويتوجه   – ٥٨٨

الرياضــيني الــذين حيتلــون املراتــب الــثالث األوىل يف األوملبيــاد الــوطين، أو الرياضــيني الــذين        
 واملـنح   ويتمثل الدعم يف املنـشآت واألدوات الرياضـية واملـدرب         . يقترحهم احتاد رياضي وطين   

 . رجال١ ٢٦٠ امرأة و ٩٢٧، استفاد ٢٠٠٣االقتصادية؛ ويف عام 
 الــدعم إىل الرياضــيني الــذين حيتلــون املراتــب الثمــاين   مــشروع أفــضل رياضــة  ويقــوم – ٥٨٩

ويـسهم هـذا املـشروع يف تفعيـل أقـصى           . األوىل يف العامل يف الفروع املتصلة بالدورة األوليمبية       
 ٥٤ اسـتفاد مـن هـذا املـشروع          ٢٠٠٣ويف عام   . حداث الدولية طاقات الرياضيني من أجل األ    

 . رجال٣٣ امرأة و ٢٤: رياضيا
 التــابع للجنــة الوطنيــة للرياضــة يــضم برنــامج النــشاط البــدين، كــان ٢٠٠٣ ويف عــام – ٥٩٠
 ). يف املائة٣٩,٣٠( فتاة وامرأة ٧ ٤٦٣ ٥٢٩:  مشتركا١٨ ٩٩١ ١٦٩جمموعه  ما

 الـذي ترعـاه املدرسـة الوطنيـة للمـدربني            املـدربني الرياضـيني    برنامج اعتماد  ويف إطار    – ٥٩١
:  مـدربا  ٢٩ ٢٤٧ مـا جمموعـه      ٢٠٠٣الرياضيني التابعة للجنة الوطنية للرياضة، اعتمد يف عام         

 . من الرجال١٩ ٨٦٠و )  يف املائة٣٢,١( من النساء ٩ ٣٨٧
ايف؛ وينطبـق    وجيري يف بعـض اجلهـات تـشجيع األنـشطة ذات الطـابع الرياضـي والثقـ                 – ٥٩٢

امـرأة   ٦١ذلك على األلعاب املصرفية يف املصرف الوطين للتجارة اخلارجية، اليت اشـترك فيهـا               
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 يف املائــــة مــــن ٥١,٢ يف املائــــة و ٧٥,٤، وحــــصلوا علــــى ٢٠٠٣ رجــــال يف عــــام ١١٩ و
ونظمــت أيــضا مــسابقة رياضــية تذكاريــة أتاحــت فرصــة املــشاركة ال ملــوظفي         . امليــداليات

 ). يف املائة٤١,٧٦( امرأة ١٥٧اشتركت فيها : ل أيضا ألفراد أسرهماملصرف فحسب، ب
 ١٣ ولالطالع على مزيد من املعلومات عن املشاركة يف الرياضـة، انظـر أيـضا املـادة                   – ٥٩٣

 .من هذا التقرير
 

 مواد إعالمية تسهم يف كفالة صحة األسرة ورفاهتها
ــول يف – ٥٩٤ ــواب مــشروع   ٢٠٠٤ســبتمرب /أيل ــر جملــس الن ــادة    أق ــذي يعــدل امل املرســوم ال

 / األول تـشرين ويف  . السابعة من القانون العام للتعليم، املتعلقة بتعزيز التعليم مـن أجـل الـصحة             
 .، عرضت على جملس النواب مالحظات جملس شيوخ اجلمهورية إلدراجها٢٠٠٥أكتوبر 
 املتخـصص   ويف إطار منوذج التعليم من أجل احلياة والعمل، وضعت بـرامج للتـدريب        – ٥٩٥

موجهة للمدربني الراعني للشباب والبالغني، يف موضوع اجلنسانية، واحلياة اجلنـسية، واألسـرة             
وعقـدت حلقـات العمـل      . والعنف، والشباب، واحترام الذات وحقـوق اإلنـسان، وغـري ذلـك           

 .هذه ملوظفي املكاتب املركزيـة للمعهـد الـوطين لتعلـيم الكبـار واملعاهـد واملراكـز يف الواليـات                 
-٢٠٠٤ويف الفتـرة    .  حلقـة عمـل يف مجيـع أحنـاء البلـد           ١٠٠ زهاء   ٢٠٠٢وقد عقد منذ عام     

 منوذجـا للتعلـيم مـن       ٥٠ ألـف شـخص مـا يزيـد علـى            ٢٠٠، درس أكثر من مليـون و        ٢٠٠٥
 يف املائـة، وفـاق الطلـب علـى هـذه املـادة              ٨٠وزاد متوسط االعتماد على     . أجل احلياة والعمل  
 .توقعات املؤسسات

در بالذكر أيـضا مـا يلـي مـن اإلجـراءات الـيت اختـذها الـس الـوطين للتعلـيم مـن                   وجي – ٥٩٦
 :أجل احلياة والعمل

عقـــدت دورات وحلقـــات عمـــل مقتـــضبة بـــشأن املـــسائل املتـــصلة بالـــصحة  )أ( 
وأُعـدت دورة قـصرية عـن فـريوس نقـص           . اجلنسية واإلجنابيـة واحليـاة اجلنـسية وتنظـيم األسـرة          

ز ووضعت يف صفحة البداية للمجلس على اإلنترنـت، ودورة أخـرى عـن              اإليد/املناعة البشرية 
مرحلــة الــشباب؛ احليــاة اجلنــسية  : احليــاة اجلنــسية، ومخــس دورات مــستكملة علــى اإلنترنــت  

وجيــري اآلن أيــضا . للــشباب؛ مرحلــة األبــوة، جتربــة مــشتركة؛ تعلــيم أبنائنــا وبناتنــا؛ لنتعــارف
األبــوة؛ األمــراض املنقولــة باالتــصال اجلنــسي،   : ريةإعــداد التــصميم التعليمــي للــدورات القــص  

 .احلمل ووسائل منع احلمل؛ الذكورة
 منوذجـا باللغـة األم      ١٧ وضـع    ٢٠٠٥نـوفمرب   / الثـاين  تـشرين كان قد مت حـىت       )ب( 

ــواد         ــة، كمــا وضــعت امل ــة ثاني ــار اإلســبانية لغ ــتني، مــع اعتب ــسكان األصــليني، وكــذلك بلغ لل
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ن امليــاومني واألصــليني، وتتــضمن جوانــب اجلنــسانية والعنــف   التعليميــة هلــذه النمــاذج للــسكا 
وأُجنز منوذجان لألمهات املربيـات، وجيـري إعـداد منـوذجني آخـرين، فـضال عـن            . وصحة املرأة 

إعادة حتديث النماذج املتعلقة باألسرة والشباب واإلدمان والصحة؛ ومثانيـة منـاذج تعليميـة مـع                
انية كلغــة ثانيــة وتعلــيم القــراءة والكتابــة بلغــتني يف الــسكان األصــليني لتوضــيح جوانــب اإلســب

 .املخطط اجلديد للمناهج
جرى، بالتنسيق مع املعهد الوطين للمـرأة وعـدد مـن املؤسـسات وثـالث مـن                  )ج( 

ــسمى        ــوذج التعليمــي امل ــدين، إعــداد النم ــات اتمــع امل ــو عملــي  منظم ، املوجــه إىل بيتــك ه
والكتابــة ومل يــتممن التعلــيم االبتــدائي وال الثــانوي،     العــامالت املرتليــات امللمــات بــالقراءة    

 .ويتضمن النموذج حمتويات تتصل باحترام الذات، وعالقات العمل، والصحة والعمل
 كراسة إعالمية تتعلق مبسائل احلياة اجلنـسية، واألمـراض          ٢٠أعدت ووزعت    )د( 

األبــوة، واملــساواة بــني  اإليــدز، و/املنقولــة باالتــصال اجلنــسي، وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  
التعليم من أجـل    الرجل واملرأة، واحلمل ووسائل منع احلمل، وغريها، وذلك يف إطار مشروع            

الـذي جـرى    املعهد الوطين لتعليم الكبـار  – وزارة التعليم العام –احلياة، وزارة الدفاع الوطين   
 يف جمموعـات    وقـد أُدجمـت هـذه الكراسـات اآلن        . ٢٠٠٥ وحـىت عـام      ١٩٩٧تنفيذه منذ عام    

وهـذا املـشروع   . النماذج ذات الطابع التعليمي العادي، وأُعـدت أشـرطة فيـديو ـذه املواضـيع      
 عامـا فـأكثر الـذي أمتـوا اخلدمـة العـسكرية اإلجباريـة        ١٨موجه إىل الرجال البالغني من العمـر    

م ويسمح هلم باالحتكاك، دون شروط دراسية، بشىت جوانب واقعهـم املباشـر وتقاسـم خـربا      
من خالل مناقشة مسائل من قبيل االتصال، والعالقات يف األسرة، واحليـاة اجلنـسية، وحقـوق                

 .اإلنسان، واإلدمان، وغري ذلك
ــها عقــد وزارة      – ٥٩٧ ــذكر من ــضا، جيــدر بال ــة أي ــشطة خمتلف  واضــطلعت جهــات أخــرى بأن

دسة للجنـسانية   حلقة العمـل الوطنيـة الـسا      التعليم العام حلقة عمل للتدريب والتحديث بعنوان        
ــان   ــسية واإلدم ــاة اجلن ــشياباس  واحلي ــة يف ت ــة احلــدود اجلنوبي ــع   . ، يف كلي ــوزارة أرب وعقــدت ال

 .اجلنسانية واحلياة اجلنسية واإلدمانحلقات عمل للمدرسني يف الدبلوم عن 
 وضعت الوزارة استراتيجية تعليمية لتدريب مدرسـي        برنامج املرأة والصحة   ويف إطار    – ٥٩٨

وطرحـت مـسائل العنـف العـائلي واجلنـسي         . م للتعليم األساسي على الصعيد الوطين     النظام العا 
 .والعنف ضد املرأة، وكذلك منع هذا العنف

 يرد يف التوصـية     احلمل مشروع للحياة   ووضعت وزارة الداخلية منوذجا تعليميا باسم        – ٥٩٩
 . من هذا التقرير٣٧
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ا التقرير إجراءات أخـرى اختـذت علـى          من هذ  ٣٧ والتوصية   ١٢ وترد أيضا يف املادة      – ٦٠٠
ــى الــصحة اجلنــسية           ــدريب تركــز عل ــواد للنــشر والت ــصعيد الــوطين وصــعيد الواليــات، وم ال
واإلجنابيــة، وتنظــيم األســرة، والوقايــة مــن ســرطان الثــدي وســرطان عنــق الــرحم، واإلدمــان،    

 .اإليدز، ومحل املراهقات/وفريوس نقص املناعة البشرية
 

 ١١املادة 
 األعوام الثالثني األخرية، زادت مشاركة املرأة يف العمل بأكثر من النـصف، وهـو                يف – ٦٠١
ميثل حتديا للمؤسسات العامة، ألنـه يـتعني عليهـا كفالـة املـساواة يف فـرص العمـل واألجـور                      ما

 .واالستحقاقات اليت ال تؤثر يف املرأة العاملة وحدها، بل يف مجيع األسر أيضا
لكـل فـرد احلـق يف       الـسياسي للواليـات املكـسيكية يـنص علـى أن             وإذا كان الدستور     – ٦٠٢

جـزءا مـن إنـاث الـسكان العـامالت ال يـزلن       ”، فـإن مـن املؤكـد أن     عمل كرمي مفيد اجتماعيا   
تتعلــق بالــسوق، أو أعمــاال نيــة، كتلــك الــيت تــؤدى بعــض الوقــت ألســباب ديــزاولن أعمــاال مت

ــضة      ــأجور منخف ــة ب ــام عمــل طويل ــب أي ــو“...تتطل ــشأن    ، وه ــر املكــسيك ب ــا أكــده تقري  م
لألمـم املتحـدة، والـذي شـدد         العامـة    اجلمعيةاألهداف اإلمنائية لأللفية الذي قدم هذا العام إىل         

على أن النساء يوجدن أساسا يف القطاع غري املـنظم، أي قطـاع األعمـال الـصغرية، أو يعملـن                    
 .االجتماعيحلسان اخلاص، ويفتقرن إىل عقد للعمل وإىل مشوهلن بالضمان 

 ويــشري التقريــر املــذكور أيــضا إىل أن املــستويات املطّــردة ملــشاركة النــساء يف ســوق    – ٦٠٣
ــة   ــبري يف الدراسـ ــاح الكـ ــها النجـ ــل يواكبـ ــام ”: العمـ ــشار ٢٠٠٤يف عـ ــدل املـ ــل معـ ة ك، وصـ

 يف املائـة بـني غـري احلاصـالت          ٢٧,٦ عاما فأكثر إىل     ١٢االقتصادية للنساء البالغات من العمر      
 تعليم مدرسي؛ وعلى العكس من ذلك تـضاعف هـذا املؤشـر بالنـسبة إىل احلاصـالت               على أي 

 .“) يف املائة٦٣,١(على تعليم عال 
 ذات الـصلة مبجـال   ٢٠٠٦-٢٠٠٠ ومن استراتيجيات اخلطة الوطنيـة للتنميـة للفتـرة        – ٦٠٤

د العمل، هناك استراتيجية دف إىل تشجيع خلق ثقافـة عمـل جديـدة، وقـد حتولـت إىل واحـ                   
 .٢٠٠٦-٢٠٠١من األهداف املركزية للربنامج الوطين لسياسة العمل للفترة 

ــة       – ٦٠٥ ــسياسة العام ــدابري احملــددة يف جمــال ال ــدور حوهلــا الت ــاك مخــسة حمــاور كــبرية ت  وهن
ويـنص يف احملـور األول علـى        . العمالة، التدريب، اإلنتاجية، التنافسية، مستوى املعيـشة      : للعمل

 للعمــل تنحــو إىل دعــم الــدور الــذي تؤديــه املــرأة يف خمتلــف املنــاحي         ةالــسياسة العامــ ”أن 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية، على أسـاس احتـرام وضـعها ومراعـاة تكـافؤ الفـرص حـىت                  

 كـان مـن الـضروري تعميـق وزيـادة           تتمكن من حتقيق كامل تطورها املهين واإلنساين، ولذلك       
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طاعات، من أجل أن يكون ملـسامهتها املقابـل املناسـب مـن             التدابري اليت تتعلق بتوعية خمتلف الق     
 .“خالل أمهية العمل اإلنتاجي الذي تؤديه

 ويدرج الربنامج الوطين لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد املرأة ضـمن أهدافـه احملـددة                – ٦٠٦
تعزيز تكافؤ الفرص االقتصادية بني الرجل واملـرأة عـن طريـق تـشجيع الوسـائل املربجمـة ذات                   ”

 .“الطابع اإلجيايب من منظور  جنساين
 

 املشاركة االقتصادية للمرأة
ــام   – ٦٠٧ ــن ع ــع األول م ــل     ٢٠٠٥ يف الرب ــدة للعم ــصائية جدي ــت أول دراســة استق ، أُجري

والعمالة، بتنسيق من وزارة العمل والـضمان االجتمـاعي واملعهـد الـوطين لإلحـصاء واجلغرافيـا           
 .بعض نتائج هذه الدراسةويرد يف اجلدول التايل . واملعلوماتية

 ٤٢,٨، وصل عـدد الـسكان الناشـطني اقتـصاديا إىل      ٢٠٠٥ويف الربع األول من عام       - ٦٠٨
 عامــا أو ١٤ يف املائــة مــن الــسكان يف ســن العمــل، أي يف ســن   ٥٧,٤مليــون نــسمة، بنــسبة  

 ١٠٠ يف املائة من الـسكان الناشـطني اقتـصاديا يف مـدن تـضم أكثـر مـن                    ٥٢,١ويوجد  . أكثر
 يف املائـة الباقيـة يف مـدن       ٣٤,١ يف املائـة يف مـدن متوسـطة، ونـسبة إلـــ              ١٣,٨ف ساكن؛ و    أل

 .صغرية ومناطق ريفية
 

 ١-٢اجلدول 
 تركيبة السكان الناشطني اقتصاديا حسب مستوى التحضر واجلنس

 ٢٠٠٥مارس /آذار -يناير / الثاينكانون
 
 البلد 

املنـــــاطق البالغـــــة
 )١(التحضر

املنــاطق املتوســطة 
 )٢(التحضر

املناطق املنخفـضة   
 )٤(املناطق الريفية )٣(التحضر

 ٪٢٠,٧ ٪١٣,٤ ٪١٣,٨ ٪٥٢,١ ٪١٠٠ اموع
 ٪٢٣,٤ ٪١٣,٥ ٪١٣,٤ ٪٤٩,٧ ٪١٠٠ الرجال
 ٪١٥,٨ ٪١٣,٣ ٪١٤,٦ ٪٥٦,٤ ٪١٠٠ النساء

 . نسمة أو أكثر١٠٠ ٠٠٠مناطق تضم  )١(  
 .ة نسم٩٩ ٩٩٩ و ١٥ ٠٠٠مناطق تضم ما بني  )٢(  
 . نسمة١٤ ٩٩٩ و ٢ ٥٠٠مناطق تضم ما بني  )٣(  
 . نسمة٢ ٥٠٠مناطق تضم أقل من  )٤(  
 الدراســة –وزارة العمــل والــضمان االجتمــاعي واملعهــد الــوطين لإلحــصاء واجلغرافيــا واملعلوماتيــة    :املصدر  

 .االستقصائية الوطنية للعمل والعمالة
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ركة يف النـشاط علـى وجـود فـروق واسـعة        ومن حيث األعمار، تدل مـستويات املـشا        - ٦٠٩
ففيما يتصل بالرجال، يالحظ تـواتر مرتفـع يف االنـضمام املبكِّـر إىل قـوة العمـل،              . بني اجلنسني 
ــراوح أعمــارهم بــني   ٤٣,٧حيــث إن  ــة ممــن تت ــون أو   ١٩ و ١٤ يف املائ ــا أــم يعمل ــا إم  عام

ديا يف هــذه الفئــة وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن النــساء الناشــطات اقتــصا . يبحثــون عــن عمــل
 يف الفئـــة ٤٣,٨ يف املائـــة، وتـــزداد نـــسبة مـــشاركتهن إىل ٢١,٥العمريــة تـــصل نـــسبتهن إىل  

 . عاما٤٤-٤٠ يف املائة يف الفئة العمرية ٥٢ عاما، إىل أن تصل إىل ٢٤-٢٠العمرية 
 يف املائـة مـن      ٣٥,٦، كانت النساء العـامالت ميـثلن        ٢٠٠٥ ويف الربع األول من عام       – ٦١٠
 يف ٤٠,٢( ألفـا  ٦٦٧ويصل عدد النـساء إىل  . ع العاملني من السكان الناشطني اقتصاديا     جممو
وتـشري  .  مـن املاليـني يف هـذا الربـع مـن العـام             ١,٦٦من جمموع العاطلني يف البلد البـالغ        ) املائة

 يف املائة مـن العـاطلني       ٦٥,٤ إىل أن    ٢٠٠٥الدراسة االستقصائية الوطنية للعمل والعمالة لعام       
 يف املائـة الباقيـة يف منـاطق أقـل حتـضرا ومنـاطق            ٣٤,٦مون يف مـدن كـربى، وأن نـسبة الـــ            يقي

 .ريفية
وال تـزال النـساء ينـضممن بقـدر متزايـد إىل مهـن              .  وما زالت هنـاك تفرقـة يف العمـل         – ٦١١

مثل مهنة اخلدمات الشخصية؛ ومن املهن األقـل حظـا العمـل املـرتيل الـذي تزاولـه واحـدة مـن                      
 ). من مرفق هذه املادة١-١١انظر اجلدول (ء عامالت  نسا١٠كل 

 
 تعزيز ونشر حقوق العمل

، اضطلعت وزارة العمل والـضمان االجتمـاعي        ٢٠٠٥ وحىت عام    ٢٠٠٢ طوال عام    – ٦١٢
 :باألنشطة التالية يف جمال النشر والتعزيز

 .احلملة الدائمة لتوفري ظروف عمل كرمية للمرأة • 
 .رسالة عن حقوق وواجبات املرأة العاملة  ألف١٠٠توزيع أكثر من  • 
 ملصقا عن حقـوق وواجبـات   ٣ ٨٦٢ لوحة ثالثية اجلوانب و   ٢٠ ٢٢٦توزيع قرابة    • 

ــة علــى املؤســسات العامــة واخلاصــة ومنظمــات اتمــع املــدين واملهــتمني      املــرأة العامل
 .باألمر، من خالل املراكز االحتادية للعمل

ا بـشأن االعتـراض علـى طلـب شـهادة بعـدم احلمـل            ملـصق  ٢١ ٠٣٥توزيع أكثر مـن      • 
وتقدير عمل املـرأة علـى وحـدات ومؤسـسات اإلدارة العامـة االحتاديـة يف مجيـع أحنـاء                 

 .اجلمهورية، وعلى منظمات اتمع املدين واملراكز االحتادية للعمل
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، مــشفوعة مبعلومــات ٢٠٠٢ يف عــام (LADATEL) ألــف بطاقــة هــاتف ٢٠٠توزيــع  • 
ملــرأة العاملــة، يف مــدن موريليــا وتولوكــا وكــانكون وفيكتوريــا وخاالبــا  عــن حقــوق ا

 .واملقاطعة االحتادية
 .٢٠٠٣ يف عام توفري ظروف عمل كرمية للمرأةبث الربنامج اإلذاعي  • 
 علـى تنفيـذ خطـة الـربط االسـتراتيجي مـع املراكـز االحتاديـة                 ٢٠٠٢العمل طوال عام     • 

ــل مــسماة    ــة حماف ــة العمــل    ” للعمــل، وتنظــيم أربع ــرأة بتكــافؤ الفــرص يف ثقاف ــع امل متت
 .، يف واليات ميتشواكان ومكسيكو وكينتانا رو وفرياكروس“اجلديدة

يف “ املتـرو ” يف شـبكة النقـل اجلمـاعي         التوفيـق بـني األسـرة والعمـل       محلة توعية باسم     • 
 .٢٠٠٦مكسيكو، مع مدها إىل وسائل أخرى يف عام 

مـل يف موضـوع اإلنـصاف والتطـور يف جمـال العمـل              زيارات للـسجناء واجتماعـات ع      • 
للسجينات، دف وضع تشخيص يف جمال العمل والتدريب لعمـل النـساء احملرومـات              

 .وعقدت أيضا اجتماعات عمل بشأن بيئة عمل األشخاص املفرج عنهم. من احلرية
ــشروع    – ٦١٣ ــضا مـ ــاعي أيـ ــضمان االجتمـ ــل والـ ــذت وزارة العمـ ــال   ونفـ ــدريب يف جمـ التـ
 لنشر النهج اجلنساين باعتباره أداة حتليلية تـساعد علـى تعزيـز             انية يف ثقافة العمل اجلديدة    اجلنس

إنــصاف الرجــل واملــرأة يف التطــور يف جمــال العمــل، وحتقيــق التناســق يف خمتلــف جمــاالت عمــل  
وجــرى أيــضا تــوفري التــدريب يف جمــال اجلنــسانية  . املــرأة، وضــمان مــشاركتها التامــة وامللتزمــة

ــوظفي  ــد    ٢٥مل ــة للعمــل؛ وأع ــن املراكــز االحتادي ــن أجــل التطــوير      م ــسانية م كتيــب عــن اجلن
ــدة،         ــة ثقافــة العمــل اجلدي ــور اجلنــساين مــن زاوي ــدريب يف جمــال املنظ ونظمــت محــالت  والت

ودورات تــدريب يف املنظــور اجلنــساين للمنظمــات غــري احلكوميــة، ومــوظفي وزارة العمـــل        
 .هات أخرى يف القطاع العاموالضمان االجتماعي، وموظفي وموظفات ج

ــة  – ٦١٤ ــة   ويف إطــار محل ــع    بقــوانني عادل ــوطين للمــرأة، جــرى توزي املــشتركة مــع املعهــد ال
، عـدم   املتـساوي ، األجر املتساوي عن العمـل تكافؤ الفرص  ملصقا تتضمن مواضيع ١٠ ٤٢٨
ووزعـت أيـضا نـسخة      . ، وقـد عممـت علـى الـصعيد الـوطين           طلب شـهادة بعـدم احلمـل       جواز
 ١٤ ٩٨٢ووزع أيــضا . بــة يف صــحف املقاطعــة االحتاديــة الــيت تــوزع علــى نطــاق البلــد  مكتو

مقارنــة  ٤ ٧٩٧، و عرضــا مؤســسيا ٤ ٩٥٨، و رســالة عــن حقــوق وواجبــات املــرأة العاملــة 
ــل    ــسي يف العمـ ــرش اجلنـ ــوع التحـ ــشريعات يف موضـ ــوع  ٤ ٩٢٤، و التـ ــصقا يف موضـ ال  ملـ

 .عدم طلب شهادة بعدم احلملموضوع  ملصقا يف ٧ ٤٩٦، و للتحرش اجلنسي يف العمل
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أيتـها   حقوقـك    اعـريف ”  وتنظم اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان محلـة إعالميـة عنواـا             – ٦١٥
، وهــي موجهــة إىل النــساء يف شــىت اــاالت، وتعمــم عــن طريــق جلــان حقــوق “املــرأة العاملــة

 .اإلنسان يف الواليات
ــام – ٦١٦ ــس االحتــادي للت  ٢٠٠٤ ويف ع ــساري    ، عــرض ال ــشريعي ال ــق والتحكــيم الت وفي

واالتفاقيات الدولية اليت صدقت عليها املكسيك على أعضاء اـالس اخلاصـة، طالبـا االهتمـام                
 .بشكل خاص باحترام حقوق اإلنسان للنساء واألمهات العامالت

محلـة وطنيـة عـن      ، نظم املعهد الـوطين للمـرأة مـن ناحيتـه            ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ويف الفترة    – ٦١٧
 .، جرى تعميمها عن طريق الوسائل املطبوعة واإللكترونيةرأة يف العمل والتعليمحقوق امل

 
 تساوي األجور

للعمل املتـساوي أجـر      إذا كان من املؤكد أن القانون املكسيكي ينص على أن يكون             – ٦١٨
ــاين واضــح يف   متــساوٍ، بــصرف النظــر عــن اجلــنس أو اجلنــسية   ، فإنــه يالحــظ يف املكــسيك تب

 يف املائـة تقريبـا عـن    ٣٥فمتوسـط إمجـايل دخـول النـساء يقـل بنـسبة            .  والنـساء  دخول الرجـال  
. ويزداد هذا الفرق يف قمة توزيـع الـدخل حـسب العمـل عنـه يف اجلـزء األدىن                  . دخول الرجال 

 يف املائـة مـن أعلـى        ١٠ يف املائة من أعلى الرجال أجرا على أكثر مما حتـصل عليـه               ١٠وحيصل  
 يف املائـة مـن أدىن الرجـال أجـرا حيـصلون         ١٠ املائة، يف حـني أن الـــ          يف ٥٠النساء أجرا بنسبة    

ومـع ذلـك   .  يف املائـة  ٢٧ و   ٢٥على أكثر مما حتصل عليه أدىن النساء أجرا بنسبة تتـراوح بـني              
فــإن هــذا الفــرق يتفــاقم يف حالــة العمــال الــذين بــال دخــل، وهــذا قطــاع تــشكل فيــه النــساء      

: د يف النطاق الريفي واحلـضري معـا، ولكنـه أكـرب يف الريـف              وعدم املساواة هذا موجو    .أغلبية
 . يف املائة من الناشطات اقتصاديا من السكان يف القطاع األول ال حيصلن على دخل٧٥ فــ

، ٢٠٠٤ و ١٩٩٨ وهنــاك جانــب إجيــايب جــدير بالــذكر، وهــو أنــه فيمــا بــني عــامي  – ٦١٩
، باملقارنة بالعـامالت مـن النـساء        ١٢,٨  إىل ١٦,٨قلّت النسبة املئوية للعامالت دون أجر من        

 .الناشطات اقتصاديا، وإن كانت النسبة ال تزال عالية
ــة يقــول يف وضــوح إن    – ٦٢٠ متوســط ” إن تقريــر املكــسيك عــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفي

 .دخــل املــرأة مــن املرتبــات واألجــور، حــسب ســنوات الدراســة، ال يتعــادل مــع دخــل الرجــل  
ويـتغري ذلـك حـسب سـنوات        .  يف املائـة مـن دخـل الرجـل         ٨٣,٤عـادل   فمتوسط دخل املـرأة ي    

التعلــيم احملــسوبة؛ فمتوســط دخــل املــرأة يقتــرب أكثــر مــن متوســط دخــل الرجــل إذا وصــلت   
زلـن   مـا إن النساء   ”: ويقول هذا التقرير  . “ سنة ١٦ و   ١٣سنوات التعليم بالضبط إىل ما بني       
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نـشطة منخفـضة اإلنتاجيـة، وبالتـايل منخفـضة          ينغمسن يف أنشطة نسائية تقليـديا، وأساسـا يف أ         
 .“األجر
 وقد عمد املعهد الوطين للمرأة ووزارة العمل والضمان االجتماعي، سـعيا منـهما إىل               – ٦٢١

القضاء على هذه التباينات، إىل تعميم مـواد مطبوعـة لتعزيـز احتـرام احلـق يف أجـر متـساوٍ عـن                       
ة لألجـور الـدنيا حتديـد األجـور دون نظـر إىل             وتواصـل اللجنـة الوطنيـ     . العمل املتساوي القيمة  

رقـم   العمـل الدوليـة    منظمـة اجلنس، وفقا ملا هو منصوص عليه يف التشريع الوطين، ويف اتفاقيـة             
 للجنـة املعنيـة بالقـضاء       ١٣ بشأن املساواة يف األجـور، وكـذلك يف التوصـية العامـة رقـم                ١٠٠

 .على التمييز ضد املرأة
 

 مومة واحلملمحاية املرأة على أساس األ
، علـى أنـه يف      ١٢٣ ينص الدستور السياسي للواليـات املتحـدة املكـسيكية، يف مادتـه              – ٦٢٢

ال تزاول املرأة يف فترة احلمل أعماال تتطلب جمهودا كبريا وتـشكل            ”إطار الضمان االجتماعي    
 خطرا علـى صـحتها فيمـا يتعلـق باحلمـل؛ وحتـصل لزومـا علـى إجـازة مـدا سـتة أسـابيع قبـل                          

وعد احملدد بالتقريب للوالدة، وستة أسابيع بعد الـوالدة، مـع احلـصول علـى مرتبـها بالكامـل              امل
ويف فتـرة اإلرضـاع،   . واالحتفاظ بعملها وباحلقوق اليت تكون قد اكتسبتها بالنـسبة إىل العمـل         

 .“حتصل املرأة على فتريت راحة إضافيتني مدة كل منهما نصف ساعة إلطعام أبنائها
 وزارة العمــــل والــــضمان االجتمــــاعي يف هــــذا الــــصدد التفتــــيش علــــى  وواصــــلت– ٦٢٣

 STPS-2000-007 و STPS-2000-006 و STPS-1999-003باملعــايري الرمسيــة املكــسيكية  االلتــزام
، املتعلقة بتجنـب قيـام احلوامـل أو املرضـعات بأنـشطة             STPS-2003-023 و   STPS-2001-008 و

ت أو خمــصبات؛ أو رفــع أي أثقــال يف فتــرة احلمــل معرضــة ملــدخالت نباتيــة أو مبيــدات لآلفــا
 كغـم يف األحـوال   ٢٠وخالل األسـابيع العـشرة األوىل بعـد الـوالدة أو رفـع أثقـال تزيـد علـى                    

العادية، وكذلك جتنب عمل احلوامل داخل املنـاجم حتـت األرض أو يف مكـان العمـل يف هـذه          
 .املناجم يف العراء

مـن أجـل   : الوطين األول للمرأة العاملـة، محايـة األمومـة   امللتقى   ونظمت الوزارة أيضا     – ٦٢٤
 .، بالتنسيق مع االحتاد اإلقليمي للعامالت املكسيكياتنشاط نقايب منصف للجنسني

ــدور الرضــاعة التابعــة      – ٦٢٥ ــصلة ب ــات، االتفاقــات املت ــذكر، علــى صــعيد الوالي  وجيــدر بال
مالت ذوات املــوارد الــشحيحة الــيت للنقابــات يف واليــة كــواويال، ورعايــة أبنــاء األمهــات العــا 

يوفرها جملس املرأة يف والية كرييتارو، وتعديل الظـروف العامـة للعمـل الـذي أدخلتـه حكومـة           
ومنحـت  . والية ميتشواكان إللغاء اختبار احلمل الذي كان شرطا لطلب احلصول علـى عمـل             
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ــة العــامالت احلــق يف احلــصول علــى إجــازة مدفوعــة األجــر مــدا       يومــا غــري ٩٠هــذه الوالي
اإلجازة السابقة للوالدة، مع االعتراف حبق العمال من أزواج أو أخالّء العامالت، عنـد والدة               

 . أيام١٠األبناء، يف احلصول على إجازة عادية مدفوعة األجر مدا 
 ويهدف اتفاق التعاون بني والية يوكاتان ووزارة العمل والـضمان االجتمـاعي أيـضا               – ٦٢٦

عات املكسيكية يف جمال محاية املرأة العاملة؛ وعدم طلب اختبـارات احلمـل مـن               إىل نشر التشري  
 .املرأة الباحثة عن عمل، وتشجيع إنشاء دور حضانة لألطفال يف أماكن العمل

 
 العمل املرتيل غري املأجور

 العمــل املــرتيل مل يكــن ” ورد يف تقريــر املكــسيك عــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة أن   – ٦٢٧
به تارخييا، بصرف النظر عن القيمـة الـيت يولـدها بالـسماح بالعمـل اليـومي للـسكان يف                    معترفا  

ففـي عـام    . إن عبء املهام املرتليـة يتـوزع بعـدم تكـافؤ بـالغ بـني النـساء والرجـال                  . دنيا اتمع 
 سـاعات أسـبوعيا يف العمـل املـرتيل، يف حـني             ٧,٤، كان الرجال يقـضون يف املتوسـط         ٢٠٠٢

ــت النــساء يقــض   وفيمــا يتعلــق بالــساعات   .  ســاعة يف املتوســط ٣٧,١ني يف هــذا العمــل  كان
 مـن الـساعات أسـبوعيا، يف        ٢,٤املخصصة لرعاية األبناء والبنـات، ينفـق الرجـال يف املتوسـط             

 .“ ساعات يف املتوسط٧,١حني ختصص النساء هلذا العمل 
، كـان   ٢٠٠٠  وهناك معلومـة بالغـة الداللـة كـشف عنـها التقريـر، وهـي أنـه يف عـام                    – ٦٢٨
 يف املائة فقط من السكان دون السادسة من العمر جيـدون الرعايـة يف دار حـضانة عامـة،                    ٤,٧
 يف املائـة مـن   ٦٢ يف املائة تقريبا يف دار حضانة خاصة، يف حني يرعى أحـد أفـراد األسـرة         ٤ و

 .“آخرون”أما الباقون فريعاهم شخص مأجور أو . هؤالء السكان
ين للمــرأة، لتــوفري عناصــر تتــيح تقــدير العمــل املــرتيل، إىل وضــع    وعمــد املعهــد الــوط – ٦٢٩

ــة   . دراســة عــن العمــل املــرتيل غــري املــأجور    ــشورات املعنون ــضا املن اســتخدام الوقــت  وحــرر أي
دراســة استقــصائية عــن اســتخدام الوقــت واحتمــاالت   ، و واملــسامهات يف البيــوت املكــسيكية 

. العمــل املــرتيل غــري املــأجور يف املكــسيك و ،مــساعدته يف معرفــة عــدم املــساواة بــني اجلنــسني 
 .٢٠٠٢تقدير قيمته االقتصادية من خالل الدراسة االستقصائية الوطنية الستخدام الوقت، 

، وأهدافــه املــشروع اخلــاص عــن العمــل املــرتيل يف املكــسيك  ، أُجنــز ٢٠٠٤ ويف عــام – ٦٣٠
 يـؤدون عمـال مرتليـا مـن         تشجيع تقدير العمل املرتيل يف املكـسيك، ودعـم تطـوير قـدرات مـن              
ــة هلــم     ــة االجتماعي ــوفري احلماي ــدخل وت ــدهم لل ونظمــت يف إطــار هــذا  . اجلنــسني وفــرص تولي

 . يف وسائل االتصالمحلة إعادة التقدير للعمل املرتيلاملشروع 
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 الــيت وضــعتها وزارة التنميــة االجتماعيــة إىل أن إســهام املــرأة وتــشري الدراســة املعنونــة – ٦٣١
ويف املنــاطق .  يف املائــة مــن الثــروة الوطنيــة١٧ات ألعمــال يف املــرتل يــسهمن بــــ النــساء املؤديــ

ــساء فيمــا بــني     ــة، تقــدر الدراســة أن الن ــر مــن    ٤٠ و ٣٠الريفي  عامــا مــن العمــر يكرســن أكث
 .ساعة يوميا لألنشطة اخلاصة بالبيت دون مقابل يتقاضينه ١٤

س شـيوخ اجلمهوريـة لتحليـل إمكانيـة          وإزاء هذا اإلدراك، قُدمت نقطة اتفاق إىل جمل        – ٦٣٢
وتـذكر أيـضا نقطـة     . إدراج العمل املرتيل غـري املـأجور يف نظـام احلـسابات القوميـة للمكـسيك               

 للجنة، بعـض املزايـا املترتبـة علـى إدراج العمـل             ١٧االتفاق، اليت تشري إىل التوصية العامة رقم        
 .املرتيل يف احلساب

 
  العملالتحرش اجلنسي يف: العنف ضد املرأة

ــة اخلــبريات يف توصــيتها العامــة رقــم     – ٦٣٣ ــه جلن  بــشأن التحــرش ١٩ اتــساقاً مــع مــا أوردت
التحـرش  اجلنسي، نظم املعهـد الـوطين للمـرأة سلـسلة مـن املـؤمترات والتحلـيالت يف موضـوع                     

 يف املقاطعــة االحتاديــة اجلنــسي، مــشكلة مــن مــشاكل الــصحة املهنيــة وعــدم إنــصاف اجلنــسني  
وجيري املعهد أيضا دراسات وأحباثا دائمة بشـأن مشكلة املرأة يف بيئـة            . يسكويوكاتان وخال  و

ــة مبــشكلة التحــرش اجلنــسي يف وســائل االتــصال اجلمــاهريي علــى       عملــها، ونظــم محلــة توعي
وعقد املعهـد   . يف املقاطعة االحتادية  “ املترو”الصعيد الوطين، مبا يف ذلك شبكة النقل اجلماعي         

 .ع التحرش اجلنسي يف العملمؤمترات أيضا يف موضو
، استراتيجية متكاملة ملناهضة التحـرش يف جمـال         ٢٠٠٥ وأعد املعهد، فيما يتعلق بعام       – ٦٣٤

متابعة االقتراحات املتعلقة بالقوانني من تعديل وإضـافة        ) ١: (العمل تضمنت اإلجراءات التالية   
تـصلة بـالتحرش اجلنـسي    وضع وتصميم مسارات حرجة ملعاجلة املشكلة امل) ٢(يف هذا الشأن؛   

عقـــد حلقـــات عمـــل ودورات تدريبيـــة  ) ٣(يف العمـــل يف مراكـــز العمـــل العامـــة واخلاصـــة؛  
 .للموظفني العموميني واملشاريع اخلاصة والنقابات

 واضطلعت وزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي أيـضا بتـدابري يف هـذا الـصدد، ومنـها                   – ٦٣٥
، بالتنـسيق مـع معهـد املـرأة يف واليـة      ف يف العمـل التحرش اجلنسي والعن  تنظيم احلدث املسمى    

موريلوس، وجرى فيـه طـرح مواضـيع مـن قبيـل اجلنـسانية والعنـف، والعنـف يف جمـال العمـل،               
 .وأثر العنف املرتيل على جمال العمل

 
 التدريب
برنــامج التـدريب علــى مهـارات متعــددة مـن أجــل العمـل، الــذي وضــعته وزارة      نفّـذ  – ٦٣٦

وكـان مـن الالفـت      . االجتماعي، برؤية إنصافية، وركـز علـى إعـداد املـدربني          العمل والضمان   
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وباملثـل ارتفعـت    . ٢ ٥٩٢ إىل   ١ ٣٩١ يف املائـة، مـن       ٨٦للنظر ازديـاد عـدد املتـدربني بنـسبة          
 ٤٢,٦ إىل ٢٠٠٣ يف املائـة يف عـام     ٣٨,٦نسبة النساء يف جمال إعداد املدرسني واملدربني مـن          

هو ما يدفع إىل األمل يف مزيـد مـن التقـدم يف التـدريب مـن منظـور                   ، و ٢٠٠٤يف املائة يف عام     
 .جنساين
 شخــصا اشــتركوا يف ١١١ ٥٥٠ يف املائــة مــن ٣٧، مثلــت النــساء ٢٠٠٤ ويف عــام – ٦٣٧

ــدريب  ــامج دعــم الت ــدربني يف عــام    برن ــويتني يف عــدد املت ؛ وزادت هــذه املــشاركة بنقطــتني مئ
 يف املائـــة مـــن ٥٠، مثلـــت النـــساء يـــة البـــشريةبرنـــامج التـــدريب يف جمـــال التنمويف . ٢٠٠١

 . شخصا١ ٣٦٣املشاركني البالغ عددهم 
ــة، ووزارة الــصحة، ووزارة  ( وبالتعــاون مــع هيئــات أخــرى  – ٦٣٨ ــة االجتماعي وزارة التنمي

 الس الـوطين للتعلـيم مـن أجـل احليـاة والعمـل،              –التعليم العام، واملعهد الوطين لتعليم الكبار       
 الـوطين واخلـدمات املاليـة، واملعهـد الـوطين للمـرأة، وجملـس قيـاس واعتمـاد                   ومصرف االدخـار  

، وفـرت وزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي الـدعم يف جمـال تـدريب العـامالت                 )كفاءة العمل 
 برنـامج اعتمـاد الكفـاءات الوظيفيـة      املرتليات والترخيص هلن، من خالل مشروع رائـد يـسمى           

 عاملـــة مرتليـــة مـــن بـــني ١ ٢٠٠ىل اإلعـــداد املهـــين لـــــ يف واليـــة أغواســـكاليينتس، يهـــدف إ
 ألفا الاليت يتوفرن على هذا النشاط يف الوالية ١٨ الــ

احملفــل  يف مناســبة أضــم يــدي إىل أيــديكم أحبــاث بعنــوان ٩٠٨ وجــرى أيــضا توزيــع – ٦٣٩
خ  لإلقــرار بأمهيــة وجــود إطــار قــانوين ومنــا٢٠٠٣، الــذي عقــد يف عــام املعــين بالعمــل املــرتيل

مالئــم لتيــسري اإلعــداد املتكامــل والتــدريب الــتقين، وصــوال إىل التطــور الشخــصي واملهــين ملــن  
 .يؤدون أعماال مرتلية، مع كفالة عمل األسرة واتمع بشكل أفضل

 وفيما يتصل بتدريب العامالت يف خمتلف اجلهات، أجـرى املـصرف الـوطين للتجـارة                – ٦٤٠
الترقية والتدريب لتضمينها املنظور اجلنساين، ويف العـام         مراجعة لنظم    ٢٠٠٤اخلارجية يف عام    

ذاتــه، حــدد املــصرف اإلطــار املفــاهيمي يف موضــوع إنــصاف اجلنــسني، متهيــدا لتعميمــه علــى   
 .موظفي املؤسسة

الربنـامج التكميلـي    ، وضعت اللجنة االحتاديـة للكهربـاء        ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣ ويف عامي    – ٦٤١
 عاملـة علـى     ١٧ ٤٧٣واشتركت يف الربنامج    . أداءها لعملها  الذي ييسر    لتدريب املرأة العاملة  

املستوى الوطين من مجيع املستويات التسلسلية، من خالل مناذج ودورات واجتماعـات مائـدة              
ويف أثناء ذلك، شجع معهـد الـصندوق الـوطين إلسـكان العمـال اشـتراك النـساء يف                   . مستديرة

 .٦٥٦ئة من جمموع املشتركني الــ  يف املا٥٠أنشطة التدريب، فبلغت نسبة النساء 
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 ١٥٦ عقـدت    ٢٠٠٤ويف عـام    . الربنـامج الـسنوي للتـدريب      ووضعت وزارة الطاقـة      – ٦٤٢
ــا   ــرأة و ٩٤٣دورة اشــترك فيه ــها    .  رجــال١ ٠٧٤ ام ــن جهت ــام م ــن الع ونظمــت وزارة األم

ــامالت يف        ــى إدمــاج الع ــدريب والعمــل عل اجتماعــا مــشتركا بــني املؤســسات الســتعراض الت
وعقــدت أربعــة اجتماعــات عمــل يف . ة جتهيــز الــصادرات املوجــودات يف ســجون البلــدصــناع

 .سجون واليات بويبال وكرييتارو وأغواسكاليينتس وإيدالغو واملقاطعة االحتادية
 وعلــى الـــصعيد احمللــي، وضـــعت معاهــد املـــرأة يف باخــا كاليفورنيـــا ســور وبـــويبال      – ٦٤٣

ظمات املشاريع والعامالت املرتليـات، ويطبـق بعـض         وميتشواكان برامج لتدريب النساء من من     
ــل          ــيم، ووزارة العم ــل وزارة التعل ــات أخــرى، مث ــع جه ــات م ــق اتفاق ــن طري ــربامج ع ــذه ال ه

ــة   ــة االجتماعي ــضمان االجتمــاعي، ووزارة التنمي ــدريب   . وال ــستكمل الت ويف بعــض احلــاالت ي
 .بدعم اقتصادي للعاطالت

طين للمـرأة، بالتعـاون مـع احتـاد نقابـات عمـال الدولـة            قام املعهد الو   ٢٠٠٣ ويف عام    – ٦٤٤
، برنامج التدريب املـستمر يف جمـال اجلنـسانية والنـشاط النقـايب            ، بتنفيذ   شبكة النقابيات وبدعم  

انظـر أيـضا   ( نقابة منـضمة إىل االحتـاد    ٤٢ووفّر من خالله التدريب ملمثلني وزعماء نقابيني يف         
 ). يف هذا التقرير٣٥التوصية 

 
 “ يف املكسيكعمل أكثر وأفضل للنساء”مج برنا
ــد      – ٦٤٥ ــضمان االجتمــاعي، وق ــسانية يف وزارة العمــل وال ــامج وحــدة اجلن  تنفــذ هــذا الربن

 .أُبلغت به أيضا جلنة اخلبريات يف التقرير الدوري اخلامس
 مؤسسة لـصناعة جتهيـز الـصادرات يف جمـال           ٢٠ ومن الواضح النجاح الذي حتقق يف        – ٦٤٦

مروجــة جمتمعيــة يــضفني الطــابع اإلنــساين علــى خــط اإلنتــاج، ويعملــن بــصفة     ٤١٣تــدريب 
. مديرات أمام املؤسسة، ويوجهن النساء األخريات إىل اجلهات اليت ميكن أن تعاجل مـشاكلهن             

تعهـد املؤسـسات املـشاركة بإدامـة الربنـامج عـن طريـق              : ومن مظاهر جناح هذا الربنامج أيـضا      
 األهليـــة؛ وتـــشكيل شـــبكة مـــن املدرســـني وامليـــسرين Valor Gotas deاالنـــضمام إىل مجعيـــة 

واملستشارين يف موضوع إنصاف اجلنسني؛ وإجياد تعاضد بني املؤسـسات يف مجيـع املـستويات               
احلكومية لدعم املشاريع املماثلة؛ وحتقـق عائـد اقتـصادي واجتمـاعي عـال للمـوارد املرصـودة؛                  

وطبـق الربنـامج أيـضا يف    . ة فرص املرأة يف العملواستعداد واسع من قبل اجلهات الفاعلة لزياد      
مؤسسات صناعة جتهيز الـصادرات يف مدينـة خـواريس ويوكاتـان، ويف مؤسـسات صـغرية يف                  

 .تشياباس وفرياكروس ويوكاتان
 
 



CEDAW/C/MEX/6
 

154 06-22042 
 

 اتفاقات التعاون
 ١٥ أبرمت وزارة العمل والضمان االجتماعي، مـن خـالل املراكـز االحتاديـة للعمـل،            – ٦٤٧

ا طوعيـا مـع خمتلـف احتـادات منظمـات املـشاريع يف واليـة أغواسـكاليينتس؛ ومـع            اتفاقا وتعهـد  
حكومـة الواليــة يف سـونورا ويوكاتــان؛ ومــع مؤسـسات خمتلفــة يف كـواويال وكرييتــارو؛ ومــع     

. اجلمعيــات النــسائية واحتــادات املهنيــات يف دورانغــو؛ ومــع معهــد املــرأة يف واليــة خاليــسكو    
ابري تساعد على حتسني ظروف عمل املرأة، وإلغـاء طلـب إجـراء             واهلدف األساسي هو يئة تد    

االختبارات اليت تثبت عدم احلمل كشرط للتعاقد معها، وعدم طلـب إثبـات اسـتخدام وسـائل         
منع احلمل كشرط السـتمرارها يف العمـل، ودعـم الـربامج املتعلقـة باملـسؤوليات العائليـة ودور                 

 .الرضاعة التابعة للنقابات
 بني الـس الـوطين لـصناعة جتهيـز الـصادرات      ٢٠٠٢اق التشاور املربم يف عام  إن اتف – ٦٤٨

ووزارة العمل والضمان االجتماعي ما زال نافذا ويف انتظار حتديد عدد املستفيدات، ويهـدف              
 .إىل حتسني ظروف عمل العامالت يف صناعة جتهيز الصادرات

 
 األحباث والدراسات

متكـني الوالـدين مـن اجلمـع بـني التزامامـا            تفاقية خبصوص    إن االنشغال البادي يف اال     – ٦٤٩
وهلـذا الغـرض،    .  هو أيـضا جـزء مـن اهتمـام ثقافـة العمـل اجلديـدة               األسرية ومسؤوليات العمل  

التوفيـق  ، اعتمـدت الدراسـة املعنونـة        الربنامج املتعدد األوجه لدعم التدريب والعمالـة      ويف إطار   
 لتحليـل وضـع مـسؤوليات العمـل         إىل تكـافؤ الفـرص    بني حياة العمل وحيـاة األسـرة للوصـول          
 .وااللتزامات األسرية لدى املرأة والرجل

، املدارس ذات املواعيد املمتـدة    ، وضع املعهد الوطين للمرأة مشروع       ٢٠٠٣ ويف عام    – ٦٥٠
وهو حبث وثائقي واستعراض داخلي وإدراج لنتائج البحـث امليـداين الـذي أجـري يف املـدارس                  

 .ملمتدةذات املواعيد ا
 يف جمـال اإلنـصاف واجلنـسانية،        منوذج التعرف على املمارسـات اجليـدة يف العمـل          إن   – ٦٥١

املطبقــة يف مؤســسات ونقابــات البلــد، يهــدف إىل احلــصول علــى املعلومــات النظريــة والعمليــة  
 .الوطنية والدولية اليت تساعد يف احلصول على هذا النموذج
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 اإلحصائيات املوزعة حسب اجلنس
، قام املعهد الوطين لإلحـصاء واجلغرافيـا واملعلوماتيـة، عمـال بالتوصـية         ٢٠٠٤ يف عام    – ٦٥٢

 للجنــة اخلــبريات وتوصــية اللجنــة للمكــسيك بتجميــع بيانــات حــسب اجلــنس،   ٩العامــة رقــم 
 :بإعداد املعلومات التالية

 .أربعة إصدارات فصلية من الدراسة االستقصائية الوطنية للعمالة • 
 ).شهرية(سة االستقصائية الوطنية لثقة املستهلك الدرا • 
 .٢٠٠٤الدراسة االستقصائية الوطنية للدخل واإلنفاق يف األسر املعيشية،  • 
ــوافر واســتخدام تكنولوجيــات املعلومــات يف األســر     •  ــة لت الدراســة االستقــصائية الوطني

 .٢٠٠٤املعيشية، 
 .٢٠٠٤ االجتماعي، الدراسة االستقصائية الوطنية للعمالة والضمان • 
 .٢٠٠٤الدراسة االستقصائية الوطنية لألمن العام،  • 
 .٢٠٠٤الدراسة االستقصائية ملستوى احلصول على عمل والبقاء فيه،  • 
 : وباإلضافة إىل ذلك أجنزت عدة دراسات استقصائية على أساس املنظور اجلنساين– ٦٥٣
 .٢٠٠٢ الدراسة االستقصائية الوطنية الستخدام الوقت، • 
 .٢٠٠٣الدراسة االستقصائية الوطنية للمعرفة العامة للعلم والتكنولوجيا،  • 
 .٢٠٠٣الدراسة االستقصائية الوطنية لدينمية العالقات يف األسر املعيشية،  • 
 .٢٠٠٣الدراسة االستقصائية الوطنية للصحة والشيخوخة يف املكسيك،  • 
ــشية    •  ــة   (الدراســة االستقــصائية للظــروف املعي ــة األمريكي بالتعــاون مــع اجلامعــة األيبريي

 ).ومركز األحباث والدراسات االقتصادية
 ووضــعت وزارة العمــل والــضمان االجتمــاعي معلومــات موزعــة حــسب اجلــنس يف   – ٦٥٤

مكتب املدعي العام االحتادي حلماية العمل وصندوق الدعم والضمان الستهالك العمـال، ويف             
امللتقــى ويف هــذا اإلطــار، عقــد املعهــد الــوطين للمــرأة  . دريببرنــامج دعــم العمالــة ودعــم التــ 

الدويل الثاين للخـبريات واخلـرباء يف جمـال الدراسـات االستقـصائية السـتخدام الوقـت والقيـاس               
 .والتقييم
 : وباملثل أعد املعهد الوطين للمرأة املنشورات التالية– ٦٥٥
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ملــشاركة االقتــصادية للمــرأة، إحــصائيات عــن ا ( اجلــزء األول–املكــسيكيات والعمــل  • 
 ).حملة عنها يف سوق العمل واموعات املهنية، إخل

تقسيم العمـل حـسب اجلـنس؛ التمييـز يف األجـر             ( اجلزء الثاين  –املكسيكيات والعمل    • 
واملهنة وحيازة رأس املال البشري والعمل؛ االفتراضات الثقافيـة الداعمـة للممارسـات       

 ).ة لإلنصافالتمييزية والبدائل احملبذ
ــدابري    ( اجلــزء الثالــث –املكــسيكيات والعمــل   •  ــسي يف مكــان العمــل وت التحــرش اجلن

 ).املنع
 .٢٠٠٠احلالة يف عام . املهن النسائية غري التقليدية • 
 .اليوم الدويل للعمل املرتيل • 
 .حملة عن املهاجرات واملهاجرين املكسيكيني • 
 ).إعادة تنشر( عن العمل يف املكسيك النهج اجلنساين يف وضع اإلحصائيات • 
 وأعد مكتب املدعي العام للجمهورية، من ناحيته، قاعـدة بيانـات تتـضمن معلومـات              – ٦٥٦

، يف ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢إحصائية موزعة حسب اجلنس والعمـر عـن موظفيـه الفنـيني عـن عـامي        
الوظيفـة،  : ه اهليئـة  حني أعدت هيئة املطارات واخلدمات املعاونة حتليال حلالة عمل املرأة يف هـذ            

ووضـع  . املرتب، ساعات العمل، نوع العقد، املستوى التعليمي، الترقيات، الفصل مـن العمـل            
معهــد الــصندوق الــوطين إلســكان العمــال تشخيــصا ممــاثال اســتعان فيــه بإحــصائيات موزعــة     

 .حسب اجلنس لتقييم جناح املرأة يف جماالت معينة، مثل منح القروض
القتـصاد باملثـل إىل تعـديل بـرامج قواعـد التـشغيل يف وكالـة الـوزارة          وعمدت وزارة ا   – ٦٥٧

ويف . ٢٠٠٣للمشاريع الصغرية واملتوسطة، من أجل إدراج املنظور اجلنساين اعتبـارا مـن عـام                
، ضــمنت الــوزارة خطوطهــا األساســية االلتــزام بعــرض مؤشــرات النتــائج موزعــة   ٢٠٠٤عــام 

ان االجتماعي أيضا إحصائيات موزعـة حـسب      ووضع املعهد املكسيكي للضم   . حسب اجلنس 
وقـد أدرجـت    . اجلنس عـن العجـز تـضمنت جوانـب دميغرافيـة واجتماعيـة وخـدمات للـسكان                

 .هذه املعلومات يف صفحة البداية للمعهد على اإلنترنت
:  وعلى صعيد الواليات، وضع معهـد املـرأة يف غوانـاخواتو الـدفتر املواضـيعي املعنـون                 – ٦٥٨

 .مل املرأة يف غواناخواتوماذا نعرف عن ع
 

 تعزيز اإلطار القانوين



CEDAW/C/MEX/6  
 

06-22042 157 
 

ال جيـوز  ” من القانون االحتادي للعمل تنص علـى أنـه   ٣ إذا كان من املؤكد أن املادة       – ٦٥٩
الديين أو العقيـدة الـسياسية      التمييز بني العمال على أساس العرق أو اجلنس أو العمر أو املعتقد             

 الفعليـة يف جمـال العمـل بـني الرجـل واملـرأة مل تـستطع أن          ، فـإن املـساواة    “أو احلالة االجتماعية  
ولــذلك كــان هنــاك مــسعى، مــن خــالل املعهــد الــوطين للمــرأة ووحــدة اجلنــسانية يف   . تتوطــد

وزارة العمــل والــضمان االجتمــاعي، إىل التــدخل يف تعــديل قــانون العمــل الــذي مــا زال حــىت  
ويــنعكس . ظــور اجلنــساين يف مــضمونهاليــوم معلقــا يف كــونغرس االحتــاد، مــن أجــل إدراج املن 

 . للجنة اخلبريات للمكسيك٣٣العمل يف هذا الشأن بصورة أخص يف التوصية 
 

 ١٢املادة 
 السياسة الصحية يف املكسيك

 تتجه الـسياسة الـصحية الراهنـة يف املكـسيك صـوب إضـفاء الطـابع الـدميقراطي علـى                     – ٦٦٠
أسـس القـضاء علـى تـشرذمه وحتقيـق          وقـد أرسـى إصـالح النظـام الـصحي           . اخلدمات الـصحية  

تكــافؤ الظــروف للجميــع يف املمارســة الفعالــة واليوميــة واحلقيقيــة للحــق الدســتوري يف محايــة   
 .الصحة
، وافــق جملــس الــسالمة العامــة مــن األمــراض علــى ٢٠٠٣أكتــوبر / األولتــشرين ويف – ٦٦١

ا األداة الرئيـسية لإلنـصاف       السياسة الصحية الوطنيـة، باعتبارهـ      شريان احلياة اعتبار استراتيجية   
يف جمال الصحة، ومبوجبها جيـري االضـطالع، يف مجيـع الوحـدات الـصحية، بأنـشطة متكاملـة                   
للوقاية وحتسني الصحة حسب أعمار األشخاص وجنسهم وظروف معيـشتهم؛ وجيـري تعزيـز           

عنايـة  اإلجراءات الوقائية يف الوحدات الصحية ودعم إنصاف اجلنسني واملسؤولية املـشتركة وال           
وحتقيقـا لـذلك، صـمم نظـام الـدفتر الـصحي الـوطين حـسب الفئـات العمريـة                    . الذاتية بالصحة 
 .للرجال والنساء

، لنظام احلمايـة االجتماعيـة يف جمـال الـصحة          وهذه االستراتيجية نقطة دخول ومتابعة       – ٦٦٢
هـذا اـال   ومن خالل . وترتكز على جماالت الوقاية من األمراض ومكافحتها وحتقيق السالمة        

األخري، جيري العمـل علـى ضـمان حـصول مجيـع الـسكان الناشـطني اقتـصاديا علـى اخلـدمات                      
الصحية، وتعزيز التأمني الصحي الشعيب لألشخاص غري املستفيدين من التأمني يف أي مؤسـسة              
للتأمني العام، وهو ما جرى شرحه لألمـم املتحـدة يف تقريـر املكـسيك الـذي أرسـل إىل شـعبة                      

 .٢٠٠٤أبريل /نيسانباملرأة يف النهوض 
 ويعد برنامج التأمني الصحي الشعيب خطوة مهمة صوب توسيع نطاق احلمايـة املاليـة               – ٦٦٣

وقــد ســاعدت املــوارد املعبــأة هلــذا الربنــامج علــى زيــادة اإلنفــاق يف اــال   . لألســر املكــسيكية
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ــن       ــي اإلمجــايل، م ــاتج احملل ــن الن ــة م ــسبة مئوي ــصحي، كن ــة٢,٦ال ــام  يف املائ  إىل ٢٠٠٠ يف ع
وهذا الـرقم يقـل عـن املـستوى يف خمتلـف بلـدان أمريكـا الالتينيـة،                  . ٢٠٠٤املائة يف عام     يف ٣

 .وإن كان ميكن توقع زيادات أخرى يف املستقبل القريب
ويعـد  .  وانعكس هذا اجلهد أيضا على النسبة املئوية لإلنفاق العـام املخـصص للـصحة              – ٦٦٤

 يف املائة من رقم العـام الـسابق، واألعلـى يف األعـوام العـشرة                ١٢ أعلى بنسبة    ٢٠٠٤رقم عام   
وقـد ازدادت امليزانيـة االحتاديـة املرصـودة للرعايـة الـصحية لألشـخاص غـري املتمـتعني                   . األخرية

ــسبة    ــاعي بن ــضمان االجتم ــن    ٦٠بال ــة، م ــالقيم احلقيقي ــة ب ــسو يف  ٣٤ ٥٠٠ يف املائ ــون بي  ملي
 .٢٠٠٥يف عام  مليون ٧٠ ٣٠٠مستهل هذا العقد إىل 

 ويتواصــل يف هــذا الــسياق ذاتــه مراجعــة بــرامج العمــل املنبثقــة عــن الربنــامج الــوطين    – ٦٦٥
ــرة   ــصحة للفت ــساين فيمــا جمموعــه     ٢٠٠٦-٢٠٠١لل ــإدراج املنظــور اجلن ، ووضــع توصــيات ب

برنـامج تعزيـز املنظـور      ويضاف إىل ذلك جهود اجلهات األخرى، ومنـها         . برناجما ٣١املتراكم  
 .الذي وضعه املعهد املكسيكي للضمان االجتماعياجلنساين 

 وقد أبرم املركز الوطين إلنصاف اجلنسني والصحة اإلجنابية اتفاقـا مـع املعهـد الـوطين                 – ٦٦٦
ــشأن وضــع    ــة للــصحة العامــة ب ــصحة اإلجنابي ــام حــسابات ال ــوارد  ٢٠٠٣ لع ــدير قيمــة امل ، لتق

تنظـيم األسـرة، وسـرطان عنـق الـرحم      املرصـودة للرعايـة يف فتـرة احلمـل والـوالدة والنفـاس، ول      
وهــذه أول جتربــة يف بلــدنا . والثــدي، واألنــشطة املعــززة إلنــصاف اجلنــسني ومكافحــة العنــف 

 .تساعد على توزيع احلسابات القومية للصحة على برامج وتدابري حمددة
 كانـت متثـل   ٢٠٠٣ وتفيد النتائج أن اإلنفاق على أنشطة صحة األم والطفل يف عـام              – ٦٦٧

.  يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل هلــذا العــام  ٠,٢ املائــة مــن ميزانيــة الــصحة وزهــاء   يف٩
 يف املائـة مـن هـذا اإلنفـاق للرعايـة يف حـاالت الـوالدة والعمليـات                  ٧٣وخصص ما يقرب من     

القيصرية، يف حـني أن أنـشطة الوقايـة، مثـل الرعايـة يف فتـرة مـا قبـل الـوالة والنفـاس والـوالدة                          
 .وهذه األرقام قيد املراجعة اآلن.  يف املائة من اإلنفاق٢٠، متثل املبكرة

 
 برنامج عمل املرأة والصحة

، هـو مبـادرة     ٢٠٠٢، الذي شـرح للجنـة اخلـبريات يف عـام            برنامج املرأة والصحة   إن   – ٦٦٨
وقـد حقـق الربنـامج جناحـا كـبريا يف عـام             . رامية إىل إدراج املنظور اجلنساين يف قطـاع الـصحة         

، كـــان مـــن مظـــاهره البـــارزة الـــدورات وحلقـــات العمـــل املعقـــودة لتوعيـــة مـــوظفي   ٢٠٠٥
 .وموظفات اهليئة يف جمال اجلنسانية والصحة



CEDAW/C/MEX/6  
 

06-22042 159 
 

 وفيمــا يتــصل بــإدراج املنظــور اجلنــساين يف الــربامج واالســتراتيجيات واإلجــراءات        – ٦٦٩
قـة بـالربامج   الصحية، جـرى يف إطـار برنـامج املـرأة والـصحة مراجعـة وتطـوير التوصـيات املتعل            

اعتـرض بـسالم وعـد سـاملا؛ أجبـديات املهـاجر؛ احلـوادث؛ التربيـة الـصحية؛ اتمعـات                    : التالية
 .احمللية الصحية؛ الرعاية يف فترة املراهقة؛ عالج البول السكري؛ صحة الفم؛ رسالة الصحة

ديـة،   وجرت أيضا متابعة برامج الرعاية الـصحية للـسجينات يف مجيـع الكيانـات االحتا      – ٦٧٠
وجــرى يف واليــة موريلـوس تــوفري املــشورة  . عمـال بتوصــيات اللجنـة الوطنيــة حلقــوق اإلنـسان   

، مـع إدراج املنظـور اجلنـساين مـن خـالل            “مثـرات الكـرز الـسليمة     ”والدعم لربناجمهـا املـسمى      
 .التدريب والتوثيق

نظــور  وجــرى باملثــل، يف إطــار برنــامج املــرأة والــصحة، التقــدم بــاقتراح إلدراج امل       – ٦٧١
احللقــة الدراســية اجلديــد، وعقــدت “ مستــشفى املــرأة املتكامــل”اجلنــساين يف مــشروع إنــشاء 

 .لتحليل الرعاية الصحية املرتلية للمصابني بأمراض مزمنة وعجز وللبالغني املعالني
وقـد  .  وتتمثل جناحات برنـامج املـرأة والـصحة أيـضا يف البحـث مـن منظـور جنـساين                   – ٦٧٢

العنف يف املدن احلدودية؛ الرعايـة الـصحية املرتليـة والـصحة            : حباث التالية أجريت حىت اآلن األ   
اتمعيـــة؛ نوعيـــة الرعايـــة؛ الدراســـة االستقـــصائية الـــصحية املتواصـــلة؛ التحليـــل اجلنـــساين يف 
األحباث الصحية؛ املواظبة على عـالج البـول الـسكري؛ العنـف يف فتـرة اخلطوبـة؛ العنـف ضـد             

 .البالغني
لسياق ذاته قامت وزارة الصحة، من خالل اتفاقات التعاون مـع املعهـد الـوطين                ويف ا  – ٦٧٣

للصحة العامة، بوضع عـدة مـشاريع حبثيـة مـن منظـور جنـساين عـن الـصحة املتكاملـة للمـرأة،                       
والوضع املؤسسي ألجهزة النظام الصحي الوطين فيما يتصل بإنصاف اجلنسني، والوفـاة نتيجـة    

مالية للبلــد؛ واملؤشــرات الــصحية للجنــسني؛ والرعايــة الــصحية  للعنــف يف منطقــة احلــدود الــش
 .املرتلية والصحة اتمعية؛ ونوعية الرعاية الطبية يف املستشفى من حيث اجلنس، وغري ذلك

، اجلنـسانية والـصحة يف أرقـام       وفيما يتعلق باملنشورات، أعدت الوزارة منشورين عن         – ٦٧٤
ضــطرابات الغذائيــة؛ ولوحــة ثالثيــة اجلوانــب عــن ومخــسة أجــزاء مــن املــشروع حــاء، دليــل اال

النهام وضعف الشهية للطعام؛ ولوحة ثالثية اجلوانب عن تعزيـز أمنـاط احليـاة الـصحية موجهـة                  
مقدمـة  . اجلنـسانية والـصحة   ”إىل املرأة؛ ودليل الرعاية الطبية لضحايا العنف؛ وكراسة بعنـوان           

 .“ملتخذي القرارات
أيضا ضرورة التوسع يف العمـل مـع منظمـات اتمـع املـدين،               وحددت وزارة الصحة     – ٦٧٥

ــرة        ــيت عقــدت يف هــذه الفت ــصدد، االجتماعــات اخلمــسة ال ــذكر، يف هــذا ال ــذلك جيــدر بال ول
 .لالحتاد الوطين للمرأة والصحةللمجلس التقين التابع 
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ــة         – ٦٧٦ ــدعم التوصــيات املتعلق ــة ل ــة العامل ــات لألفرق ــوال اجتماع ــذا املن ــى ه ــدت عل  وعق
ــسياسات العامــة الــيت حتبــذ إنــصاف اجلنــسني يف جمــال الــصحة؛ العــامالت الــصحيات مــع      ب ال

ــة   ــة الثالث ــة الفرعي ــات ذات     : األفرق ــات؛ امليزاني ــات واملرشــدات االجتماعي املمرضــات والطبيب
املنظــور اجلنــساين؛ املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية؛ العنــف؛ تعــديل املعيــار الرمســي     

 .اإلجنابيةاملكسيكي؛ الصحة 
 

 الصحة اإلجنابية
، الذي أبلغت به جلنـة اخلـبريات يف         برنامج العمل فيما يتعلق بالصحة اإلجنابية      يعترف   – ٦٧٧
، باهودات الكبرية املبذولة يف العقـود املاضـية مـن أجـل حتـسني الـصحة اإلجنابيـة                 ٢٠٠٢عام  

ؤولية، عــدد أبنائهمــا للــسكان، والــيت تــشجع الــزوجني علــى أن حيــددا، بقــدر أكــرب مــن املــس   
ومع ذلك يـتعني أيـضا لفـت النظـر إىل ضـرورة التركيـز علـى التخلـف                 . وفترات املباعدة بينهم  

 .املتراكم، وخباصة يف الكيانات االحتادية
 إن حصول اجلميع على اخلدمات الصحية اجلنـسية واإلجنابيـة مـن األهـداف املركزيـة                 – ٦٧٨

يـة العمـل املـشترك واملنـسق للقطـاعني العـام واخلـاص        لربنامج العمل هذا، ومن هنا يعترف بأمه    
 .واتمع املدين املنظم

ــوبر / األولتــشرين ويف – ٦٧٩ ، أعيــد تــشكيل الفريــق املــشترك بــني املؤســسات    ٢٠٠٢أكت
 مؤسسة تابعة للقطاع العام واالجتماعي واخلاص الـيت تعمـل           ١٩للصحة اإلجنابية، املكون من     

ومواءمــة ومتابعــة التــدابري املتخــذة يف شــىت ميــادين الــصحة       يف هــذا اــال، وذلــك لتنــسيق    
 .اإلجنابية
ــة مجيــع     – ٦٨٠ ــة، حيــصل علــى خــدمات الــصحة اإلجنابي  وعلــى صــعيد املؤســسات احلكومي

السكان مـن النـساء الـاليت يف سـن اإلخـصاب، مـن املـستفيدات مـن خـدمات معهـد الـضمان                        
ــة    ــاملني يف الدول ــة للع ــيم وجــرى أيــ . واخلــدمات االجتماعي ــصحة  ٣ ٣٥٤ضا تنظ ــبة لل  مناس

 . الفرص–برنامج املعهد املكسيكي للضمان االجتماعي اإلجنابية يف إطار 
، الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة   ، أطلقت وزارة الداخلية احلملة املـسماة       ٢٠٠٤ ويف عام    – ٦٨١

. ونواملـــصحوبة برســـالتني باإلذاعـــة والتلفزيـــ Planificatelالداعمــة خلدمـــة التوجيـــه باهلـــاتف  
ــة عــن       ــها، بالتنــسيق مــع املعهــد الــوطين للمــرأة، محل وأطلقــت وزارة اخلدمــة العامــة مــن جانب

 .احلقوق اجلنسية واإلجنابية
 وعلــى صــعيد الواليــات، قامــت األجهــزة النــسائية يف أغواســكاليينتس وغوانــاخواتو    – ٦٨٢

ى الوقايــة وخاليــسكو وميتــشواكان وموريلــوس وكرييتــارو وســينالوا بتنفيــذ بــرامج تركــز علــ   
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والرعاية الصحية للمرأة، واختاذ شىت التـدابري الراميـة إىل التوعيـة والتـدريب واإلعـداد يف جمـال                   
اجلنسانية والصحة، ومنها عقد دورات وحلقات عمل ومؤمترات واجتماعات مائدة مـستديرة            

 .وأحاديث إرشادية، إخل
 تنظيم األسرة

اإلجنابيـة، واحـدا مـن اإلجـراءات الفنيـة           يعترب تنظيم األسرة، ضمن مكونات الـصحة         – ٦٨٣
ــاور األساســية يتمثــل يف األنــشطة           ــذا اــال واحــدا مــن احمل ــام الــصحي الــوطين، ويف ه للنظ

 .اإلعالمية والتعليمية والتدريبية
ــن اســتراتيجية        – ٦٨٤ ــشكل تنظــيم األســرة جــزءا م ــصحة، ي ــوطين لل ــامج ال ــضى الربن  ومبقت

، ويتـصل أيـضا باالسـتراتيجية الـيت تـشري إىل            “ء الفقـرا  من اعتالل الصحة الذي يؤثر يف      احلد”
تعزيـز املنظـور   ”وجوب ربـط الـصحة بالتنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة، فيمـا يـشار إليـه بأنـه                

 .“ الصحةعاجلنساين يف قطا
 يهـدف إىل     خلدمات تنظيم األسـرة    NOM-05-SSA2-193املعيار الرمسي املكسيكي     إن   – ٦٨٥

علومات صادقة ومالئمـة، وتوجيـه ومـشورة يتـسمان باألمهيـة واجلـودة،       تزويد مجيع السكان مب 
ووســائل واســتراتيجيات ملنــع احلمــل تلــيب احتياجــات كــل فــرد وكــل زوجــني، وفقــا ملختلــف  

ــاب  ــل دورة اإلجنـ ــام . مراحـ ــي   ٢٠٠٥ويف عـ ــدول األساسـ ــدة يف اجلـ ــائل جديـ  أُدخلـــت وسـ
ائل منـع احلمـل، مبـا فيهـا الوسـائل      لألدوية؛ ومبقتضى ذلك، أصبح لزاما طـرح تنويعـة مـن وسـ         

واملعيـار واجـب التنفيـذ يف مجيـع الوحـدات         . النامجة عن التقدم العلمي والتكنولـوجي احلـديث       
 .الصحية عند توفري خدمات تنظيم األسرة يف القطاع العام واالجتماعي واخلاص يف البلد

 أن تــصل يف عــام  وتتوقــع وزارة الــصحة، وفقــا إلســقاطات الــس الــوطين للــسكان،– ٦٨٦
 يف املائـة مـن جممـوع املتزوجـات الـاليت           ٧٢,٦ نسبة استخدام وسـائل منـع احلمـل إىل           ٢٠٠٣

 يف املائـــة مـــن جممـــوع ٧٣,٩وتـــشري البيانـــات املقـــدرة حـــىت اآلن إىل أن . يف ســـن اخلـــصوبة
 واحــدة مــن وســائل ٢٠٠٦املتزوجــات الــاليت يف ســن اخلــصوبة سيــستخدمن بالفعــل يف عــام  

 ). من مرفق هذه املادة٢-١٢انظر اجلدول (رة تنظيم األس
 ويف مجيع وحدات املعهد املكسيكي للضمان االجتمـاعي الـيت تقـدم خـدمات تنظـيم                  – ٦٨٧

األســرة يوجــد معيــار احلريــة املطلقــة واحتــرام قــرار األشــخاص، ومــن هنــا تــأيت عمليــة القبــول  
 .عات اإلجنابيةالواعي من جانب كل من املوافقني، وفقا للظروف الصحية والتوق
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 الرعاية يف فترة احلمل والوالدة والنفاس
 تقــدم وزارة الــصحة خــدمات خاصــة للنــساء تبــدأ خبــدمات املركــز الــوطين إلنــصاف – ٦٨٨

، الـذي   اعثـر علـى شـبيهك يف احليـاة        اجلنسني والـصحة اإلجنابيـة، حيـث جيـري تنـسيق برنـامج              
 . احلمل والوالدةيرمي أساسا إىل توفري رعاية مأمونة وجيدة يف فترة

 وعزز الربنامج للنظر أيضا يف الدراسة الشاملة لكل حالـة وفـاة أم لتحديـد ومكافحـة             – ٦٨٩
فاملعـدل الـسنوي لتراجـع وفيـات األمهـات زاد مـن             : وبـدأت النتـائج تتـضح     . احللقات احلرجة 

ــة فيمــا بــني عــامي  ٢,٥ ــة فيمــا بــني عــامي  ٣,٤ إىل ٢٠٠٠ و ١٩٩٥ يف املائ  ٢٠٠٠ يف املائ
 من مرفـق هـذه    ٣-١٢ و   ١-١٢لالطالع على مزيد من البيانات، انظر اجلدولني         (٢٠٠٤ و

 ).املادة
، قلّــت معــدالت ) مــن هــذا التقريــر٢٧انظــر أيــضا التوصــية ( وبفــضل هــذا الربنــامج – ٦٩٠

 يف املائـة، ووفيـات األطفـال دون عـام واحـد مـن               ١٥ بنـسبة    ٢٠٠٣وفيات األمهـات يف عـام       
وتتلقــى .  يف املائــة١٦ املائــة، والوفيــات يف فتــرة مــا حــول الــوالدة بنــسبة  يف١٧العمــر بنــسبة 

النــساء رعايــة أيــضا يف الكــشف عــن مــرض الــسكر وارتفــاع ضــغط الــدم والــسرطان والبدانــة 
 .والعنف العائلي ومكافحة ذلك كله

 ماليـني مـن النـساء       ٦ ويف إطار الرعايـة يف فتـرة مـا قبـل الـوالدة ومـا بعـدها، حتـصل                     – ٦٩١
احلمــرياء للوقايــة مــن /الــاليت يف ســن اخلــصوبة علــى الفــوالت واحلديــد ويطعمــن ضــد احلــصبة 

العجــز؛ وجيــري تــوفري مكمــالت مــن املغــذيات الدقيقــة لتحــسني تغذيــة النــساء وجتنــب نقــص  
الوزن والعيوب عند الوالدة؛ وجيري تشجيع وسائل التنبيـه املبكـر وتعزيـز القـدرة علـى إنعـاش        

ــد ــى . املوالي ــب األســري       وتعطَ ــوذج الطل ــانوس يف إطــار من ــن توكــسني التيت ــضا جرعــات م أي
 .الوقائي
 يف املائــة، ٧٩,٨، ازدادت العنايــة بــالوالدة علــى أيــدي حمتــرفني إىل ٢٠٠٣ ويف عــام – ٦٩٢

انظـر  (واملتوقع مواصلة زيادة عدد االستشارات السابقة للـوالدة الـيت حتـصل عليهـا كـل امـرأة                   
 ١٠٢ عيـادة و     ١٤٩وجرى أيـضا تـشكيل شـبكة مـن          ). املادة من مرفق هذه     ٤-١٢اجلدول  

، وتتـوافر  (Sí mujer) “نعـم امـرأة  ” من املستشفيات صدرت هلا تراخيص حتمل العالمة املميزة
هلا مجيع اإلمكانيات البشرية والتكنولوجية إلجراء عمليـات الـوالدة يف أفـضل ظـروف ممكنـة،                 

، كــان معهــد ٢٠٠٤ا الــسياق وحــىت عــام  ويف هــذ.  مرفقــا لرعايــة احلوامــل ٣١عــالوة علــى 
 مـن الوحـدات   ٢٠١الضمان واخلدمات االجتماعية للعاملني يف الدولة قد أصدر تـراخيص لـــ             

 يف  ٨,٥، وأبلـغ عـن حـدوث اخنفـاض بنـسبة            “مستـشفى صـديق للطفـل واألم      ”الطبية بـصفة    
 .٢٠٠٣املائة هذا العام يف العمليات القيصرية عن العمليات اليت أجريت يف عام 
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 سرطان عنق الرحم
، لربنـامج الوقايـة مـن سـرطان عنـق الـرحم ومكافحتـه             من أجل دعم اهلدف املركزي       – ٦٩٣

، وضــعت اســتراتيجيات تكفــل زيــادة مشــول النــساء الــاليت تتــراوح    ٢٠٠٢املــشروح يف عــام 
 عامــا، مــع حتــسني التنــسيق فيمــا بــني مؤســسات قطــاع الــصحة يف   ٦٤ و ٢٥أعمــارهن بــني 
ايــة، واالكتــشاف، والتــشخيص، والعــالج، والرقابــة الوبائيــة، ومــن خــالل مراقبــة جمــاالت الوق

 .اجلودة، واإلشراف، والبحث، والتقييم، وتعزيز اهلياكل األساسية
 وجيــدر باإلشــارة أيــضا حتــديث نظـــام املعلومــات اخلــاص مبــرض املــرأة بالـــسرطان         – ٦٩٤

، بتفويض رئاسـي،    ٢٠٠٥مارس  /ذارآ ٨وبدأ يف   . والتدريب التقين واإلنساين ملوظفي الصحة    
 .توفري الرعاية املتكاملة واانية للمصابات بسرطان عنق الرحم من خالل التامني الشعيب

 يف املائـة  ٣,٧ وتراجعت اإلصابة بسرطان عنـق الـرحم إىل معـدل متوسـط وصـل إىل         – ٦٩٥
 يف  ١,٨(ية  ، وهو رقم يعلو على رقم األعـوام اخلمـس املاضـ           ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٠فيما بني عامي    

 إىل حتقيـق مشـول      ٢٠٠٣ويف هذا الصدد، ذكرت وزارة الـصحة أـا توصـلت يف عـام               ). املائة
 يف الكـشف عـن سـرطان عنـق الـرحم            ٢٠٠٤ يف املائة يف عـام       ٧٤ يف املائة وبنسبة     ٧١بنسبة  

ووفـرت كـذلك الرعايـة      .  عامـا  ٦٤ و   ٢٥ألول مرة لدى النساء الاليت تتراوح أعمارهن بـني          
 كيانـا احتاديـا، ووفـرت التعامـل واملتابعـة           ٢٣ يف املائة من حاالت االنزياح يف        ٦٥يف  والعالج  

 . يف املائة من حاالت السرطان املتفشي املسجلة يف مراكز األورام٥٠يف 
برنـامج الوقايـة     ويوجد لدى معهد الضمان واخلدمات االجتماعية للعاملني يف الدولة           – ٦٩٦

 يف  ١٥ يف الواليـات و      ٢٤ عيـادة لالنزيـاح، منـها        ٣٩و   من سـرطان عنـق الـرحم ومكافحتـه        
ويضطلع املعهد أيضا بأنشطة دف إىل إدخال مفهوم إنـصاف اجلنـسني يف             . املقاطعة االحتادية 

ــادة      ــة الثقافيــة، وبرنــامج عي العنايــة والرعايــة الــصحية مــن خــالل املــؤمترات، واألحــداث الطبي
 .الكشف والتشخيص اآليل

ــد  – ٦٩٧ ــام املعه ــرص     وق ــاعي، يف ســبيل حتــسني ف ــضمان االجتم ــشخيص املكــسيكي لل  الت
 عيادة للفحص باهر املهبلي، ودعم قـدرات املـوظفني، ونظـم الكـشف              ٤٧والعالج، بإنشاء   

كمــا طبــق . عــن ســرطان عنــق الــرحم عــن طريــق االســتدعاء بالربيــد واملواعيــد احملــددة مقــدما 
 ١٥النظر، وتطبــق علــى النــساء فيمــا بــني فحــص عنــق الــرحم بــ: طــريقتني يف االختبــار الــدقيق

 عامــا أو ٥٠ العنــق، وتطبــق علـى مــن تبلـغ أعمــارهن   يـا  عامـا مــن العمـر، وفحــص خال  ٤٩ و
 ١٩٩٦ يف املائـة يف عـام    ٣وساعدت هذه األنشطة على زيادة الشمول يف الكشف من          . أكثر

م علـى كـشف      أعـوا  ٥، والعمل أيضا يف غضون      ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٦٠إىل ما يقرب من     
 . آالف حالة من اإلصابة باالنزياح والسرطان٥زهاء 
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 منــوذج الرعايــة  الفــرص–املعهــد املكــسيكي للــضمان االجتمــاعي  ونفّــذ مــن خــالل – ٦٩٨
املتكاملــة يف جمــال أمــراض النــساء، الــذي يــسعى إىل الوقايــة والكــشف وكــذلك التعامــل لــيس 

يع حـاالت االخـتالل يف مـسالك اجلهـاز     فقط مع حاالت سرطان عنق الرحم، بل أيضا مع مج      
 يف املائـة مـن الـسيدات البالغـات مـن العمـر              ١٠٠التناسلي السفلي والغدد الثديية، بالنسبة إىل       

 . عاما فأكثر الاليت بدأن حيان اجلنسية١٥
 –، عمم الس الوطين للتعليم من أجل احليـاة والعمـل            ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣ ويف عامي    – ٦٩٩

حنـن النـساء نقـول      ”: عليم الكبار ووزع اثنتني مـن اللوحـات الثالثيـة اجلوانـب           املعهد الوطين لت  
الرجـال يكـافحون    ”، و   )سرطان عنق الرحم وفريوس الـورم احلليمـي البـشري         (“ للسرطان ال

 ).سرطان الربوستاتا(“ السرطان
 وقامــت وزارة األمــن العــام، باالشــتراك مــع وزارة الــصحة واللجنــة الوطنيــة حلقــوق    – ٧٠٠
، دعمـا لتـدابري الكـشف عـن سـرطان        برنامج الوقاية الطبية يف سجون النـساء      نسان، بتنسيق   اإل

 .عنق الرحم والثدي
 وعلـــى صـــعيد الواليـــات، تقـــوم األجهـــزة النـــسائية يف خمتلـــف واليـــات اجلمهوريـــة  – ٧٠١

ــإجراء         ــارو وســينالوا، ب ــويبال وكرييت ــوس وب ــا ســور وموريل ــل باخــا كاليفورني املكــسيكية، مث
 .رات للكشف عن سرطان عنق الرحم والثدي، وتنظم محالت للتوعية والوقايةاختيا

 
 سرطان الثدي

برنـامج العمـل للوقايـة مـن سـرطان       أيضا بتنفيـذ  ٢٠٠٢ أُبلغت جلنة اخلبريات يف عام    – ٧٠٢
، دف احلد من ارتفاع معـدل الوفيـات بـسبب هـذا النـوع مـن األورام بـني                    الثدي ومكافحته 

، حبمـالت علـى املـستوى    ٢٠٠٣هذا اإلطار قامت وزارة الـصحة، يف عـام         ويف  . املكسيكيات
الوطين للكشف املبكر عن سرطان الثدي مشلت تصميم عدة مواد مطبوعة، فضال عن رسـائل               

 .إذاعية
الذي وضـعه معهـد الـضمان    برنامج الوقاية من سرطان الثدي ومكافحته     ومن خالل    – ٧٠٣

ــاملني يف ال   ــة للع ــشمل الكــشف      واخلــدمات االجتماعي ــضوات ت ــارات للع ــة، تجــرى اختب دول
املوجــات فــوق الــصوتية والتــصوير (البــدين، والفحــوص الــسريرية الدوريــة، واألحبــاث املكتبيــة 

 جهازا للتصوير الـشعاعي للثـدي، بأنـشطة      ٤٩واضطلع املعهد، الذي يضم     ). الشعاعي للثدي 
ســائل، وأشــرطة الفيــديو،   يف جمــال الثقافــة الــصحية مــن خــالل األحاديــث اإلرشــادية، والر      

 .والدورات، واملعلومات املكتوبة
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 وشــرع املعهــد املكــسيكي للــضمان االجتمــاعي، مــن ناحيتــه، يف تنفيــذ نظــام الرقابــة  – ٧٠٤
الوبائيــة لتقيــيم مــدى الــشمول واملؤشــرات املهمــة واألثــر فيمــا يتــصل بالكــشف عــن ســرطان   

الثدي عن طريق االسـتدعاء بالربيـد   ونظم املعهد أيضا الكشف عن سرطان   . الثدي ومكافحته 
 .واملواعيد احملددة مقدما، ودعم قدرات املوظفني

 ويف إطار احلملة اليت حثّ عليها املعهد الوطين للمرأة وبرنامج املـرأة والـصحة بـشأن                 – ٧٠٥
احلقــوق اجلنــسية واإلجنابيــة لوقايــة املــرأة مــن األمــراض، جــرى الــسعي إىل إعــالم املــرأة بأمهيــة  

 لــصحتها، وخــصوصا إعالمهــا بــاألمراض الــيت ميكــن توقيهــا، كــسرطان عنــق الــرحم   رعايتــها
برناجمـان  : ٢٠٠٢وحتقيقا هلذا اهلدف أيـضا، نفـذت األنـشطة التاليـة يف غـضون عـام                 . والثدي

إعالميــان مــوجزان عــن فــريوس الــورم احلليمــي البــشري وســرطان الثــدي، برناجمــان إذاعيــان     
ــان، تــصميم شــر   ــع وبرناجمــان تلفزيوني ــة  ١٠ آالف ملــصق و ٧يطني، طب  آالف لوحــة إعالمي

. ثالثية اجلوانب، إدراج مضمون هذه األنشطة يف صفحة املعهد الوطين للمرأة علـى اإلنترنـت              
وبنـاء علـى طلـب األجهــزة النـسائية يف الكيانـات االحتاديـة، أُعيــد إنتـاج الربنـاجمني اإلعالمــيني         

ــاجم   ــاجمني اإلذاعــيني والربن ــوجزين والربن ــة    امل ــونيني وإرســاهلا حيــث أذيعــت يف اإلذاع ني التلفزي
 .والتلفزيون احملليني

يف ) املتــرو(، نـشرت املعلومـات يف مركبـات شـبكة النقـل اجلمـاعي       ٢٠٠٣ ويف عـام  – ٧٠٦
مكسيكو، وأذيعـت يف اإلذاعـة والتلفزيـون، ووزعـت اللوحـات الثالثيـة اجلوانـب وامللـصقات                  

. يات والبلديات، وكذلك علـى مؤسـسات قطـاع الـصحة    على مجيع األجهزة النسائية يف الوال   
وعقدت أيضا مؤمترات صحفية ولقاءات إذاعية وتلفزيونية، ونظمت حلقات عمل ومـؤمترات            

 .وأحاديث إرشادية إعالمية
 

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية
ــة للمكــسيك إزاء فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   – ٧٠٧ ــ/ تقــوم الــسياسة الوطني ى اإليــدز عل

. الوقايــة، والرعايــة الطبيــة املتكاملــة، واحتــرام حقــوق اإلنــسان، واملــشاركة النــشطة للمجتمــع 
ومعدل انتشار الوباء يف املكسيك ال يزال من أقـل املعـدالت يف القـارة األمريكيـة، ويتركـز يف                    

 ويرجع ذلك إىل االستراتيجيات الوقائية املتخذة الـيت يـرد ضـمن أهـدافها             . فئات سكانية معينة  
ضمان توافر األدوية املضادة حملفـزات الفريوسـات، وجـودة األدويـة، واالطـالع علـى األحبـاث              
املختربية، وتدريب موظفي الـصحة وجتديـد معـارفهم، وبـرامج املواظبـة علـى العـالج املوجهـة                   
إىل املرضـــى وأســـرهم، ووضـــع أدلـــة وطنيـــة قياســـية للتعامـــل مـــع األدويـــة املـــضادة حملفـــزات  

 .الفريوسات
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 إن املوافقة على إجراء تعديل هيكلي واسع يوفر تأمينا صحيا عاما شامال قد أتاحـت                – ٧٠٨
اإليـدز وتقـدمي الرعايـة املتكاملـة     /توفري احلماية املاليـة للمـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية          

 مليون بيسو لغـرض واحـد، هـو رعايـة           ٤٠٠ أكثر من    ٢٠٠٤إليهم، وهلذا الغرض رصد لعام      
 .تقرين إىل الضمان االجتماعياملرضى املف

 ويشري توزيع الوفيات بسبب اإليدز حسب اجلنس إىل حتول مماثل يالحـظ يف منـاطق        – ٧٠٩
 طفيفـة يف بلـدنا ولكـن ميكـن التحقـق       –وتتسم هذه الظاهرة حبدوث زيـادة       . أخرى من العامل  

ــها بوضــــوح  ــذا الــــسبب، واخنفــــاض متــــسارع يف    –منــ  يف عــــدد النــــساء الــــاليت ميــــنت هلــ
ويؤخــذ مــن معلومــات املركــز الــوطين للوقايــة مــن اإليــدز ومكافحتــه أنــه يف . الــذكور وفيــات
 ألـف شـخص     ١٥٠، بلغ عدد املصابني بفريوس نقص املناعة البـشرية          ٢٠٠٢مارس  /آذار ٣١

ــاك مــن بــني هــؤالء األشــخاص    .  شخــصا منــهم ٥٢ ٤٧٢مل جيــرِ اإلبــالغ إال عــن   وكــان هن
 ). يف املائة١٤( نساء ٧ ٦٠٥
ــا        – ٧١٠ ــات اجتماعي ــاجرات واحملروم ــشابات وامله ــيما ال ــساء، وال س ــل الن ــن جه ــتج ع  ون

ولـذلك اشـترك املعهـد      . واقتصاديا، حبالة اخلطر أن أصبحت هذه الفئات تعيش يف ضعف بالغ          
الوطين للمرأة وبرنامج املرأة والصحة واملركز الوطين للوقاية من اإليدز ومكافحتـه ومنظمـات              

 .تمة باألمر يف إعداد مواد للنشر موجهة إىل هذه الفئاتاتمع املدين امله
فــــريوس نقــــص املناعــــة   عقــــد اجتمــــاع مائــــدة مــــستديرة عــــن  ٢٠٠٢ ويف عــــام – ٧١١
، بالتعـاون مـع كليـة املكـسيك واملركـز الـوطين للوقايـة            اإليدز والعالقات بني اجلنـسني    /البشرية

وكانـت التقـارير املقدمـة    . طين للمـرأة من اإليدز ومكافحته وبرنامج املرأة والصحة واملعهد الو     
ــدة          ــة واحـ ــدا دقيقـ ــينمائية مـ ــرة سـ ــة، وفقـ ــرامج تلفزيونيـ ــة بـ ــداد ثالثـ ــاس إلعـ ــة األسـ مبثابـ

(cineminuto)   ألف ملصق، وسبعة آالف لوحة ثالثيـة اجلوانـب، جـرى توزيعهـا علـى                ٢٠، و 
 .ةاألجهزة النسائية االحتادية ويف الواليات، وكذلك على مؤسسات قطاع الصح

 ويف جمال التمييز وحقوق اإلنسان، أطلقت وزارة الصحة محلة وطنيـة يف أواخـر عـام                 – ٧١٢
وشـرعت الـوزارة أيـضا يف تعـضيد االسـتراتيجيات الوقائيـة،             . ٢٠٠٤ تعززت يف عـام      ٢٠٠٣

ــضم         ــه ت ــشرية ورصــد حركت ــة الب ــريوس نقــص املناع ــشار ف ــصائية النت ــداد دراســات استق وإع
 .ارة اجلنسالعامالت والعاملني يف جت

 جمعت االستراتيجيات الوقائية اليت وضعتها منظمات اتمع املـدين          ٢٠٠٢ ويف عام    – ٧١٣
ونتج عن هـذا اجلمـع وضـع        . اليت قامت بعملها يف أوساط السكان املعرضني طوال فترة الوباء         

، وضـعت   ٢٠٠٣واعتبـارا مـن عـام       .  مـن هـذه املنظمـات      ٨٢بيان بإجراءات الوقاية باشـتراك      
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ة الصحة حتت تـصرف هـذه املنظمـات موقعـا علـى اإلنترنـت تقـدم فيـه دورات عـن بعـد                   وزار
 .وجيري تبادل الكتيبات والكراسات والوثائق واملواد التعليمية، إخل

ــام   – ٧١٤ ــام يف عـ ــن العـ ــة يف    ٢٠٠٤ ونفـــذت وزارة األمـ ــة الطبيـ ــوطين للرعايـ ــامج الـ الربنـ
  يف مراكـز إعـادة التأهيـل االجتمـاعي         اإليدز/ نقص املناعة البشرية   السجون للمصابات بفريوس  

يف جنــوب شــرق املكــسيك، بالتنــسيق مــع وزارة الــصحة، واللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان،  
وبـدأ كـذلك مجـع املعلومـات        . ومجعية مالطا املكسيكية، والسجون يف هـذه املنطقـة مـن البلـد            

بات بفــريوس نقــص املناعــة    واليــة ويف املقاطعــة االحتاديــة عــن الــسجينات املــصا     ٣١يف الــــ 
 .اإليدز/البشرية
، من خالل هيئـة تنـسيق مراكـز رعايـة الطفـل التابعـة للمعهـد                 ٢٠٠٤ وجرى يف عام     – ٧١٥

املكــسيكي للــضمان االجتمــاعي، توزيــع لوحــات إعالميــة ثالثيــة اجلوانــب عــن فــريوس نقــص  
 للوقايــة مــن أمــراض  اإليــدز، دعمــا حلملــة تعمــيم احلقــوق اجلنــسية واإلجنابيــة  /املناعــة البــشرية

وقامت شركة النفط املكسيكية من ناحيتها بتوزيع لوحات ثالثية اجلوانب موضـوعها            . النساء
 .اإلمنائي للمرأة حيال اإليدز األمم املتحدة صندوق
فمعهد املرأة يف تشياباس يـشترك يف فـر يـق    .  وعلى صعيد الواليات ميكن ذكر مثالني      – ٧١٦

: برنـامج العمـل  اإليـدز، ويف ناياريـت ينفـذ       /وس نقص املناعـة البـشرية     الوالية العامل املعين بفري   
برنـامج  ، وكـذلك     واألمـراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي        اإليـدز /فريوس نقـص املناعـة البـشرية      

 واألمــراض املنقولــة باالتــصال اإليــدز/فــريوس نقــص املناعــة البــشريةعمــل الواليــة للوقايــة مــن 
 .اجلنسي ومكافحتها

 
 املعوقات
الـس الـوطين االستـشاري لإلدمـاج        ، أُنشئ باتفـاق رئاسـي       ٢٠٠١فرباير  /شباط يف   – ٧١٧

ــوقني  ــاعي للمع ــا وتوســيع      االجتم ــادة توجيهه ــة يف جمــال العجــز وإع ــسياسات العام  لوضــع ال
 .نطاقها، عن طريق دعم التنسيق املشترك بني املؤسسات ومشاركة اتمع املدين

برنامج العمل للوقاية من العجـز       التدابري املباشرة، تنفيذ      وجرى هذا العام، كجزء من     – ٧١٨
وممـا ينطـوي   . الذي يطرح بدائل للحد من التخلـف يف جمـال الوقايـة والتأهيـل       وتأهيل املعوقني   

ويف هـذا الـصدد   . عليه الربنامج تدابري تتعلـق بالـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة للمعوقـات واملعـوقني         
ــدم املعهــد ا    ــال، ق ــى ســبيل املث ــة     عل ــة وشــبه طبي ــشورة طبي ــضمان االجتمــاعي م ملكــسيكي لل

 . ألف امرأة٣٦وعالجات تأهيلية إىل 
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 وفَّــر جملــس املــرأة يف واليــة كرييتــارو املــشورة الطبيــة وشــبه الطبيــة   ٢٠٠٣ ويف عــام – ٧١٩
ــة   ــساء    . والعــالج الطبيعــي يف جمــال النطــق واملهن ــة الفتيــات والن ــة لرعاي ــسبة املئوي ووصــلت الن

 جراحة تتعلق بإعتام عدسـة      ٦٢٠وأبلغ الس أيضا أنه مت تسجيل       .  يف املائة  ٥٥  املعوقات إىل 
العـــني وجتـــبري العظـــام والــــحول، وإعطـــاء استـــشارات يف ختصـــصات شـــىت؛ وكانـــت نـــسبة   

 . يف املائة٧املستفيدات 
 

 تدابري الوقاية الصحية
، “جلنـسانية والـصحة   ا” الـدورة الثانيـة املعنونـة        ٢٠٠٤ عقدت وزارة الصحة يف عام       – ٧٢٠

ــوطين للــصحة العامــة ومنظمــة اتمــع املــدين      ــسانية ”بالتنــسيق مــع املعهــد ال ، “الــصحة واجلن
وذكرت الوزارة أنـه جـرت      . مبشاركة باحثني ومسؤويل الربامج يف الواليات وموظفي الصحة       

جنابيـة؛  يف هذا العام توعية القيادات املتوسطة يف املركز الـوطين إلنـصاف اجلنـسني والـصحة اإل          
. واملركز الوطين للرقابة الوبائية ومكافحـة األمـراض؛ واملركـز الـوطين لـصحة الطفـل واملراهـق                 

 . يف املائة من املوظفني املشاركني٥٠وشكلت النساء أكثر من 
 وقام بعض هيئات احلكومة االحتادية، مثل شركة املنطقة الوسطى للكهرباء والطاقـة،             – ٧٢١

ن األمــراض يف الوقــت املناســب واالهتمــام بالــصحة، ومنــها املــؤمترات  باختــاذ تــدابري للوقايــة مــ
اإلجهاد، سرطان الثدي، هشاشة العظام، األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، الكولـسترول،           (

هـشاشة العظـام، سـرطان الـرحم،     (، واالختبارات والكشف عن األمراض    )العنف العائلي، إخل  
وقامـت شـركة الـنفط املكـسيكية مـن          ). لثدي، إخل ارتفاع ضغط الدم، مرض السكر، فحص ا      

جهتــها بتعمــيم اللوحــات الثالثيــة اجلوانــب املتعلقــة حبملــة تعمــيم احلقــوق اجلنــسية واإلجنابيــة     
للوقاية من أمراض النساء، وكـذلك اللوحـات الثالثيـة اجلوانـب وامللـصقات اخلاصـة مبوضـوع                  

 .اهتم حبياتك
ات النـسائية يف أغواسـكاليينتس وباخـا كاليفورنيـا           وعلى صعيد الواليات، تقـوم اهليئـ       – ٧٢٢

سور وكوليمـا وغوانـاخواتو وبـويبال وكرييتـارو وكينتانـا رو وسـينالوا وسـونورا وتاماوليبـاس                  
حبمالت للوقاية والترويج يف مسائل من قبيل السلوكيات الضارة بالـصحة العقليـة، واألمـراض           

اإليدز، وهـشاشة العظـام، وسـرطان       /ة البشرية فريوس نقص املناع   املنقولة باالتصال اجلنسي، و   
عنق الرحم والثدي، والتغريات البدنية والنفـسية يف املراهقـات واملـراهقني، وانقطـاع الطمـث،                
ووسائل تنظيم األسرة، وأمهية الرياضة للحياة الـسليمة، والعـادات الغذائيـة الـسليمة، والرعايـة                

ن، واكتـساب عـادات غذائيـة صـحية، واحلقـوق          والوقاية مـن اآلالم النامجـة عـن التـنكّس املـزم           
 .اجلنسية واإلجنابية، وغري ذلك
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ــا ســور وكوليمــا وســونورا      – ٧٢٣ ــان وباخــا كاليفورني ــسائية يف يوكات ــات الن  كمــا أن اهليئ
ــدم، ومــستويات الغلوكــوز،        ــة للكــشف عــن ارتفــاع ضــغط ال ــة ااني وفــرت املــساعدة الطبي

كثافة العظام لدى النساء والرجال، وإجراء أحبـاث طبيـة          ، وقياس   )مجيع النساء (ومراقبة الوزن   
وأجرى بعض هـذه اهليئـات أيـضا تشخيـصات عـن            . للكشف عن سرطان عنق الرحم والثدي     

ــوظفي       ــة مل ــصحية، وعقــدت دورات تدريبي ــراز املــشكلة ال ــق الدراســات االستقــصائية إلب طري
ــو      ــسيات، وهـ ــات النفـ ــات والطبيبـ ــصحيات اتمعيـ ــات الـ ــصحة واملروجـ ــدث يف  الـ ــا حـ  مـ

وأقـيم يف سـونورا     . أغواسكاليينتس وسونورا وغواناخواتو وخاليـسكو وسـان لـويس بوتوسـي          
 بالتنــسيق مــع املؤســسات الــصحية وغريهــا مــن املنظمــات الــيت تقــدم خــدمات معــرض الــصحة

 .للنساء
 

 ١٣املادة 
ي  أن غايــة الــضمان االجتمــاع٢٠٠٦-٢٠٠١ ورد يف اخلطــة الوطنيــة للتنميــة للفتــرة – ٧٢٤

ــة        ــشة، واخلــدمات االجتماعي ــة ســبل املعي ــة، ومحاي ــساعدة الطبي ــصحة، وامل ضــمان احلــق يف ال
ــاء           ــشرط الوف ــدي، ب ــاش تقاع ــى مع ــذلك احلــصول عل ــة، وك ــرد واجلماع ــة الف ــة لرفاه الالزم

وحتقيقا هلذا الغرض، اعتزمـت حكومـة اجلمهوريـة تطـوير طرائـق الـضمان              . بالشروط القانونية 
ا، وزيــادة فــرص االســتفادة مــن الــدور املخصــصة ألبنــاء األمهــات  االجتمــاعي وتوســيع نطاقهــ

العامالت، ومضاعفة اجلهد لتقدمي القروض الكافية للسكىن عن طريق التمويل العام واخلـاص،             
 .وحتسني إجراءات الترخيص والتسجيل يف الوقت املناسب يف جمال السكن

 املـستفيدين مـن خـالل تـأمني      ويوفر التأمني الصحي الشعيب احلماية للسكان مـن غـري          – ٧٢٥
صحي عام وطوعي، يستهدف خفض النفقات الطبيـة الـيت يتحملـها الفـرد وتعزيـز الرعايـة يف                   

ويرمي هذا التأمني بصفة خاصـة إىل ضـم األسـر الـيت تعوهلـا امـرأة، ويتحـدد                   . الوقت املطلوب 
خلـة يف فئـة أفقـر       نصيب األسرة وفقا لقدرة األسرة على الدفع، مـع إعفـاء األسـر املعيـشية الدا               

وبـدأ برنـامج التـأمني الـصحي الـشعيب عملـه يف             .  يف املائة من السكان من دفع أي اشتراك        ٢٠
 ٢ ٠٧١ ٥١٢ إىل مشـول     ٢٠٠٥يونيه  /حزيران أسرة، ووصل يف     ٢٩٥ ٥١٣ بـــ   ٢٠٠٢عام  

  يف   ٧٣,٣ أسـرة، وهـو مـا ميثـل          ١ ٥١٨ ٩٩٨ومـن هـذه األسـر تعـول املـرأة           . أسرة منـضمة  
 .اموعاملائة من 
، نظـام  ٢٠٠٣ ويف بند اإلعانات االجتماعية جيدر بالذكر أن الكونغرس أقر، يف عـام   – ٧٢٦

احلماية االجتماعية الذي يتمثل جه األساسي يف توسيع نطاق احلماية املاليـة الـيت حتـدد خطـة           
 أواخـر  ويف. للتأمني الصحي العام للعمال الريفيني، حيث إن غالبيتهم تفتقر إىل خطط للتـأمني        

 مـن   ١٠٠ ٠٠٠ أسـرة مـن املنـاطق الريفيـة و           ٦٢٣ ٠٠٠ كان هـذا النظـام يـضم         ٢٠٠٣عام  
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ومبقتــضى عمــل جــرى تنــسيقه مــع وزارة الزراعــة وتربيــة املاشــية والتنميــة    . املنــتجني الــريفيني
الريفيــة وصــيد األمســاك واألغذيــة، أمكــن للمــرة األوىل إدخــال برنــامج حمــدد للمــستفيدين مــن 

 املباشر للريف بالنسبة إىل من ميلكون مخسة هكتارات على األكثر، مـع التركيـز          برنامج الدعم 
 . عاما٦٥على من تتجاوز أعمارهم 

جهــود مجيــع الــوزارات واهليئــات يف اــال االجتمــاعي يف اســتراتيجية معــك  وتنــسق – ٧٢٧
 رصالفــويــضطلع برنــامج  .  برناجمــا يف امــوع ١١١املــستويات احلكوميــة الثالثــة، وتــضم    

بأنــشطة يف جمــال املــساعدة االجتماعيــة، ويــساند بــصفة خاصــة األســر غــري املــؤمن عليهــا عــن   
 .طريق تقليل إنفاقها على الصحة

 الـيت تتعلـق باإلعانـات االقتـصادية واالجتماعيـة           معك وفيما يتصل بربامج استراتيجية      – ٧٢٨
ا عـن الـربامج ذات الـصلة        أمـ .  من مرفـق هـذه املـادة       ١-١٣والرياضية والثقافية، انظر اجلدول     

 ١٤ واملـادة    ٢٧بتطوير الريفيات والنساء من السكان األصليني، فريجى الرجـوع إىل التوصـية             
 .من هذا التقرير

 معهــد ٢٠٠٦، أعلنــت الــسلطة التنفيذيــة أنــه سينــشأ يف عــام  ٢٠٠٥مــايو /أيــار ويف – ٧٢٩
عام يف تنفيذ نظام االدخـار للتقاعـد        من هذا ال  يناير  / الثاين كانوناحلماية االجتماعية، والبدء يف     

ــة  ــن    . واملعاشــات التقاعدي ــر م ــة أكث ــد رعاي ــون مكــسيكية ومكــسيكي   ٥٠وهــدف املعه  ملي
ــة وال يعتـــربون مـــن املـــستفيدين مـــن املعهـــد املكـــسيكي للـــضمان      ــذه اخلدمـ يفتقـــرون إىل هـ

 .االجتماعي أو من معهد الضمان واخلدمات االجتماعية للعاملني يف الدولة
 

 قاقات االقتصادية واالجتماعيةاالستح
 برامج وإجراءات اهليئات احلكومية

ــدمات     – ٧٣٠ ــضمان واخلـ ــد الـ ــتمني إىل معهـ ــن املنـ ــة مـ ــة الدولـ ــامالت يف خدمـ ــع العـ  تتمتـ
ــة بــاحلقوق واالســتحقاقات التاليــة   الطــب الوقــائي، وخــدمات  : االجتماعيــة للعــاملني يف الدول

العمـل، واملـرض، والتقاعـد، واالعتـزال بـسبب        التأهيل البـدين والعقلـي، وتـأمني ضـد أخطـار              
التقدم يف السن أو مـدة اخلدمـة أو العجـز أو الوفـاة أو االنقطـاع عـن العمـل يف سـن متقدمـة،                          
والتعويض الشامل، واخلدمات املتكاملة للمتقاعدين وأصحاب املعاشات التقاعدية، وخـدمات          

تـصادية، وقـروض عقاريـة وماليـة       السكن لنماء األطفال ورفاهتـهم، وتـأجري أو بيـع مـساكن اق            
ــازة أرض و(للــــسكىن  ــيعها، أو  /حيــ أو دار للــــسكىن، أو تــــشييدها، أو إصــــالحها، أو توســ
ــرويج ثقــايف،     )حتــسينها ــشطة ت ، وقــروض قــصرية ومتوســطة األجــل، وخــدمات ســياحية، وأن

 .وخدمات تقنية، وتشجيع رياضي وتروحيي، وخدمات دفن املوتى، ونظام ادخار للتقاعد
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، وصـــل العـــدد اإلمجـــايل للعمـــال وأصـــحاب املعاشـــات التقاعديـــة ٢٠٠٤ويف عـــام  – ٧٣١
ــة إىل     ، ٢ ٨٨٠ ٥٧٨املنــضمني إىل معهــد الــضمان واخلــدمات االجتماعيــة للعــاملني يف الدول

ويف هــذا العــام وصــل عــدد .  يف املائــة مــن النــساء٤٧ يف املائــة منــهم مــن الرجــال و ٥٣كــان 
 يف املائــة منــهم مــن ٦١,١، كــان ٥١٠ ١٣٨نــسني إىل أصــحاب املعاشــات التقاعديــة مــن اجل

 وفّـــر معهـــد الـــضمان واخلـــدمات ٢٠٠٢ويف عـــام .  يف املائـــة مـــن النـــساء٣٨,٩الرجـــال و 
 طفـال مـن خـالل الـدور التابعـة لـه، كـان               ٣٤ ١٩١االجتماعية للعاملني يف الدولة الرعايـة لـــ         

 ٢٩ ١٠٣ل؛ واســتفادت إمجــاال  يف املائــة مــن األطفــا٥٢ يف املائــة منــهم مــن الطفــالت و ٤٨
 .أمهات يف فترة عملهن

 ولدى املعهد املكسيكي للضمان االجتماعي مـن ناحيتـه هيئـة لتنـسيق االسـتحقاقات                – ٧٣٢
ــضم   ــة تـ ــشغيل  ١١٥االجتماعيـ ــدة للتـ ــاعي ( وحـ ــضمان االجتمـ ــز الـ ــد  . )مراكـ ــق املعهـ ويطبـ

لتعلــيم مــن أجــل حيــاة اســتراتيجيات حتــسني الــصحة، وحتــسني االقتــصاد الفــردي والعــائلي، وا
 .أفضل

 
 القروض املصرفية والعقارية وغريها من أشكال االئتمان املايل

 اللجنة الوطنية لدعم اإلسكان جهاز المركزي تابع لوزارة التنمية االجتماعيـة أنـشأه              – ٧٣٣
ــة يف   ــيس اجلمهوري ــوز ٢٦رئ ــه /مت ــر      . ٢٠٠١يولي ــة ضــمان حــصول األس ــذه اللجن  ــاط وين
ــة واالئتمــان مــن أجــل   ن الئــق، ولــذلك تنفــذ  املكــسيكية علــى ســك  ــامج االدخــار واإلعان برن

، الــذي يركــز علــى احتياجــات األســر ذات الــدخل املــنخفض الــيت “بيتــك”اإلســكان املتقــدم 
 .تستفيد من الربامج املؤسسية إىل السكن ال

 ومهمــة معهــد الــصندوق الــوطين إلســكان العمــال هــي تنفيــذ التكليــف الدســتوري     – ٧٣٤
بتقــدمي القــروض حــىت يتــسىن للعمــال مــن اجلنــسني احلــصول مبنتــهى احلريــة          ) ١٢٣ املــادة(

ويف عـام  . والشفافية علـى الـسكن الـذي يالئـم اهتمامـام مـن حيـث الـسعر واجلـودة واملوقـع                 
إىل ينـاير   / الثـاين  كـانون ومـن   ).  يف املائة للنـساء    ٣٤,٤( قرضا   ٢٩٧ ٧٣٦ قدم املعهد    ٢٠٠٣
 يف املائـة منـها إىل       ٣٤,٦ قرضا، ذهب    ٢٨٥ ٧٣٠علن أنه قدم     أ ٢٠٠٥نوفمرب  / الثاين تشرين
وقد أبرم املعهد الوطين للمرأة ومعهد الصندوق الوطين إلسكان العمـال اتفـاق تعـاون                . النساء

 يتعهــدان مبقتــضاه بتعزيــز املنظــور اجلنــساين لــدى املــستفيدين رجــاال ٢٠٠١ســبتمرب /أيلــوليف 
ساط كـال املعهـدين؛ ووضـع مؤشـرات ذات منظـور            ونساء من معهد الصندوق الوطين ويف أو      

 .جنساين؛ ووضع وتطبيق أدوات ومنهجيات للتخطيط واملتابعة والتقييم ذات منظور جنساين
 ويقــدم برنــامج االئتمــان غــري العــادي، الــذي ينفــذه صــندوق اإلســكان التــابع ملعهــد   – ٧٣٥

ة القرعـة العامـة، مـع تفـضيل         الضمان واخلدمات االجتماعية للعاملني يف الدولة، قروضا بطريقـ        
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ولــدى برنــامج االئتمــان غــري العــادي برنــامج للرعايــة موجــه  . العمــال ذوي الــدخول الــضعيفة
ــدخول املتوســطة وخيــصص      ــال ذوي ال ــصا إىل العم ــة    ١٠خصي ــروض لرعاي ــن الق ــة م  يف املائ

ــرة . األمهـــات العزبـــات ــة  ٥٩، وصـــلت إىل ٢٠٠٣-٢٠٠٠ويف الفتـ ــسبة املئويـ ــة النـ  يف املائـ
 .قروض املقدمة إىل النساء يف إطار برنامج االئتمان غري العاديلل

 مــسكنا ١ ٠٧١ مــن القــروض، و ٣ ٢٠١ قــدمت وزارة البحريــة ٢٠٠٢ ويف عــام – ٧٣٦
 ١٠ ١٥٦وقــدمت الــوزارة أيــضا  .  منحــة للعــسكريات العــامالت يف الــوزارة ٥٨لإلجيــار، و 

 مزيـة للعـسكريني مـن خـالل         ٢٩٧  مزايا للنساء غـري املقيـدات، و       ٨٠٣مزية للعسكريات، و    
قروض قصرية األجـل، وقـروض عقاريـة، ومـساكن مـؤجرة، وعطـالت، وإجـازات، وتـصعيد                  

 .للموظفني، وترقيات، وتعاقدات، وحوافز، وأنشطة تروحيية، وغريها
 وقدمت وزارة العالقات اخلارجية قروضا لإلسكان وقروضا عقارية للعـامالت فيهـا،             – ٧٣٧

ربــات األســر، األمهــات العزبــات، املــصابات  ( ملــن هــن يف حالــة ضــعف  مــع إعطــاء األولويــة 
 ).بعاهات خمتلفة

 وتوجــد يف نطــاق الريــف آليــات تتــيح للنــساء احلــصول علــى شــىت أشــكال التمويــل    – ٧٣٨
الربنامج الوطين لتمويـل املـشاريع البالغـة        ، و   صندوق التمويل الصغري للريفيات   واالئتمان، مثل   

ــصغر ــو ، و ال ــصندوق ال ــة  ال ــشاريع االجتماعي ــدعم امل ــصاد؛ و   طين ل ــديرها وزارة االقت ــيت ت ، ال
الـــصناديق اإلقليميـــة للـــسكان  و برنـــامج التنظـــيم اإلنتـــاجي للنـــساء مـــن الـــسكان األصـــليني 

برنــامج متويــل التنميــة ، اللــذين تــديرمها اللجنــة الوطنيــة لتنميــة الــسكان األصــليني؛ و األصــليني
، الـــذي تـــديره وزارة اين الـــوطين لتنميـــة األرض املـــشاعللـــصندوق االســـتئم التـــابع الزراعيـــة

 التـابع لـوزارة البيئـة واملـوارد         برنامج إنصاف اجلنسني والبيئة واالسـتدامة      اإلصالح الزراعي؛ و  
برنـامج  ؛ و BBVA Bancomer اليت يديرها مـصرف  )بطاقة عمل(صناديق الضمان  الطبيعية؛ و

، التــابع لــوزارة التنميــة   “بيتــك”ان املتقــدم االدخــار واإلعانــة واالئتمــان مــن أجــل اإلســك     
االجتماعيــة؛ وصــندوق الــدعم والــضمان الســتهالك العمــال، التــابع لــوزارة العمــل والــضمان   

؛ وصـندوق دعـم منظمـات املـشاريع     مصرف االدخار الوطين واخلـدمات املاليـة      االجتماعي؛ و   
يف “ االئتمــان الــشفوي ”البالغــة الــصغر يف واليــة ســينالوا؛ وبرنــامج دعــم النــساء املــسمى        

 ١٤ولالطالع على مزيد من املعلومات عن هـذه اآلليـات، انظـر املـادة               . ساكاتيكاس، وغريها 
 . من هذا التقرير٢٧والتوصية 

 
 أنشطة االستجمام واأللعاب الرياضية واحلياة الثقافية

. امـل  ذكرت اللجنة الوطنية للرياضة أن الرياضيات حيصلن علـى أشـكال الـدعم املتك              – ٧٣٩
ــاك       ــنس إىل أن هنـ ــسب اجلـ ــة حـ ــة املوزعـ ــذه اللجنـ ــات هـ ــشري بيانـ ــرأة ١ ٤٣٦ ٤٤٣وتـ  امـ
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ــارة  ٢ ١١٦ ٢٢٠ و ــة املختـ ــية الوطنيـ ــامج ويف .  رجـــال يـــشاركون يف األحـــداث الرياضـ برنـ
 يف املائـة واملـشاركني      ٣٩,٣ التابع للجنـة تـصل نـسبة املـشاركات إىل            النشاط البدين والترويح  

 . يف املائة٦٠,٧
وتــسعى اللجنــة الوطنيــة للرياضــة إىل زيــادة مــشاركة النــساء يف الرياضــة عــن طريــق     – ٧٤٠

برنامج التـزام املكـسيك املتكامـل       وتنفذ اللجنة   . برنامج املراكز الرياضية يف املدارس والبلديات     
 ). يف املائة من جمموع خنبة الرياضيني٤٢,١( من الرياضيات ٢٤ الذي يدعم إزاء رياضييها

 جيـري تعـداد ألعـضاء       برنامج إنصاف اجلنسني يف التربية البدنيـة والرياضـية        طار   ويف إ  – ٧٤١
النظام الوطين للرياضة للوقوف على عدد الرجال والنساء العـاملني يف اهليئـات الرياضـية العامـة      

احلكـام، املتخصـصون،    /املوظفون، املديرون، املدربون، املراقبون   (أو املنضمني إليها    /واخلاصة و 
 ).نالرياضيو
 يف املائـة مـن      ٢٢,٥( شخـصا    ٢٨ ٣٨٤ وجددت اللجنـة الوطنيـة للرياضـة مهـارات           – ٧٤٢
 :ودربتهم واعتمدم يف التربية البدنية والرياضة، من خالل ما يلي) النساء
 يف املائــة ٢١,٥( مدربــة ١ ٤٣٠نظــام تــدريب واعتمــاد املــدربني الرياضــيني، اعتمــاد  • 

 ).من اموع
 يف املائـة    ٤٣( رياضـية    ١ ٠١١: ل لدعم الكفاءات العالية، برنامج املـنح      النظام املتكام  • 

 ).من جمموع املنح
 يف  ٣٠ مـدربات،    ٥  رياضـية و   ٢٦(برنامج احلوافز االقتـصادية للرياضـيني واملـدربني          • 

 ).املائة من احلوافز املقدمة
 رياضـية،   ٤٨ (٢٠٠٤جائزة الوالية للرياضة واجلائزة الوطنية لأللعاب الرياضـية لعـام            • 

 ). يف املائة من جمموع اجلوائز٣٩
 وبالتنسيق مع النظام الوطين للتنمية املتكاملة لألسرة، نظم معهد الـضمان واخلـدمات              – ٧٤٣

االجتماعية للعاملني يف الدولة رحالت ألصـحاب املعاشـات التقاعديـة إىل خميمـات يف خمتلـف                 
ــد  ــسياحية يف البل ــاطق ال ات خاصــة حيــضرها املتقاعــدون وأصــحاب   ونظــم املعهــد مناســب . املن
، وفر املعهد خـدمات ثقافيـة ورياضـية واجتماعيـة           ٢٠٠٢ويف عام   . املعاشات التقاعدية خبصم  

ـــ ــرأة و ٦ ٨٥٦ ٣٢٧ لـ ــدم خــدمات يف جمــال  ٢٠٠٤ويف عــام .  رجــال٣ ٨٥٢ ٥٦٢ ام ، ق
جمام  طفـال، ووسـع نطـاق الـشمول باالسـت         ١٧ ١٧٧ طفلة و    ١٥ ٨٥٧التعليم واملساعدة لــ    

.  رجـال  ٣ ٤٤٨ ٤٩٩ امرأة و    ٨ ٠٤٧ ٤٩٦والترفيه والنشاط الرياضي، فاستفاد ما جمموعه       
، وفر املعهد املكسيكي للضمان االجتماعي من ناحيته الرعايـة علـى املـستوى              ٢٠٠٣ويف عام   
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 يف املائـــة مـــن ٨٥( تالميـــذ مقيـــدين يف دورات الرعايـــة االجتماعيـــة ١٨٩ ٥٠٤الـــوطين لـــــ 
؛ واإلعـداد   ) يف املائـة   ٦٢(؛ والرياضـة والتربيـة البدنيـة        ) يف املائـة   ٧١(مية الثقافية   ؛ والتن )النساء

 ). يف املائة٧٥,٦(والتدريب التقين 
ــة    – ٧٤٤ ــاة الثقافيـ ــة صـــوب احليـ ــة موجهـ ــرأة بأنـــشطة خمتلفـ  واضـــطلع املعهـــد الـــوطين للمـ

نــسائية األصــلية امللتقــى الــوطين لأللعــاب والرياضــات ال: واالســتجمام والرياضــة، ومــن أبرزهــا
 االحتــاد املكــسيكي للرياضــات واأللعــاب –والتقليديــة، بالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة للرياضــة 

 مـع املنظمـات غـري احلكوميـة؛ والتقـدير      الرياضة والفن واجلنسانية؛ وبرنامج )٢٠٠٣(األصلية  
ــيني؛        ــبه األوليمب ــيني وش ــرأة يف الرياضــة والرياضــيني األوليمب ــث للم ــوطين الثال ــن  ال ــؤمتر ع وم

ــسانية” ــة      “ والرياضــةاجلن ــة للرياضــة؛ والدراســة املعنون ــة الوطني ــع اللجن ــسيق م ــرأة ”، بالتن امل
، ومبقتـضاها أعيـد     )٢٠٠٤(، بالتنسيق مع اللجنـة الوطنيـة للرياضـة          “رؤية جنسانية . والرياضة

النظــر يف هيكــل اإلدارة الرياضــية واختــصاصاا، ووزعــت اســتبيانات للوقــوف علــى هيكلــها   
لداخلي املتعلق بالعمـل، مـع معلومـات موزعـة حـسب اجلـنس، وتـدريب يف جمـال اجلنـسانية،                    ا

 .وحتديد أماكن األجهزة املختصة لإلبالغ عن التحرش اجلنسي
 وعلــى صــعيد الكيانــات االحتاديــة، جتــدر بالــذكر التــدابري الراميــة إىل تعزيــز مــشاركة  – ٧٤٥

ياضــية، ومنــها املــسابقات األدبيــة، والتــشجيع ومــنح املــرأة يف األنــشطة الثقافيــة والتروحييــة والر
ــية،      ــات الدراسـ ــل، واحللقـ ــة، واحملافـ ــداث الثقافيـ ــارزات، واألحـ ــساء البـ ــدير للنـ ــهادات تقـ شـ
ــسانية والفــن؛ والعــروض، واملعــارض؛ وإصــدار وطبــع       ــدوات، وحلقــات العمــل عــن اجلن والن

 .األعمال؛ ودعم الدراسات واألحباث ونشر النتائج
 ١٤املادة 
 )٢١(نساء الريفيات يف املكسيكال

 يف املائــة مــن جممــوع الــسكان،  ٢٥,٤ يتــسم ســكان الريــف يف املكــسيك، وميثلــون  – ٧٤٦
 :٢٠٠٠بالسمات التالية حسب بيانات التعداد العام للسكان واملساكن لعام 

 . يف املائة٤٩,٦:  يف املائة؛ الرجال٥٠,٤: النساء: السكان • 
 . عاما٧٣:  عاما؛ الرجال٧٧,٩: النساء: العمر املتوقع • 

__________ 
نــساء يف البيئـة الريفيــة، يوصـى بــاالطالع علـى الوثيقــة املعنونــة    ملزيـد مــن املعلومـات عــن سـكان البلــد مـن ال     )٢١( 

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر      . “حالة املكسيك . أهداف األلفية واملساواة بني اجلنسني    ”
 .٢٠٠٥يونيه /حزيران، سنتياغو ده شيلي، ٦٧الكارييب، سلسلة املرأة والتنمية، العدد 
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ــيم   •  ــدل التعل ــن   (مع ــر م ــسكان األكث ــر  ١٥ال ــن العم ــا م ــساء):  عام ــوام؛ ٤,٦: الن  أع
 . أعوام٥: الرجال

:  يف املائـة؛ الرجـال  ٢٤,٨: النـساء ):  عامـا مـن العمـر      ١٥السكان األكثر مـن     (األمية   • 
 . يف املائة١٧,١

:  يف املائــة؛ الرجــال٧٧: النــساء): التعلــيم األساســي غــري مكتمــل(التخلــف التعليمــي  • 
 . يف املائة٧٥,٣

 : امرأة يف اخلامسة عشرة من العمر أو أكثر١٠٠مستوى التعليم لكل  • 
  غري متعلمات٢٠ ○  
  مل يتممن التعليم االبتدائي٣٣ ○  
  أمتمن التعليم االبتدائي٢٤ ○  
  جنحن يف أحد صفوف التعليم الثانوي١٦ ○  
 االنتهاء من عام واحد على األقل يف املستوى املتوسط العايل استطعن ٥ ○  
  جنحتا يف إحدى مراحل التعليم العايل٢ ○  
 . يف املائة٦٤,٦:  يف املائة؛ الرجال٩٧: النساء: أداء العمل املرتيل • 
 . يف املائة٧٩,٩:  يف املائة؛ الرجال٢٨,٦: النساء: أداء العمل خارج املرتل • 
 ١٠ مــن كــل ٣ ريفيــات عــامالت يعملــن لقــاء أجــر؛ ١٠ مــن كــل ٤: عمــل النــساء • 

 .يعملن حلسان؛ واحدة من كل أربع ال حتصل على أي أجر لقاء عملها
 . يف املائة١٦,٧:  يف املائة؛ الرجال١٦,٦: النساء: الشمول بالضمان االجتماعي • 
 يف املائـة مـن   ١٧,٥حيـصل  : الرعاية الطبية للنـساء يف مؤسـسات الـضمان االجتمـاعي          • 

 ٥٣,٦النساء على رعاية طبية يف مؤسسات الضمان االجتماعي، ومن هـؤالء حيـصل              
ــة و       ــة يف املؤســسات العام ــذه الرعاي ــى ه ــة عل ــة يف املؤســسات  ٢٨,٩يف املائ  يف املائ

 .اخلاصة
 يف املائة ا صـرف      ٣٢,٥ يف املائة من املساكن ا مياه أنابيب؛ و          ٦١,٣: توافر املياه  • 

 . يف املائة ا مرحاض٦٧,٢و صحي؛ 
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 السياسة العامة املركزة على نساء املناطق الريفية
ــرة   – ٧٤٧ ــة للفت ــة للتنمي ــربز اخلطــة الوطني ــة،   ٢٠٠٦-٢٠٠١ ت ، مــن بــني أهــدافها التوجيهي

األهداف الرامية إىل حتسني مستويات التعليم والرعاية للمكسيكيني؛ وضمان التنميـة الـشاملة؛            
ولتحقيـق هـذه    . االقتصادية اإلقليمية املتوازنـة؛ ويئـة الظـروف لتنميـة مـستدامة           وتعزيز التنمية   

تـدريب وتنظـيم   : األهداف تورد اخلطة عدة استراتيجيات، فيما يلي ما يتصل منها ـذه املـادة             
سكان الريف لتعزيز إدماجهم يف التنمية اإلنتاجيـة يف البلـد؛ العمـل علـى أن تتحـول حقـوقهم                     

ىل مستوى معيشي أفضل؛ احلث على اإلدماج اإلنتاجي للعـاملني يف الزراعـة            يف متلك األرض إ   
 .إلجياد إمكانيات جديدة أفضل للدخل والرفاهة تالئم القدرات اإلقليمية

 وعمال على حتقيق هذه األهداف واالستراتيجيات، طبقت اإلدارة احلالية اسـتراتيجية            – ٧٤٨
كسيك وحتقيق النمـاء الكامـل لكـل املكـسيكيات      اليت دف إىل القضاء على الفقر يف امل      معك

ــى اخلــدمات      . واملكــسيكيني ــع عل ــسري حــصول اجلمي ــدرات املكــسيكيني تي ــة ق ــرض تنمي وتفت
وتـشجع االسـتراتيجية إجيـاد فـرص        . الصحية والتعليمية اجليدة وعلى مـستويات تغذويـة كافيـة         

ن احلمايـة االجتماعيـة     أفضل للدخل، وتسعى إىل حصول مجيع املكسيكيني على احلد األدىن م          
علــى “ معــك”وفيمــا يتعلــق بــاملرأة الريفيــة واملــرأة مــن الــسكان األصــليني، تعمــل  . واألصــول

 مــن مرفــق هــذه ١-١٤تــشجيع اإلنتــاج واجتثــاث الفقــر ، وهــي معلومــات تــرد يف اجلــدول   
  من هذا التقرير علـى معلومـات مفـصلة عـن تـدابري اجتثـاث الفقـر           ٢٧وحتتوي التوصية   . املادة

ــر املكــسيك  ”يف املكــسيك، وكــذلك   ــدويل للــسكان    تقري ــامج عمــل املــؤمتر ال ــذ برن عــن تنفي
 ، الـذي قـدم إىل اجلمعيـة   “١٠+ ، املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة       ٢٠٠٣-١٩٩٤والتنمية،  

 .٢٠٠٤مارس /آذارلألمم املتحدة يف العامة 
 عـدة هيئـات تابعـة    فاالتفاق الوطين من أجل الريـ    ، وقّعت   ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ويف   – ٧٤٩

ــام الكيانـــات     ــة ومنظمـــات منـــتجني، وحكـ ــة، ومنظمـــات ريفيـــة واجتماعيـ للـــسلطة التنفيذيـ
املكاتـب  واشـترك املعهـد الـوطين للمـرأة يف          . االحتادية، وكذلك املشرعون االحتاديون واحملليون    

بعـة   مؤشرا ملتا  ١٧ وعمل على إدراج     املشتركة بني املؤسسات لالتفاق الوطين من أجل الريف       
ومن حيثيات االتفاق أن من املهم االعتراف بالدور الذي تؤديه نـساء الريـف يف               . هذا االتفاق 

ــاجي أو يف األســرة    ــرز  . اتمــع الريفــي، ســواء علــى النطــاق االجتمــاعي واإلنت وفيمــا يلــي أب
 االتفاقات األساسية والتدابري الفورية املنصوص عليها يف االتفـاق واملتعلقـة بـسكان الريـف مـن          

 :النساء
 مليـون بيـسو     ١٤٠ مليـون بيـسو إضـافية، ومـن ناحيـة أخـرى عـززت بـــ                  ١٠٠رصد   ▪ 

 .مشاريع تتصل بتنظيم التجارة والتموين وإضافة القيمة



CEDAW/C/MEX/6  
 

06-22042 177 
 

دعم مجيع أنواع املشاريع اإلنتاجية الريفية املستدامة اليت ال تكون زراعيـة بالـضرورة،               ▪ 
صــليون والــشباب والبــالغون، ــدف وخباصــة تلــك الــيت تقــدمها النــساء والــسكان األ 

 .إجياد فرص جديدة للدخل والعمالة والعمل حلساب الذات
 : ويف إطار االتفاق الوطين من أجل الريف، ستقوم السلطة التنفيذية االحتادية مبا يلي– ٧٥٠
تقيــيم الــسياسات العامــة يف القطــاع الريفــي إلجيــاد توجيــه منــسق يتعلــق بإنــصاف          ▪ 

هذه السياسات، والتوسع يف االستراتيجيات التعويـضية الـيت تـسمح           اجلنسني يف وضع    
 .فعال بتحقيق معيار تساوي الرجل واملرأة يف احلقوق وااللتزامات

وتنسيق آليات وأجهزة دعم املرأة الريفية ـدف حتـسني إجـراءات الوصـول إىل               تعزيز   ▪ 
 .شىت الربامج

تـشجيع  . ما هلن من حقوق اإلنسان    جيع وضع سياسة صحية للريفيات حتترم متاما        تش ▪ 
اجلهات املختصة على توجيه االام إىل مرتكيب اجلرائم ضد احلرية الشخـصية لألفـراد              

 .واالعتداء والعنف ضد املرأة الريفية، ومقاضام ومعاقبتهم
 مــع احلكومــات احملليــة علــى دعــم وتــشجيع تــوفري خــدمات وهياكــل أساســية    العمــل ▪ 

 احملليـة للـسكان األصـليني واألدوات الـيت تـساعد علـى التنميـة                اجتماعية يف اتمعـات   
 .االجتماعية والبشرية واالقتصادية هلذه اتمعات

ــدعم       ا ▪  ــف، ب ــوطين مــن أجــل الري ــة لالتفــاق ال ــاون مــع املنظمــات املوقع ــزام، بالتع اللت
وتنسيق اجلهود املبذولة من أجل حتقيق خفض بـالغ يف سـوء التغذيـة ومعـدل الوفيـات       

طفال الريف؛ معاجلة املشاكل الصحية لنساء الريـف املتعلقـة بـسرطان عنـق الـرحم؛                أل
العمـل بــشكل عاجـل علــى عكـس اجتــاه تزايــد اإلصـابة بالــسل وغـريه مــن األمــراض،      

 .اإليدز؛ وكذلك أمراض كبار السن/فيها فريوس نقص املناعة البشرية مبا
 

  مجيع املستوياتمشاركة املرأة يف وضع وتنفيذ اخلطط اإلمنائية على
 الذي تتواله وزارة اإلصالح الزراعـي،       برنامج املرأة يف القطاع الزراعي     جيدر بالذكر    – ٧٥١

 من أجل اإلدماج االقتصادي واإلنتاجي للنـساء مـن الـسكان مـن     ٢٠٠٢والذي وضع يف عام    
مالكـات أرض مـشاع، شـريكات يف امللكيـة، مالكـات أرض مـع           (صاحبات احلقوق الزراعيـة     

، عن طريق دعم املشاريع اإلنتاجية القابلـة لالسـتمرار اجتماعيـا وتقنيـا              )“قار إىل األصول  افت”
واقتصاديا وماليا وجتاريا، اليت تسمح باالسـتفادة الرشـيدة مـن املـوارد والظـروف املوجـودة يف                   

كامـل،  املناطق الزراعية األساسية يف البيئة الريفية، وتلبية االحتياجات من التنظيم والتدريب املت           
 .وتشجيع خلق العمل اإلنتاجي، وحتسني نوعية حياة هؤالء النساء وجمتمعان احمللية



CEDAW/C/MEX/6
 

178 06-22042 
 

  ٢٠٠٤-٢٠٠٢معلومات تارخيية عن برنامج املرأة يف القطاع الزراعي، 
 

 جمموع امليزانية
ــشاريع  املـــــــ

 املعتمدة
ــشاريع  املـــــــ

 املربجمة
ــشاريع  املـــــ
 املدعومة

ــربمج   العــدد امل
 للمستفيدات

دات املـــستفي
 من الربنامج

 العام
مباليـــــــــــــــــني (

   الوحدات   )البيسو

 ٣ ٨٠٨ غري متاح ٦٤٢ غري متاح ٥ ١٠٥ ٥٠ ٢٠٠٢
١٢ ١٢٧ ٩ ٠٠٠ ١ ٤٥٩ ١ ٠٢٢ ٥ ٢٤٢ ٢٠٠ ٢٠٠٣
١٣ ٥٠٥ ٢١ ٨١٩ ٢ ٦٢٢ ٢ ٠٢٢ غري متاح ٤٠٠ ٢٠٠٤  
لـى   وينص قانون اللجنة الوطنية لتنمية السكان األصـليني، ضـمن مبادئـه األساسـية، ع           – ٧٥٢

إدراج النــهج اجلنــساين يف سياســات وبــرامج وتــدابري اإلدارة العامــة االحتاديــة لتعزيــز مــشاركة  
 .النساء من السكان األصليني وتوفري االحترام واإلنصاف والفرص الكاملة هلن

ــشرينوحـــىت  - ٧٥٣ ــوبر / األولتـ ــع   ٢٠٠٥أكتـ ــياغة ووضـ ــساعد يف صـ ــة تـ ، كانـــت اللجنـ
ية أواكـساكا، مبـشاركة املؤسـسات احلكوميـة االحتاديـة وعلـى             خطة للتنمية البلدية يف وال     ٤٠

وأفــضى وضــع هــذه . مــستوى الواليــات والبلــديات، وممــثلني مــن اجلنــسني للــسكان األصــليني
اخلطط إىل تشخيص وضع ومشاركة النساء من السكان األصليني يف اتمعات احملليـة، توطئـة          

 .لوضع اقتراحات حمددة يف جمال التنمية
 

  االجتماعي والرعاية الطبية وتنظيم األسرةالضمان
 واليـة، جيـري     ١١ يف املنـاطق الريفيـة يف        مراكز لرعاية احلوامل   أنشأت وزارة الصحة     – ٧٥٤

فيهـا الــسهر علــى احلوامــل يف فتــرة مــا حــول الــوالدة، مــن أجــل التــشخيص املبكــر واحلــد مــن  
 وتـوفر الـوزارة أيـضا التـدريب     .حاالت الطوارئ النامجة عن عدم االنتقال يف الوقـت املناسـب     

للقابالت التقليديات واعتماد كفـاءة عملـهن، واملكمـالت الغذائيـة سـواء للحوامـل أو لـصغار               
، الرامي إىل حتسني الصحة من خـالل        برنامج اتمعات احمللية الصحية   وتنفذ الوزارة   . األطفال

ــصحية األساســ      ــة ال ــان، وأعمــال النظاف ــة مــن اإلدم ــل الوقاي ــدابري مث ية، ومكافحــة األمــراض  ت
برنــامج تكــرمي كمــا تنفــذ الــوزارة . احليوانيــة الــيت تــصيب اإلنــسان، وغــري ذلــك مــن املــشاكل 

ــة  ــة الريفي  وحــدة إضــافية مــن الوحــدات  ١ ٠٠٠، وقامــت بتــشغيل حــوايل  الوحــدات يف البيئ
امج برنـ  يف املائة منـها يف منـاطق ريفيـة؛ ووسـعت االسـتفادة مـن             ٦٠اددة أو املنشأة، توجد     
 ). عملية جراحية معقدة٢٢ ٠٠٠ (اجلراحة خارج املدينة
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يوليـه  /متـوز ، منـذ     الفـرص  –برنامج املعهـد املكـسيكي للـضمان االجتمـاعي           وما فتئ    – ٧٥٥
 كيانا احتاديا، ويوفر الرعايـة للمـرأة        ١٧، خيص برعايته السكان الريفيني واألصليني يف        ٢٠٠٢

ـــ  . بلغتــهامــن الــسكان األصــليني ومــن البيئــة الريفيــة     ماليــني ١٠,٢ووفــر الربنــامج الرعايــة لـ
ــهم –مكــسيكي  ــسكان األصــليني   ٣,٥ من ــني مــن ال ــضمان  – مالي ــرون إىل خــدمات ال  يفتق
ــامج هــي  . االجتمــاعي ــات هــذا الربن ــة    : وأولوي ــة وصــحة األم والطفــل؛ التنمي ــصحة اإلجنابي ال

ــة املتك    ــة للمــراهقني؛ الرعاي ــة املتكامل ــة؛ الرعاي ــشرية؛ التغذي ــساء؛   الب ــراض الن ــة يف جمــال أم امل
برنـامج الوقايـة    : واستراتيجيات هذا الربنامج هي   . اتمعات احمللية الصحية؛ املشاريع اإلنتاجية    

مــن النــاس ”؛ رســالة تثقيفيــة يالــصحية الريفيــة التــابع للمعهــد املكــسيكي للــضمان االجتمــاع 
تـرد  (علوماتيـة يف البيئـة الريفيـة        ؛ تكنولوجيـا امل   )الـصحة البيئيـة   (؛ التحول التكنولوجي    “وإليهم

وجتــدر بالــذكر ).  مــن املرفــق التــدابري املتخــذة يف إطــار النمــوذج٢-١٤بالتفــصيل يف اجلــدول 
 :أيضا التدابري التالية

إعـداد املرشـدين    : تربية اجلنسية واإلجنابية للمراهقني الريفيني ومن السكان األصـليني        ال ▪ 
ة ويف جمال علم النفس االجتماعي والنشاط اجلنـسي         التربية البيولوجي . العلميني الشبان 

ــشري ــة للمــراهقني  . الب ــة الريفي ــسية  ١٦٩ ١٠٦: مراكــز الرعاي ــة اجلن ــسات للتربي  جل
وحــدات متنقلـة تــوزع املعلومـات والتــرويج لطرائـق منــع احلمـل وللتــدابري     . واإلجنابيـة 

 اجلوانـب األساسـية   املنفذة يف مراكز الرعاية الريفية للمراهقني؛ لقـاءات تثقيفيـة بـشأن         
 .للصحة اجلنسية واإلجنابية

التركيز على العنايـة الشخـصية      . منوذج الرعاية املتكاملة لصحة املراهق يف البيئة الريفية        ▪ 
 .حيتوي النموذج على سبع خطط عمل. بالصحة

 جمموعـــة لتثقيـــف احلوامـــل موزعـــة علـــى مراحـــل احلمـــل وكفالـــة  ١ ٦٣٢تـــدريب  ▪ 
 جمموعــة دعــم معنيــة بالــصحة قبــل الــوالدة  ٨٨٨ وكــذلك اســتمرارها بــشكل فعــال،

 .وحتديد املخاطر  واختاذ القرارات، وغري ذلك
 

 التعليم وحمو األمية الوظيفي واخلدمات اتمعية وخدمات التوعية
 تشجع وزارة التعليم العام استمرار الفتيـات املقيمـات يف املنـاطق النائيـة واملهمـشة يف                  – ٧٥٦

 احلد من التخلف الدراسي للريفيات والنساء من السكان األصليني؛ وتـوفر            التعليم، وتسهم يف  
) املــدربني واملدرســني اتمعــيني(التــدريب يف جمــال إنــصاف اجلنــسني للمــشتغلني يف التــدريس 

 كيانـا احتاديـا، وأعـدت الـوزارة ونـشرت عـدة كتيبـات ودفـاتر وأدلـة حتتـوي علـى                       ٣٢الــ   يف
 .منهجية التدريب
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ــات ا ــات      جمموع ــة؛ االئتمان ــشطة اتمعي ــشاركة يف األن ــات؛ امل ــة والتعاوني ــساعدة الذاتي مل
 والقروض وخدمات التسويق وخطط اإلصالح الزراعي وإعادة التوطني

 تتجه سياسات واستراتيجيات وآليات التنمية الريفيـة، يف إطـار قـانون التنميـة الريفيـة                 – ٧٥٧
العــائلي؛ واحلــث علــى اإلدارة املــستدامة  املــستدامة، صــوب تــشجيع رمسلــة وحــدات اإلنتــاج   

للموارد الطبيعيـة؛ ووضـع مـشاريع لإلنتـاج األويل؛ وإدراج عمليـات التحويـل وإضـافة القيمـة                   
وتوليد اخلـدمات؛ وإجيـاد قـدرات يف البيئـة الريفيـة؛ وتـشجيع وتـدعيم تنظـيم املـشاريع، وغـري                      

 .ذلك
ــة و   – ٧٥٨ ــوم وزارة الزراع ــانون، تق ــذا الق ــذا هل ــة وصــيد     وتنفي ــة الريفي ــة املاشــية والتنمي تربي

وعمدت، من أجـل احلـث علـى        . برنامج التنمية الريفية لتحالف معك    األمساك واألغذية بتنفيذ    
 مليونـا منـها   ٢٩ مليـون بيـسو، ذهـب زهـاء        ٤١٦,٩بناء القدرات، إىل ختصيص ميزانيـة تبلـغ         

ساعدة التقنيـة واملـشورة املهنيـة    إىل دعم إنشاء مشاريع صغرية ترأسها املرأة وتشغيلها وتوفري امل   
 مــن مرفــق هــذه املــادة تفاصــيل التــدابري الــيت اختــذا  ٣-١٤وتــرد يف اجلــدول . والتــدريب هلــا

وأصـبح لـدى وزارة   . أجهزة القطاع الزراعي لصاحل الريفيـات والنـساء مـن الـسكان األصـليني      
النـساء يف بـرامج     ، وحـدة إلنـصاف اجلنـسني تـدعم مـشاركة            ٢٠٠٢مـايو   /أياراالقتصاد، منذ   

الوزارة وخطط عملها، من خالل آليات تنظيم املـشاريع ودعـم املـشاريع اإلنتاجيـة واحلـصول                 
ــوزارة أيــضا تنــسيق األعمــال الــيت تؤديهــا خمتلــف أجهزــا يف جمــال     . علــى التمويــل وتتــوىل ال

 :وفيما يلي التدابري األساسية املضطلع ا. اجلنسانية، وصوال إىل تكامل اجلهود
ــسبعة       ▪  ــة ل ــزام بتقــدمي املعلومــات موزعــة حــسب اجلــنس يف اخلطــوط العام إدراج االلت

 .برامج أو صناديق خاضعة يف عملها لقواعد التشغيل
 .برنامج اإلدماج املنصف للمرأة يف االقتصادتقدمي  ▪ 
صـندوق التمويـل الـصغري      العمل باالشتراك مـع بـرامج دعـم املـشاريع اإلنتاجيـة، مثـل                ▪ 

الـذي خيـصص مجيـع مـوارده للمـشاريع البالغـة الـصغر يف الريـف، وكـذلك                    للريفيات
الـصندوق الـوطين لـدعم املـشاريع     ، و الربنامج الوطين لتمويـل املـشاريع البالغـة الـصغر      

، وصندوق دعم املـشاريع البالغـة الـصغر         الزحف صوب اجلنوب  ، وبرنامج   االجتماعية
، وفيهــا تــشكل النــساء )ملتوســطةصــندوق املــشاريع الــصغرية وا(والــصغرية واملتوســطة 

 .نسبة مئوية كبرية من املستفيدين
عقد دورات تدريب على تنظيم املشاريع، مثل اليومني األول والثاين للنساء منظمـات              ▪ 

ــبوع الــوطين لــصندوق املــشاريع        ــشاريع، واالشــتراك يف األســابيع اإلقليميــة واألس امل
 .الصغرية واملتوسطة
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 عـن بـرامج وزارة االقتـصاد الـيت تـؤثر علـى النـساء        ٢٠٠٤نة املالية  ولالطالع على بيانات الس   
 على التـوايل مـن مرفـق        ٥-١٤ و   ٤-١٤منظمات املشاريع والنساء الريفيات، انظر اجلدولني       

 .هذه املادة
ــات   وينــشئ – ٧٥٩ ــساء   صــندوق التمويــل الــصغري للريفي  آليــات لالئتمــان الــصغري خلدمــة ن

لتهميش يف البيئة الريفية من خالل هيئات وسيطة، عمال على تـشجيع            اتمعات احمللية العالية ا   
وهلـذا الـصندوق آثـار إجيابيـة     . االستثمار اإلنتـاجي ودعـم ثقافـة االدخـار ورمسلـة هـذا القطـاع            

على مستوى ونوعية حياة النساء الريفيات بدعمه لألنشطة املدرة للدخل وزيادة احتـرام املـرأة     
، بلغـت املـوارد الـيت       ٢٠٠٤ديـسمرب   / األول كـانون إىل  ينـاير   / الثـاين  كانونومن  . الريفية لذاا 

 دوالرات مليون دوالر مـن      ٣٢,٨زهاء  ( مليون بيسو    ٣٦١وجهها هذا الصندوق االستئماين     
وميثل جممـوع املـوارد   .  من االئتمانات البالغة الصغر٢١٠ ٩٢٠، من خالل   )الواليات املتحدة 

 يف املائـة علـى      ٦٥,٧ يف املائة و     ٧٤,٧غة الصغر زيادة بنسبة     املأذون ا وعدد االئتمانات البال    
، ارتفعــت قيمــة ٢٠٠٤وعنــد انتــهاء عــام . ٢٠٠٣التــوايل، مقارنــة باألرقــام املــسجلة يف عــام 

ــا مــن ٣٠,٢( مليــون بيــسو ٣٣٢,٦االئتمانــات البالغــة الــصغر إىل    الواليــات دوالرات مليون
 امـرأة ريفيـة، وحتقيـق       ١٥٥ ٣٦٦ة اإلنتاجيـة لـــ      ، ممـا أعـان علـى دعـم األنـشط          ) تقريبا املتحدة

ــسبة  ــادة  بنـ ــام    ٤٨,٤زيـ ــستفيدات يف عـ ــا يتعلـــق باملـ ــذا الـــشأن فيمـ ــة يف هـ . ٢٠٠٣ يف املائـ
ولالطــالع علــى البيانــات املقارنــة ألهــم نتــائج صــندوق التمويــل الــصغري للريفيــات يف الفتــرة    

 . من املرفق٦-١٤، انظر اجلدول ٢٠٠٤-٢٠٠٠
ئة تنسيق التنمية اإلنتاجية للمـرأة، التابعـة للـصندوق الـوطين لـدعم املـشاريع        وتقوم هي  – ٧٦٠

اإلنتاجية، من ناحيتها بتحديد ودعم السياسات والتـدابري املتعلقـة مبنظمـات املـشاريع اتمعيـة                
مــن أعــضاء الــصندوق يف عمليــان اإلنتاجيــة ونــشاطهن يف جمــال التنميــة البــشرية، مــن خــالل 

وحتــل . املبــادرون املعوقــون، و التنميــة املتكاملــة للنــساء منظمــات املــشاريع  أســاليب مــن قبيــل
ــة اإلنتاجيــة للمــرأة  حمــل احلفــز اإلنتــاجي للمــرأة األداة املــسماة  برنــامج املــرأة  و برنــامج التنمي

وجيـدر بالـذكر مـا يلـي مـن األحـداث            ).  مـن املرفـق    ٨-١٤ و   ٧-١٤انظر اجلـدولني     (الريفية
 : الوطين لدعم املشاريع اإلنتاجيةاليت نظمها الصندوق

اللقاء الوطين للنساء املنظمات للمشاريع اتمعية؛ معرض احلرفيـات؛         معارض وطنية؛    ▪ 
معرض املـشاريع البالغـة الـصغر؛ معـرض االقتـصاد االجتمـاعي التـضامين؛ لقـاء بـشأن                   

 .املشاريع الناجحة
لربنـامج التعـاون     التـابع    ت اإلنتاجيـة  دعم توطيد املـرأة يف العمليـا      املشاركة يف مشاريع     ▪ 

 .التقين والعلمي بني املكسيك وهندوراس
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 ومــن برنــامج التنميــة اإلنتاجيــة للمــرأة عممــت العــروض املقدمــة مــن ٢٠٠٣يف عــام  ▪ 
 . يف مجيع أحناء البلدبرنامج املرأة الريفية

 ومجاعــات تــوفري التــدريب يف شــكل اإلعــداد لتنظــيم املــشاريع جلماعــات نــسائية حبتــة ▪ 
 .خمتلطة

 يف املائة يف عدد املشاريع اخلاصة بالنساء واملـشتركة معهـن فيمـا بـني                ٢٩زيادة بنسبة    ▪ 
 .٢٠٠٣ و ٢٠٠٢عامي 

ــصغر    ويقــدم – ٧٦١ ــة ال ــشاريع البالغ ــل امل ــوطين لتموي ــامج ال ــالغ صــغرية إىل  الربن  قروضــا مبب
 حيــصلون علــى القــروض   املبــادرين بتنظــيم املــشاريع مــن الفقــراء وإىل األشــخاص الــذين ال      

 مـن املرفـق     ٩-١٤وترد يف اجلدول    . املصرفية؛ والنساء هن أغلبية املستفيدين من هذا الربنامج       
مقارنة لعدد االئتمانات البالغة الصغر املقدمـة حـسب الـسنة واجلـنس والكيـان االحتـادي، منـذ                   

ــه يف عــام    ــامج لعمل ــدء الربن ــات ويالحــظ يف هــذا اجلــدول أن مــن جممــوع ا  . ٢٠٠١ب الئتمان
 يف  ٢٤ يف املائـة منـها والرجـال بـــ           ٧٦، استأثرت النساء بـــ      ٢٠٠٤-٢٠٠١املقدمة يف الفترة    

 مـن  ٧٠١، بلـغ جممـوع مـا قدمـه الربنـامج مـن ائتمانـات بالغـة الـصغر            ٢٠٠٤ويف عـام    . املائة
ــسو   ــون دوالر مــن  ٦٣,٧(ماليــني البي ــات املتحــدة  دوالرات ملي ــا الوالي ــغ  ). تقريب وهــذا املبل

 :وزع على النحو املبني يف اجلدول التايلم
 

 اموع الرجال النساء

 مـــن االئتمانـــات البالغـــة ١٩٠ ٨٣٠
 الصغر

 مــــن االئتمانــــات البالغــــة ٦٠ ٧٠٢
 الصغر

 مـــن االئتمانـــات البالغـــة ٢٥١ ٥٣٢
 الصغر

  يف املائة١٠٠  يف املائة٢٤  يف املائة٧٦
ــسو   ٥٣٢,٧٦ ــني البيــــ ــن ماليــــ  مــــ

 )الدوالراتمن ماليني  ٤٨,٤(
ــسو  ١٦٨,٢٤ ــني البيــــ ــن ماليــــ  مــــ

 )من ماليني الدوالرات ١٥,٣(
ــسو   ٧٠١ ــني البيـــــــ ــن ماليـــــــ  مـــــــ

 )ماليني الدوالرات من ٦٣,٧(
 

ــصغر    ٢٠٠٤أغــسطس /آب ويف – ٧٦٢ ــوطين لتمويــل املــشاريع البالغــة ال ــامج ال ، نظــم الربن
تخصـصني يف التمويـل      للجمـع بـني الطلبـة واألكـادمييني وامل         احملفل األول املتعلق بتأنيـث التنميـة      

الصغري واملوظفني واملوظفات العموميني وقادة اتمع املدين واخلرباء يف االقتـصاد واإلنـصاف،             
من أجل حتليل ظـروف اسـتبعاد النـساء مـن التنميـة االقتـصادية، وحبـث سـبل تأنيـث االقتـصاد                       

 .واحلياة العامة الوطنية
ــشرين ويف – ٧٦٣ ــوبر / األولت ــم الرب٢٠٠٥أكت ــع للتمويــل    نــامج ، نظ ــوطين الراب ــى ال امللتق
 مـن ماليـني   ١,٥، الذي أثبت أنه يف األعـوام األربعـة مـن عمـر الربنـامج، أمكـن تـدبري               الصغري
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 يف املائــة ٨٥االئتمانــات الــصغرية لتــدريب قرابــة مليــون مــن منظمــي املــشاريع البالغــة الــصغر، 
 .صغر لتعليم األبناء وحتسني املرتلمنهم من النساء الاليت خيصصن أرباح مشاريعهن البالغة ال

 يهـدف إىل تـشجيع وتـدبري        الصندوق االسئتماين الزحف صوب اجلنـوب      وأخريا فإن    – ٧٦٤
 كــانونومــن . إجيــاد عمــل دائــم كيفًــا وكمــا يف منــاطق البلــد ذات النمــو االقتــصادي القليــل   

لتزمــت بتــوفري  مــشروعا ا٧٢، قــدم الــدعم إىل ٢٠٠٤ديــسمرب / األولكــانونإىل ينــاير /الثــاين
 . منها٤ ٣٦٦ فرصة عمل، شغلت النساء ٩ ٥٨٢
 ومـن جهــة وزارة االقتــصاد اضـطلعت وكالــة الــوزارة للمـشاريع الــصغرية واملتوســطة    – ٧٦٥

 :بعدة إجراءات خلدمة النساء القرويات، ومنها
صـندوق املـشاريع الـصغرية     (صندوق دعم املشاريع البالغة الصغر والصغرية واملتوسطة       • 

، الذي يوفر الدعم املؤقت للربامج واملـشاريع الـيت تـشجع إنـشاء املـشاريع                )توسطةوامل
البالغـــة الـــصغر والـــصغرية واملتوســـطة وتطويرهـــا وتعزيزهـــا واســـتمرارها وإنتاجيتـــها  

 مــشاريع تــديرها  ١٠٣ دعــم ٢٠٠٤ويف عــام . وقــدرا علــى املنافــسة واســتدامتها   
 .النساء

 احلصول على التمويل من خالل صـناديق الـضمان      التوسع يف برنامج تيسري   ”مشروع   • 
ــة عمــل ( ــذه مــصرف  “)بطاق ــذي ينف ــشروع  . BBVA Bancomer، ال ــدم هــذا امل ويق

 قــدم ٢٠٠٤رأمســال عمــل للمــشاريع البالغــة الــصغر والــصغرية واملتوســطة؛ ويف عــام   
ــدرها     ١٨٥قروضــا إىل  ــة ق ــسامهة ائتماني ــساء، مب ــديرها الن ــشروعا ت ــون ٤١,٨ م  ملي

 .بيسو
 ويف جمــال التنميــة االقتــصادية والتغلــب علــى الفقــر والعنــف، وضــعت وزارة التنميــة    – ٧٦٦

االجتماعيـــة اســـتراتيجيات إجيابيـــة ذات منظـــور جنـــساين تنفـــذ مـــن خـــالل براجمهـــا، لـــدعم   
‐٢٠٠٤برنــامج اجلنــسانية والتنميــة االجتماعيــة للفتــرة املــستفيدات يف هــذين اــالني، ومنــها 

 قاعـدة تـشغيل يف      ١٦ لتـسهيل مراجعـة      يال لإلجـراءات األساسـية    دلـ وأعدت الوزارة   . ٢٠٠٦
، )املنـاطق البالغـة الـصغر      (الفـرص، املوئـل، التنميـة احملليـة       : الوزارة وتضمينها املنظـور اجلنـساين     

، االدخــار 3x1االسـتثمار االجتمــاعي املــشترك، شــباب مــن أجـل املكــسيك، مبــادرة املــواطنني   
اهلويـة القانونيـة، اخليـارات اإلنتاجيـة،        ،  )بيتـك  (كان املتقـدم  واإلعانة واالئتمان مـن أجـل اإلسـ       

وطين لتـشجيع احلـرف، التمـوين الريفـي املنـوط           الصندوق الـ  ،  )املعهد الوطين للبالغني   (البالغون
، الــسكن الريفــي، رعايــة العمــال الــزراعيني امليــاومني، حــوافز الواليــات،  DICONSAبــشركة 

 .برنامج العمالة املؤقتة
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ــه  ويو– ٧٦٧ ــة أعمالــه صــوب الــسكان       برنــامج املوئــل ج ــابع لــوزارة التنميــة االجتماعي  الت
ــق         ــسني، مــن خــالل طرائ ــصاف اجلن ــضا إن ــزز أي ــدابري تع ــضطلع بت ــرين إىل األصــول، وي املفتق

ويــدعم الربنــامج علــى ســبيل احلــصر النــساء املتزوجــات وغــري        . الربنــامج املختلفــة للرعايــة  
، الـاليت يعلْـن أسـرهن أو يـرعني معـالني اقتـصاديا،              األسـر النساء ربات   املتزوجات، عرب طريقة    

ــة واإلدمــاج يف النــشاط       ــز الــصحة اإلجنابي ــها تعزي وتتــضمن هــذه الطريقــة عــدة إجــراءات، من
 .االقتصادي

ــة   – ٧٦٨ ــة املعنونـ ــسياحة الوثيقـ ــتكملت وزارة الـ ــشاريع    واسـ ــسي للمـ ــدعم املؤسـ ــع الـ تنويـ
وقـدم أيـضا    . ، إلدراج دعم قطاع السياحة للمـرأة      ٢٠٠٣اإلنتاجية ومشاريع عمالة املرأة لعام      

 امـرأة مـن قريـة       ٤٠مكتب املدعي العام االحتادي لشؤون املستهلكني املشورة إىل جمموعة مـن            
 ده ســــان خريونيمــــو ده تيكواتـــــل يف واليــــة أواكــــساكا يف موضـــــوع     –إى  – ناكــــسي 

 .وارد الطبيعيةالتكنولوجيات احمللية وتسويق األغذية احملفوظة، لالستفادة من امل
 مـن أهـداف الربنـامج الـوطين لتكـافؤ الفـرص وعـدم التمييـز ضـد                   ٣ وحتقيقا للهـدف     – ٧٦٩
تعزيز تكافؤ الفرص االقتصادية بني الرجـل واملـرأة مـن خـالل تـشجيع املعـايري العمليـة                ”: املرأة

التــدابري ، اضــطلع املعهــد الــوطين للمــرأة ب“ذات الطـابع اإلجيــايب انطالقــا مــن املنظــور اجلنـساين  
 :التالية
حلقــات عمــل ملنظمــات ومنظمــي املــشاريع البالغــة الــصغر مــن أعــضاء املنظمــات           • 

 .اإلنتاجية يف احملميات الطبيعية يف باخا كاليفورنيا وسينالوا وتشياباس
ــستدامة، تعقــد للرجــال يف         •  ــهج الــذكورة يف التنميــة امل ــات عمــل عــن إدراج من حلق

البحريـة الـساحلية يف واليـات باخـا كاليفورنيـا وكامبتـشه             احملميات الطبيعية واملنـاطق     
 .وسينالوا

حلقة دراسية عن حتليل السياسة االئتمانية للبيئة الريفية املنطوية على إنصاف اجلنـسني              • 
، اشــتركت فيهــا منظمــات ريفيــات  ) هيئــة التمويــل الريفيــة–املعهــد الــوطين للمــرأة (

نفـد صـرب   ”، و “املتـسكع ”د الوطين الريفـي، و  ومنظمات اتمع املدين، ومنها االحتا  
 .“الريف

  .حلقات عمل ملتابعة عملية إدارة املشاريع البالغة الصغر لربات األسر • 
أجهـزة اإلدارة   (تشجيع تعميم املنظور اجلنساين يف السياسات العامة للتنمية املـستدامة            • 

  ).العامة االحتادية
  .٢٠٠٥التنمية الريفية املستدامة لعام مسابقة وطنية للشباب يف مشاريع  • 
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، الـيت تعمـم   منوذج إدراج إنصاف اجلنـسني يف التنميـة املـستدامة   الوثيقة األولية ملنشور   • 
  .معلومات عن عالقات اجلنسني يف احملميات الطبيعية، التحديات والتوقعات

ــات األســر    •  ــا ٤٥٨: حلقــات عمــل لتحــسني إدارة مــشاريع رب ت  مــستفيدة مــن والي
كاليفورنيا سور وناياريت وخاليسكو واملقاطعة االحتادية ومونتريي وكينتانـا رو           باخا

  .وأغواسكاليينتس وإيدالغو وتشيواوا ويوكاتان
ــدعم اجلمــاعي والعمــل مــع اتمــع التعليمــي     •  مروجــات : اجتماعــات يف الواليــات لل

  .ومروجون جمتمعيون من واليات ساكاتيكاس وتاباسكو وتالكسكاال
املعهد الوطين للمـرأة واملعهـد املكـسيكي        : حلقة عمل للشابات من منظمات املشاريع      • 

  .للشباب
مـــشروع إلدراج املنظـــور اجلنـــساين يف اســـتراتيجيات عمـــل برنـــامج رعايـــة العمـــال   • 

 وتقيــيم مــشترك للربنــامج مــع املركــز اإلقليمــي لألحبــاث املتعــددة   الــزراعيني امليــاومني
 .املكسيك الوطنية املستقلةجامعة /التخصصات

 نظم املعهد الوطين للمـرأة، كجـزء مـن تـدابري دعـم              ٢٠٠٣نوفمرب  / الثاين تشرين ويف   – ٧٧٠
، الذي اشـتركت فيـه   امللتقى الوطين األول للنساء منظمات املشاريع   النساء منظمات املشاريع،    

ــات يف    ٥٦٠ ــات والقطاعـ ــن خمتلـــف االجتاهـ ــشاريع مـ ــة للمـ ــرأة منظمـ ــن٢٩ امـ ــات  مـ  واليـ
شبكة وطنيـة   ومتثلت أهم نتيجة يف اقتراح تكوين       . اجلمهورية وممثلون للهيئات العامة واخلاصة    

 ٢٠٠٥أبريـل   /نيـسان ، عقـد امللتقـى الثـاين، ويف         ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلولويف  . ملنظمات املشاريع 
عقــد اجتمــاع للــشبكة املــذكورة لتنظــيم وتنــسيق إطــالق الــشبكة واســتعراض تعهــدات مــؤمتر  

مـن هـذا   يونيـه  /حزيـران مة العـاملي للنـساء منظمـات املـشاريع، الـذي عقـد يف املكـسيك يف             الق
ونشر أيضا دليل الشبكة الذي حيتوي على ما تقدمـه منظمـات املـشاريع العـضوات مـن                  . العام

وعقـدت  . خدمات ومنتجات، والذي يعـد أيـضا دليـل اتـصال للمهـتمني بولـوج هـذا القطـاع              
ة والتـدريب يف جمـال املنظـور اجلنـساين لعـضوات الـشبكة، وجـرى        أيضا حلقـات عمـل للتوعيـ      

 .تشجيع تطبيق املمارسات اجليدة املتعلقة بإنصاف اجلنسني يف املشاريع
 ويف إطار اليوم الدويل للنساء منظمات املـشاريع، نظـم املعهـد الـوطين للمـرأة ووزارة         – ٧٧١

تنميــة الريفيــة وصــيد األمســاك واألغذيــة  اإلصــالح الزراعــي ووزارة الزراعــة وتربيــة املاشــية وال 
ــة      ــة الوطني ــة واللجن ــة والــصندوق الــوطين لــدعم املــشاريع االجتماعي ــة االجتماعي ووزارة التنمي
لتنمية السكان األصـليني ووزارة البيئـة واملـوارد الطبيعيـة ووزارة العمـل والـضمان االجتمـاعي                  

اع الزراعــي وحكومــة واليــة غرييــرو ووزارة اخلدمــة العامــة واملعهــد الــوطين للتــدريب يف القطــ
أكـابولكو، غرييـرو،     (احلقائق والتقدم صوب التنميـة الريفيـة املتكاملـة        : النساء الريفيات ملتقى  
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، إلفــساح جمــال لتبــادل اخلــربات بــني خمتلــف  )٢٠٠٥أكتــوبر / األولتــشرين ١٦إىل  ١٣مــن 
ت، واسـتكمال جـدول أعمـال       املؤسسات واهليئات الوطنية والدولية يف اال اإلنتاجي للريفيا       

مشترك بني املؤسسات للتعاون انطالقا من اقتراحات النساء، ومساندة إدماج املـرأة يف التنميـة               
 .الريفية املستدامة

، عقـــدت وزارة العالقـــات اخلارجيـــة ٢٠٠٥أكتـــوبر / األولتـــشرين ١٣ و ١٢ ويف – ٧٧٢
الــذي يهــدف إىل إفــساح جمــال  ، “اســتراتيجيات لتنميتــهن”املــؤمتر الــدويل للنــساء الريفيــات  

للتفكري والتحليل فيمـا يتعلـق بااللتزامـات الدوليـة بـشأن التنميـة املتكاملـة والفعليـة للريفيـات،                    
ــسألة     ــا يف هــذه امل ــات والتحــديات الواجــب ختطيه ــد العقب ــون   . وحتدي ــؤمتر ممثل واشــترك يف امل

ة والقــضائية، ســواء يف  للــهيئات الوطنيــة والدوليــة، وممثلــون للــسلطات التنفيذيــة والتــشريعي      
واليات اجلمهورية أو يف االحتاد، ومنظمات اتمع املـدين، والريفيـات، والنـساء مـن الـسكان                 

 .األصليني، واألكادمييون
 برنامج التعـايش الـذي يـشجع العمـل          ٢٠٠٣ أنشئ يف عام     منوذج التعايش  ويف إطار    – ٧٧٣

رأة يف اإلدارة واختـاذ القـرارات؛ ويـوفر         مع املنظمات اتمعيـة الـيت تـسمح بزيـادة مـشاركة املـ             
الربنامج الدعم االقتصادي للمبادرات أو املشاريع اتمعية اليت تـشجع التعـايش بانـسجام بـني                 
املرأة والرجل، يف إطـار مـن التـسامح واحتـرام االختالفـات بـني اجلنـسني واألعمـار واألعـراق                     

ــسية وا   ــول اجلن ــة والثقافــات واملي ــة،   والطبقــات االجتماعي ــسياسي واملعتقــدات الديني النتمــاء ال
وذلك دف التعلم من هذه اخلربات وحتديد املمارسات القائمة علـى املـساواة واالحتـرام الـيت        

 بلـدة   ٥٣وهذا الربنامج موجه إىل اجلماعات واملنظمات االجتماعيـة يف          . توطد احلياة اتمعية  
 ).مدن التعايش( من واليات البلد ٣١تقع يف 
صـندوق الربنـامج الـوطين لتكـافؤ         يقوم املعهد الوطين للمـرأة، عـرب         ٢٠٠٢منذ عام    و – ٧٧٤

ني يف  بتــشجيع املــشاريع الراميــة إىل حتقيــق إنــصاف اجلنــس ،الفــرص وعــدم التمييــز ضــد املــرأة 
ــة    ــة ذات أولوي ــاطق احملتاجــة إىل رعاي ويرتــب املعهــد الجتمــاع  . املــسائل أو اجلماعــات أو املن

، ٢٠٠٥نـوفمرب   / الثاين تشرينوحىت  . ين واملؤسسات واهليئات االجتماعية   منظمات اتمع املد  
 ). من هذا التقرير٣انظر أيضا املادة (كانت قد عقدت مخسة اجتماعات 

يلي املواد املتـصلة مبواضـيع هـذه املـادة مـن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                       وفيما   – ٧٧٥
 : للمرأةالتمييز ضد املرأة، اليت نشرها املعهد الوطين

طبعــات األعــوام (دليــل الــدعم املؤســسي للمــشاريع اإلنتاجيــة ومــشاريع عمالــة املــرأة   ▪ 
  ).٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢

 ).٢٠٠٣(كتيب لإلدارة ذو ج جنساين موضوع للنساء منظمات املشاريع  ▪ 
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سانية ، بالتنسيق مع وحـدة اجلنـ  )٢٠٠٣(برنامج لإلدماج املنصف للنساء يف االقتصاد        ▪ 
 .يف وزارة االقتصاد

 .“النساء منظمات املشاريع يف املكسيك”نشرة  ▪ 
 .“دالنساء واالقتصا”الوثيقة املعنونة  ▪ 
 .مذكرة امللتقى الوطين األول لرئيسات البلديات ▪ 
 .دليل عروض املؤسسات للنساء ▪ 
 .حتد لتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة. البلدية ▪ 
 .والبيئةإنصاف اجلنسني  ▪ 
 .جتربة منطقة حبرية ساحلية. النساء واجلنسانية واالستدامة ▪ 
 .توصيات أساسية ذات ج جنساين للنساء منظمات املشاريع ▪ 
 .املهاجرات ▪ 

 من املرفق التـدابري الـيت اختـذا الكيانـات االحتاديـة لـصاحل               ١٠-١٤وترد بالتفصيل يف اجلدول     
 .النساء يف املناطق الريفية

 
 ١٥ادة امل

 مــر البلــد بتحــوالت سياســية رســخت الدميقراطيــة وثقافــة احتــرام حقــوق اإلنــسان،    – ٧٧٦
وانعكــس ذلــك علــى اإلطــار القــانوين . واجتهــت صــوب عالقــة جديــدة بــني الدولــة واملــواطنني

االحتادي، حيث أجريت إصالحات وأنشئت قوانني جديـدة، كالقـانون االحتـادي ملنـع التمييـز          
 .وقانون إنشاء املعهد الوطين للمرأة، وغريمهاوالقضاء عليه، 

 وفيما يتصل حبقوق املرأة ووضعها االجتماعي والقانوين، جيـدر بالتنويـه التطـور اهلـام                – ٧٧٧
يف اإلطــار التــشريعي االحتــادي، الــذي تــأثر إىل حــد كــبري باإلطــار القــانوين الــدويل يف أعقــاب 

تفاقية بيليم دو بارا والربوتوكـول االختيـاري        مؤمتر بيجني الرابع، وتوقيع بعض الصكوك مثل ا       
 .وبطبيعة احلال مل تنته املهمة بعد. التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 وفيمــا يتــصل بالتــشريع يف املــسائل املدنيــة واألهليــة القانونيــة املماثلــة ألهليــة الرجــل،  – ٧٧٨
ر القــانوين املكــسيكي تكــرس املــساواة القانونيــة  كمــا ورد يف التقــارير الــسابقة، فإنــه يف اإلطــا 

للمــرأة والرجــل ويــنص عليهــا يف القــانون األعلــى للبلــد، وهــو الدســتور الــسياسي للواليــات     
ومنــصوص . “... أمــام القــانون نالرجــل واملــرأة متــساويا”املــادة الرابعــة : املتحــدة املكــسيكية
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حتــادي ومــستوى واليــات اجلمهوريــة، مثــل عليهــا أيــضا يف القــوانني الثانويــة علــى املــستوى اال
يتـساوى الرجـل واملـرأة يف    ”القانون املدين االحتادي الذي ينص علـى مـا يلـي يف مادتـه الثانيـة               

األهليــة القانونيــة؛ وتبعــا لــذلك ال ختــضع املــرأة، بــسبب جنــسها، ألي قيــد يف احلــصول علــى   
طعـة االحتاديـة يـنص علـى ذلـك يف           كمـا أن القـانون املـدين للمقا       . “حقوقها املدنيـة وممارسـتها    

وال جيوز حرمان أي شخص بـسبب       . ى الرجل واملرأة يف األهلية القانونية     يتساو” مادته الثانية 
العمر، أو اجلنس، أو احلمل، أو احلالة املدنيـة، أو العـرق، أو اللغـة، أو الـدين، أو املـذهب، أو                      

 الوضــع االجتمــاعي، أو العمــل أو  امليــل اجلنــسي، أو لــون البــشرة، أو اجلنــسية، أو األصــل أو  
املهنة، أو الوضع االقتصادي، أو السمات البدنية، أو العجـز أو احلالـة الـصحية، مـن خدمـة أو                

 .“مساعدة يستحقها، أو تقييد ممارسته حلقوقه أيا كانت طبيعة هذه احلقوق
حكــام  ومــن أمثلــة تــشريعات الواليــات التــشريع يف غوانــاخواتو الــذي ال يوجــد فيــه أ– ٧٧٩

متييزيــة ضــد املــرأة فيمــا يتــصل بتوقيــع العقــود وإدارة املمتلكــات، حيــث يعتــرف هلــا باملكانــة     
الكبرية اليت حتتلها يف تنمية األسرة واتمع، وتقوم هـذه األحكـام علـى التـساوي يف الظـروف       

ويــنص قــانون اإلجــراءات املدنيــة يف هــذه الواليــة علــى أن املــرأة عنــد بلــوغ ســن  . مــع الرجــل
رشــد تــصبح ذات أهليــة كاملــة يف التــصرف والتعاقــد يف نفــس ظــروف الرجــل، وتكــون هلــا  ال

 .نفس احلقوق وااللتزامات
 وسعيا إىل مواصلة التقدم يف تكييف اإلطار القـانوين لتحقيـق املـساواة القانونيـة، فإنـه       – ٧٨٠

 :جيري العمل، يف املسألة التشريعية، على إجناز املبادرات التالية
ع مرسوم لتعديل املادة الرابعة من الدستور السياسي للواليات املتحـدة           مشرو )أ( 
 .ويهدف املشروع إىل يئة الظروف القانونية للمساواة بني الرجل واملرأة. املكسيكية
 مــن الدســتور الــسياسي يف جمــال  ٢٥ و ٤مــشروع مرســوم بتعــديل املــادتني   )ب( 

ء علــى عــدم املــساواة بــني اجلنــسني،     ويهــدف هــذا االقتــراح إىل القــضا   . إنــصاف اجلنــسني 
ويقتـرح أن ينـشئ القـانون آليـات ومؤسـسات        . وخصوصا يف حالة املرأة العاملة وربـة األسـرة        

كافيــة لكفالــة إنــصاف اجلنــسني ومحايــة نظــام األســرة وتنميتــها؛ وحتقيقــا لــذلك فــإن األنظمــة  
ب جيـب أن تـصاغ مـن منظـور     املتعلقة بتخطيط التنمية واألحكام ذات الصلة بامليزانية والضرائ    
 .ميكن التحقق منه يكفل املساواة واإلنصاف بني الرجل واملرأة

 أقر جملس الشيوخ االقتراح املتضمن مـشروع        ٢٠٠٤نوفمرب  / الثاين تشرينيف   )ج( 
املرسوم الذي يسن القانون العام للمساواة بـني املـرأة والرجـل، والـذي يتنـاول أحكامـا خمتلفـة                    

ويرجـع أصـل االقتـراح إىل إعـادة         . لوطين للمرأة بالتعديل واحلذف واإلضافة    من قانون املعهد ا   
تناول حقوق اإلنسان األساسية، مع التركيز على كرامة اإلنسان وتكـافؤ احلقـوق بـني الرجـل              
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واهلدف هو اعتماد التدابري التـصحيحية الالزمـة ملواجهـة واقـع إنـشاء املؤسـسات فيمـا           . واملرأة
ــسانية   . مامــات اجلنــسني يتعلــق باحتياجــات واهت ــراح إعــادة طــرح تعريــف اجلن ويتــوخى االقت

 .واملنظور اجلنساين
وهـدف  .  مـن قـانون التـأمني االجتمـاعي     ١٦٥مشروع مرسوم بتعديل املـادة       )د( 

ويتـوخى االقتـراح    . االقتراح إلغاء معايري عدم املساواة املرتبطة باملعاملة املختلفة للرجـل واملـرأة           
ة الدافعة لالشـتراكات يف املؤسـسات يف أن تـسجل زوجهـا باعتبـاره معـاال                 االعتراف حبق املرأ  

 .اقتصاديا لكي حيصل على اخلدمات الصحية
هناك اقتراحان لتعديل القـانون االحتـادي للعمـل والقـانون االحتـادي للعـاملني                )هـ( 

نـصاف  يف الدولة وإضافة أحكـام إليهمـا، ـدف حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني يف احلقـوق واإل            
 ). من هذا التقرير٣٣انظر أيضا التوصية (بينهما واحترام كرامة اإلنسان 

 وعمــد املعهــد الــوطين للمــرأة، عمــال منــه علــى الــدفع جبــدول أعمــال يكفــل املــساواة – ٧٨١
وعدم التمييز أمام القانون ويف ممارسة احلقوق األساسية للمـرأة والطفـل، إىل عقـد اجتماعـات                 

رس االحتاد ومع املشرعات واملشرعني يف جلان اإلنصاف واجلنـسانية يف           مع املشرعات يف كونغ   
 الراهنـة، ومـع اهليئـات النـسائية يف الكيانـات االحتاديـة،              ٣٢ برملانا حمليا مـن الربملانـات الـــ          ٢٧

ـــدف تـــوفري األدوات األساســـية للـــساحة التـــشريعية، وال ســـيما ألعـــضاء جلـــان اإلنـــصاف   
ــسني، لت   ــن اجلن ــسانية م ــة إلدراج املنظــور      واجلن ــة األولي ــارف القانوني ــى املع ــز احلــصول عل عزي

اجلنساين يف اقتراحات القـوانني، والتـشديد علـى أمهيـة االسـتناد يف العمـل التـشريعي إىل مجيـع                     
صكوك حقوق اإلنـسان، مثـل اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة واتفاقيـة                        

 .بيليم دو بارا
 

 ١٦املادة 
 جمال الـزواج والعالقـات العائليـة، ال يـزال التـشريع املـدين علـى الـصعيد االحتـادي                      يف – ٧٨٢

ويف الوقــت . يكفــل للمــرأة ظــروف املــساواة مــع الرجــل الــيت بينــت للجنــة يف التقريــر الــسابق  
 :الراهن ينص القانون املدين االحتادي بعبارات عامة على ما يلي

 الزوجية هو املكـان الـذي يتفـق الزوجـان           ومسكن. لكل زوج احلق يف حتديد مسكنه      • 
 .على اختياره والذي يتمتعان فيه بسلطة واعتبار متماثلني

ال ميكن للمرأة الزواج قبل انقضاء ثالمثائة يوم على فسخ الزواج السابق، مـا مل تـضع                  • 
 .طفال يف غضون هذه املدة

 .يلتزم كل من الزوجني بتحقيق أغراض الزواج • 
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 يف حتديد عدد أبنائه وفترات املباعدة بينهم حبرية وبـشكل مـسؤول             لكل شخص احلق   • 
 .وفيما يتصل بالزواج ميارس هذا احلق باتفاق الزوجني. وواع

يشترك الزوجان يف اإلعالة االقتصادية لألسرة وتوفري الطعام هلـا وألبنائهمـا، وكـذلك               • 
ــاء، دون إخــالل بتقاســم العــبء بالــشكل والنــسبة     املتفــق عليهمــا هلــذا  يف تربيــة األبن

 .الغرض
تكــون احلقــوق وااللتزامــات الناشــئة عــن الــزواج واحــدة بالنــسبة إىل الــزوجني وغــري    • 

 .متصلة مبسامهتهما االقتصادية يف إعالة األسرة
ويــسويان باالتفــاق كــل . يتمتــع الــزوج والزوجــة يف املــرتل بــسلطة واعتبــار متمــاثلني  • 

 .ربية األبناء وإدارة ممتلكامايتصل بإدارة املرتل وتنشئة وت ما
 .حيق للزوجني مزاولة أي نشاط • 
للــزوج والزوجــة أهليــة إدارة ممتلكامــا والتعاقــد بــشأا والتــصرف فيهــا، دون أن         • 

 .يقتضي ذلك موافقة الزوجة أو إذن الزوج
يف حالة الطالق يظل األحـداث دون الـسابعة مـن العمـر يف حـضانة األم، مـا مل يكـن                       • 

 .اك خطر داهم على النماء الطبيعي لألبناءهن
وبالرغم من فقد هـذه الـسلطة، يظـل األب    . ميارس األبوان السلطة األبوية على األبناء     • 

 .واألم يتحمالن التزاماما حيال أبنائهما
 .مبوجب الطالق يستعيد الزوجان أهليتهما الكاملة للزواج • 
ن، إذا كــان غــري متــزوج، أن ميــارس حقوقــه بإمكــان البــالغ يف ســن اخلامــسة والعــشري • 

 .الكاملة يف تبين واحد أو أكثر من القصر أو طفل عاجز
 .ميكن للزوج والزوجة التبين إذا اتفقا على ذلك • 
 أن ٢٠٠٥يوليـه  /متـوز  وتثبيتا هلذه الضمانات، قررت حمكمة العدل العليـا الوطنيـة يف           – ٧٨٣

دخل، مبــا فيــه مــدفوعات الــساعات اإلضــافية، النفقــة جيــب أن حتــسب علــى أســاس جممــوع الــ
وعيدية رأس السنة، ومكافآت العطالت، والسندات، وغري ذلك من املدفوعات، علـى أسـاس              

 .أا موضوعيا تشكل جزءا من القدرة االقتصادية للمدين بالنفقة
 ويكون االجتـهاد، الـذي يعتمـد بإمجـاع األصـوات، ملزمـا جلميـع قـضاة البلـد الـذين             – ٧٨٤

 .راقبون وحيددون مبلغ النفقة اليت تدفع أساسا إلعالة األزواج السابقني والقصر من األبناءي
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 ويف اآلونة األخرية، قررت حمكمة العـدل العليـا الوطنيـة بطريقـة فائقـة األمهيـة أنـه يف                     – ٧٨٥
فـإن ذلـك ينـدرج دون     ”حالة إجبار أحد الزوجني لآلخـر علـى الـدخول يف عالقـات جنـسية                

 الـذي   ١٩٩٤وهـذا التعـديل يهـدم أسـاس الطـرح الفقهـي لعـام               . “مية االغتـصاب  شك يف جر  
إجبـار أحـد الـزوجني لآلخـر علـى          ظل سـائدا حـىت هـذه اللحظـة والـذي كـان يـذهب إىل أن                  

ممارسـة غـري مناسـبة      ، بـل ميثـل      اجلماع العادي بطريقة عنيفة ال يكفي لتشكيل جرمية اغتـصاب         
 .حلق من احلقوق

انات، فإن العمل التشريعي يـسعى إىل القـضاء علـى انعـدام املـساواة          ورغم هذه الضم   – ٧٨٦
القانونية الذي ما زال قائما حىت اآلن بني الرجل واملرأة، ومن هنا فـإن التنقـيح التـشريعي أثـار                    

 :سلسلة من اقتراحات اإلصالح، ومنها
 مـن القـانون املـدين االحتـادي         ١٦٤ و   ١٦٢مشروع مرسوم بتعـديل املـادتني        )أ( 

ويــسعى االقتــراح إىل القــضاء علــى انعــدام املــساواة بــني الرجــل واملــرأة مــن  . اإلضــافة إليهمــاو
ولذلك يقتـرح أن يتقاسـم الزوجـان    . خالل االعتراف اتمعي بالعمل املرتيل للمرأة يف األسرة   

مــسؤولية تربيــة األبنــاء وأن يــسامها بــشكل منــصف يف إعالــة األســرة، إال يف حالــة عجــز أحــد 
 . عن العملالزوجني
ويقــضي االقتــراح . اقتــراح لتعــديل عــدة أحكــام يف القــانون املــدين االحتــادي   )ب( 

باعتبار العمل يف املرتل أو رعاية األبناء مسامهة اقتصادية يف إعالـة األسـرة؛ ويف طلـب الطـالق                   
 يف املائـة مـن قيمـة املمتلكـات          ٥٠ميكن لكال الزوجني املطالبة باحلصول على تعـويض يـوازي           

ــدما يكــون زواجهمــا قائمــا علــى نظــام فــصل       ا ــزواج، عن ــرة ال ــان قــد حازاهــا يف فت لــيت يكون
 .املمتلكات
اقتراح لتعديل القانون املدين االحتـادي والقـانون االحتـادي لإلجـراءات املدنيـة        )ج( 

وجيـري  . الختبار األبوة أو األمومة مـن خـالل االختبـار البيولـوجي املنبثـق عـن التقـدم العلمـي                   
 يف مؤسسات تعتمدها وزارة الصحة، ويتحمل الوالـد         (ADN) احلمض اخللوي الصبغي     اختبار

 .املفترض تكاليف االختبار
اقتراح لتعديل القانون املدين االحتـادي يف موضـوع حقـوق الـزواج وإنـصاف                )د( 
ويقضي االقتراح بإلغاء احلكـم الـذي يفـرض علـى النـساء االنتظـار ثالمثائـة يـوم بعـد            . اجلنسني
ويـذكر  . ق للزواج من جديد، بفرض أنه يف حالـة احلمـل تكـون األبـوة لزوجهـا الـسابق                  الطال

 .االقتراح أن هناك يف الواقع سبال ناجعة وسريعة للتحقق من أبوة األبناء
 مـن هـذا التقريـر للجنـة اخلـبريات أن املكـسيك، وهـي مجهوريـة         ٤١ وتفسر التوصـية   – ٧٨٧

يــة حــرة ذات ســيادة فيمــا يتعلــق بنظامهــا الــداخلي،    واليــة ومقاطعــة احتاد٣١احتاديــة، تــضم 
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ويف هذا الصدد فإن فترة استمرار النفقـة وغـري          . ولذلك فإن كل كيان يتكفل بتنقيح تشريعاته      
ففي املقاطعـة االحتاديـة علـى       . ذلك من الشروط ختتلف باختالف القوانني املدنية يف كل والية         

أو وفقا للزيادات اليت تطرأ على دخـل املـدين          سبيل املثال، جيب زيادة النفقة حسب التضخم،        
 .بالنفقة
 وجدير بالذكر أيضا تعديالت القـانون املـدين وقـانون اإلجـراءات املدنيـة يف املقاطعـة                  – ٧٨٨

، ومبوجبـــها حيكـــم ٢٠٠٤ديـــسمرب / األولكـــانون ٧االحتاديـــة الـــيت دخلـــت حيـــز النفـــاذ يف 
مخـسة أعـوام علـى األب الـذي مينـع زوجتـه              ساعة أو بالسجن من عـام إىل         ٣٦باالعتقال ملدة   

ــسبب االنفــصال أو الطــالق، مــن اإلقامــة مــع أبنائهــا     ــسابقة، ب وألول مــرة يوجــد منــوذج  . ال
. السلطة األبوية املشتركة، حيث يكون لألم ما لـألب مـن حقـوق والتزامـات حيـال صـغارمها                  

 .وتلزم التعديالت كال األبوين بضمان أن يعيش الطفل مع أبويه
 وتوضح هذه التعديالت أنه إذا انفصل أحد األبوين عن أبنائه بسبب مشاكل العنـف               – ٧٨٩

العــائلي، أو اإليــذاء اجلنــسي، أو اإلدمــان، وبالتــايل يفقــد ســلطته األبويــة، فإنــه ال يــستطيع أن   
ولكـن إذا كـان فقـد الـسلطة األبويـة راجعـا             . يلتمس من القاضي السماح له باإلقامة مع أبنائه       

 .نفاق على األبناء، كان بإمكانه معاودة طلب اإلقامة معهم حاملا يدفع النفقةإىل عدم اإل
 وفيما يتعلق بثروة األسرة، يقول القانون املـدين للمقاطعـة االحتاديـة إـا مبثابـة منـشأة                   – ٧٩٠

. للنفع العام، هدفها ختصيص واحد أو أكثر مـن املمتلكـات حلمايـة األسـرة اقتـصاديا وإعالتـها                  
شمل ثروة األسرة السكن واألثـاث املـستعمل يف املـرتل يوميـا؛ وقطعـة أرض قابلـة                  وميكن أن ت  

. للزراعة أو سندات صناعية وجتارية يستغلها أفراد األسـرة؛ واألدوات الالزمـة لنـشاط األسـرة               
ومىت أضيفت املمتلكـات    . وميكن ألي فرد من أفراد األسرة أن يطلب املشاركة يف هذه الثروة           

وال تقتضي املـشاركة يف هـذه   . ت غري قابلة للتصرف فيها وغري قابلة للتقادم      إىل الثروة، أصبح  
الثروة العائلية معرفة املالك األصلي للممتلكـات ومـن سـاهم بـاملوارد الالزمـة القتنائهـا، فمـىت                   

 .تكونت املمتلكات أصبحت ملكا موع األسرة
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 املرفق
 
 

 تقرير املكسيك الدوري السادس
  من اتفاقية القضاء١٨دة املقدم مبوجب املا

 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 
 
 
 
 
 
 
 

 تدابري ملنع العنف ضد املرأة يف مدينة
 خواريس واستئصاله

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠٠٥نوفمرب / الثاينتشرين
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 املرفق 
 تدابري ملنع العنف ضد املرأة يف مدينة خواريس واستئصاله  

 
ــرد رفــ     ــة اخلــبريات، ت ــة لطلــب جلن ــة    تلبي ــها احلكوم ــيت طبقت ــدابري ال ق هــذا أحــدث الت

 .املكسيكية ملنع العنف ضد املرأة يف مدينة خواريس يف تشيواوا واستئصاله
 

 إنشاء حمافل وهيئات جديدة
جلنة منـع العنـف ضـد املـرأة يف مدينـة خـواريس              ، أنشئت   ٢٠٠٤فرباير  /شباط ١٨يف   
برنـامج  لـوزارة الداخليـة، وهـدفها تنـسيق         ، باعتبارها جهـازا إداريـا المركزيـا تابعـا           واستئصاله

: ، الــذي ينفــذ علــى ثالثــة حمــاور عمــلعمــل احلكومــة االحتاديــة للتعــاون مــع مدينــة خــوارييس
 .رعاية الضحايا؛ احلقيقة والعدالة؛ متتني النسيج االجتماعي

ــشئ   ــصادية ألســر ضــحايا       وأن ــشغيل صــندوق املــساعدة االقت الــس االستــشاري لت
، ويــشترك فيــه مكتــب املــدعي العــام     اء يف بلديــة خــواريس يف تــشيواوا  عمليــات قتــل النــس  

للجمهوريــة ومكتــب املــدعي العــام لــشؤون العدالــة يف واليــة تــشيواوا، ــدف تقــدمي مــساعدة 
ــيم          ــى التعل ــا عل ــية لنفقا ــب األساس ــل باجلوان ــى التكف ــساعدها عل ــضحايا ت ــة إىل أســر ال مالي

تور الـــسياسي للواليـــات املتحـــدة املكـــسيكية والـــصحة واملعيـــشة، وهـــذا مـــا ينبـــع مـــن الدســـ
 .والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

 ملتابعة التحقيقـات يف     النيابة املتخصصة ، أنشئت   ٢٠٠٥نوفمرب  / الثاين تشرين ١٧ويف   
ــة قــدرها      ــة املكــسيكية، مبيزاني ــساء يف اجلمهوري ــون بيــسو  ١٥٠حــوادث القتــل العمــد للن  ملي

وأنـــشئت أيـــضا . )٢٢() الواليـــات املتحـــدةدوالرات  مليـــون دوالر مـــن١٤ ٠٩٧ ٧٤٤,٣٦(
اللجنــة اخلاصــة لالطــالع علــى التحقيقــات املتعلقــة بقتــل  : جلنتــان ملعاجلــة القتــل العمــد للنــساء

ــها   ــة املكــسيكية ومتابعت ــساء يف اجلمهوري ــرتبط  ، و الن ــة العــدل امل ــة إقام ــواب  جلن  يف جملــس الن
 .وجملس الشيوخ يف كونغرس االحتاد

 باسـتعراض برنـامج   نع العنف ضد املـرأة يف مدينـة خـواريس واستئـصاله      جلنة م وقامت   
ـــ  ــيم واملناقــشة واحلــصول علــى موافقــة    ٤٠اإلجــراءات ال ــة، ســعيا إىل التقي  للحكومــة االحتادي

اجلهات الفاعلة الرئيسية يف مدينة خواريس، يف إطار حـوار موسـع لتحليـل ومجـع املالحظـات                  
. ٤٠الحتادية، واسـتبدال الربنـامج الـسابق لإلجـراءات الــ            على اإلجراءات املقترحة للحكومة ا    

__________ 
 . بيسو لكل دوالر١٠,٦٤، كان سعر الصرف هو ٢٠٠٥ديسمرب / األولكانون ٢٠يف  )٢٢( 
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وأدرجت يف كل بند معايري تنفيذ كل إجراء، حىت يكون له أثر أكـرب علـى الـسكان يف مهمـة                      
 .منع العنف ضد املرأة واستئصاله

ـــ     ــن اإلجــراءات الـ ــن   ٤٠وم ــر م ــها ووضــعت   ٥٠ األوىل، اســتؤنف أكث ــة من  يف املائ
وحتددت لإلجـراءات   . ديد مسالك خمتلفة لتسوية احلالة وتوضيحها     إجراءات أخرى، دف حت   

 :ثالثة خطوط للعمل
 إقامة العدل وحتقيقه وتعزيز احترام حقوق اإلنسان للمرأة؛ )١( 
 رعاية الضحايا؛ )٢( 
 .متتني النسيج االجتماعي )٣( 
ة وجيدر بالذكر، يف جمال الصحة، إعداد مقـر جديـد يف وسـط مدينـة خـواريس ملعاجلـ                  

مسيئي اسـتعمال اهلريويـن، مبـشاركة الـس الـوطين ملكافحـة اإلدمـان، وعيـادة لتـوفري أقـراص                    
امليثـادون، باسـتثمار تقـين وعلمـي، وجبهـد مـن مـشغل األشـخاص املتـورطني يف املـشكلة، مــن           

 .خالل مركز إدماج الشباب
نــساين وكجــزء مــن تــدابري التــدريب والتوعيــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان واملنظــور اجل   

للموظفات واملوظفني العموميني إلقامة العدل، وخصوصا املكلفني منهم بـالتحقيق يف حـاالت          
إقامـة  ” حلقـة العمـل املعنونـة    ٢٠٠٥العنف ضـد املـرأة وإلقـاء الـضوء عليهـا، عقـدت يف عـام               

ملوظفي وموظفات النيابات العامة ذات االختصاص العام، من أجـل أن           “ العدل بنهج جنساين  
ــدرجوا ا ــتكمال    يـ ــرأة يف اسـ ــسان للمـ ــوق اإلنـ ــال حقـ ــة يف جمـ ــات الدوليـ ــدات واالتفاقيـ ملعاهـ

وقــد . التحقيقــات األوليــة الــيت جيروــا ويف احملــررات الــيت تقــدمها النيابــات العامــة إىل القــضاة 
اســتمرت حلقــة العمــل عــشرة أيــام، وعقــدت حلقتــان يف مدينــة خــواريس وواحــدة يف مدينــة  

 .تشيواوا
ــام   ــ٢٠٠٥ويف ع ــوان      ، عق ــة خــواريس بعن ــشرطة يف مدين ــراد ال ــة عمــل ألف دت حلق

وحـضر احللقـة موظفـو وزارة       . “والنساء معا من أجل حيـاة آمنـة خاليـة مـن العنـف             جال  رال”
ــشاركون يف      ــذين سي ــة خــواريس ال ــام يف مدين ــساء  ”األمــن الع ــن واليقظــة للن ــامج األم . “برن

يـسهران علـى حراسـة املنـاطق     وسيتضمن هذا الربنامج دوريات يضم كـل منـها رجـال وامـرأة              
املعرضة خلطر بالغ على مدار اليوم والعام، ويستجيبان بالـدعم للمكاملـات العاجلـة مـن النـساء              

 .املتعرضات للعنف، ويتوليان إبالغ املنظمات واألجهزة املشاركة
ــة حبيــث        ــانوين يف الوالي ــديل اإلطــار الق وجــرى وضــع مــشروع أويل القتراحــات لتع

تزامــات والتوصــيات الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان للمــرأة والطفــل، وذلــك   يتوافــق مــع االل
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للعمــل علــى تكييــف التــشريع يف واليــة تــشيواوا وفقــا لإلطــار الــدويل حلقــوق اإلنــسان، مــع      
ويف . التركيــز علــى حقــوق اإلنــسان للمــرأة، بالتعــاون مــع املنظمــة العامليــة ملناهــضة التعــذيب    

التـشريع مـن    ”د املعهد الوطين للمرأة حلقـة العمـل املعنونـة           ، عق ٢٠٠٤ديسمرب  / األول كانون
، اليت اشـترك فيهـا أعـضاء جلنـة اإلنـصاف واجلنـسانية يف كـونغرس تـشيواوا،                “منظور جنساين 

 .والنواب والنائبات يف الوالية، وممثلو منظمات اتمع املدين
كــان هنــاك وجــرى تعزيــز وإنــشاء مراكــز رعايــة ومــآوٍ للنــساء مــن ضــحايا العنــف، و 

ــا        ــشمول فيه ــا يوســع نطــاق ال ــف، مم نــة الرجــال الع ــة مراكــز لرعاي ــشجيع إلقام وحتــسنت . ت
اخلــدمات الــيت تقــدمها هــذه املراكــز، ولُبيــت احتياجــات النــساء ضــحايا العنــف يف مدينــة           

واملأويـان املقامـان يف مدينـة خـواريس         . وصمم ونفّذ برنامج لـدعم األبـوة املـسؤولة        . خواريس
وقــد بعــث املعهــد الــوطين . “مــن املــرأة وإليهــا”، و “دار الــصديقة، مركــز األزمــاتالــ”مهــا 

ــة        ــرة اخلطوب ــددة اجلوانــب عــن العنــف يف فت ــة آالف لوحــة متع ــأوى األول مثاني للمــرأة إىل امل
 .لتوزيعها يف األحاديث اإلرشادية واملؤمترات واملعارض اإلعالمية اليت تقام يف اتمع احمللي

 الــذي أقامــه املعهــد مرصــد الوســائل، أُطلــق رمسيــا ٢٠٠٥نــوفمرب /ثــاين التــشرينويف  
الوطين للمرأة، حـىت يتـسىن عـرب اإلنترنـت كـشف ومتابعـة الرسـائل املعاديـة للمـرأة الـيت تبثهـا                        
وسائل االتصال، وذلـك لتعزيـز الـسياسات العامـة اهلادفـة إىل منـع الرسـائل املذاعـة يف وسـائل                      

 واإللكترونية، اليت تنشر أو تـشجع أو تـربر التمييـز والعنـف ضـد                االتصال اجلماهريي املطبوعة  
ــة      ــة املطبوعــة واإللكتروني ــع العنــف يف الوســائل احمللي ــرأة، وتنظــيم محــالت يف موضــوع من . امل

 . بالتنسيق مع وكالة الوزارة لتقنني الوسائل يف وزارة الداخليةاملرصدوجيري تشغيل 
رأة بـرامج إذاعيـة وتلفزيونيـة، مـدة كـل منـها             ، أعد املعهد الوطين للم    ٢٠٠٤ويف عام    

ويف . نـوفمرب / الثـاين تـشرين  ٢٥ ثانية، مـن أجـل احلملـة الوطنيـة ملنـع العنـف يف إطـار يـوم            ٣٠
 مرات يوميا ملدة أسـبوعني مـن حمطـات      ٦، أذيع الربنامج اإلذاعي     ٢٠٠٤نوفمرب  / الثاين تشرين

 مـن واليـات     ١٥صل إىل مدينة خواريس و      اإلذاعة التابعة للمعهد املكسيكي لإلذاعة، بتأثري و      
وأذيع الربنامج التلفزيوين يف أوقـات الـذروة مـن خـالل تلفزيـون واليـة                . اجلمهورية املكسيكية 

ونــشرت مخـــس مقـــاالت يف صـــحيفة مدينـــة  .  كيانـــا يف البلـــد٣١تــشيواوا وتلفزيونـــات الــــ  
 اجلمهوريـة،   صـحف يف خمتلـف واليـات    ١٠ صحيفة قومية ويف     ١٣ مقالة يف    ٩٦خواريس و   

 مـن حـافالت النقـل احلـضري يف          ١٠ومت التعاقد على وضـع إعالنـات متحركـة ملـدة شـهر يف               
، نشر املعهد الـوطين     ٢٠٠٤ديسمرب  / األول كانونونوفمرب  / الثاين تشرينويف  . مدينة خواريس 

ــة       ــا للــسلطات إىل التحــرك ملعاقب ــة خــواريس، دفع للمــرأة ثــالث رســائل صــحفية تتــصل مبدين
وأجريـت  . ونـشرت هـذه املعلومـات يف عـدة صـحف قوميـة            . عن العنف ضد املـرأة    املسؤولني  
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 يف املائـة  ٦١ مقابلـة مـع نـساء مـن مجيـع أحنـاء البلـد، ذكـرت                ١ ٢٠٠دراسة لألثر من خالل     
ــة   ــة والتلفزيوني ــالربامج اإلذاعي ــأثرهن ب ــة  ٢٠٠٥ويف عــام . منــهن ت مــن يــضرب  ، عممــت محل

 .ا بالتنسيق مع اهليئة النسائية يف هذا الكيان يف والية تشيواوإحدانا يضربنا مجيعا
، أصـبح   “حيـاة خاليـة مـن العنـف       ”ويف إطار خدمة الرعايـة مـن خـالل خـط اهلـاتف               

 هيئـات تقـدم الرعايـة يف حالـة     ٤هناك دليل علـى صـعيد البلـد، ويف مدينـة خـواريس سـجلت             
كاملـة، كـان     م ١٦ ٤٧٠، عوجلـت    ٢٠٠٥يوليـه   /متـوز  إىل   ٢٠٠٤أبريـل   /نيـسان ومن  . العنف
 . منها من والية تشيواوا٤٣٧

، صندوق الربنامج الوطين لتكـافؤ الفـرص وعـدم التمييـز ضـد املـرأة              وجرى من خالل     
مـن أجـل    ”التابع للمعهد الوطين للمرأة، متويل مشروع مركز التنمية املتكاملة للمـرأة املـسمى              

ي وضـعته هـذه املنظمـة       وينطلق املشروع الـذ   . “حقوق النساء ضحايا قتل النساء يف خواريس      
واسـتنادا إىل العمـل     . من تشخيص الحتياجات أمهات ضحايا قتل النـساء يف مدينـة خـواريس            

 أسرة، وضعت املنظمة منوذجا للتدخل يوفر العالج الطبيعي والنفسي، سـواء ألمهـات              ١٢مع  
 .أو أخوات وإخوة الشابات املختفيات أو أبنائهن وبنان

ــا ل    ــواب حبث ــساء يف املكــسيك يف    وجيــري جملــس الن ــل الن ــائق يف مــسألة قت تقــصي احلق
من واليات اجلمهورية بواسـطة أربعـة بـاحثني يف كـل واليـة، ملعرفـة مـا حيـدث يف البلـد،                        ١١

 .وربط حوادث القتل العمد للفتيات والنساء واختفائهن بظروف كل كيان احتادي
بـني املعهـد والـس    ويعكف املعهد الوطين للمـرأة، عـرب الـصندوق القطـاعي املـشترك              

الوطين للعلم والتكنولوجيا، علـى تـشخيص حـاالت العنـف ضـد املـرأة يف مدينـة خـواريس يف                     
واألثر املنشود هلذا البحث يتمثـل يف تـشخيص لظـاهرة           .تشيواوا وغريها من الكيانات االحتادية    

د هـل  حتديـ ) ١: (العنف ضد املرأة يف مدينة خواريس وسواها مـن بلـديات البلـد يـساعد علـى         
ــدن أخــرى أم ال، و     ــدت هــذه الظــاهرة إىل م ــيت    ) ٢(امت ــة واخلاصــة ال ــد اجلوانــب العام حتدي

العمل، علـى أسـاس     ) ٣(أطلقت العنف ضد املرأة يف مدينة خواريس وسائر املدن املختارة، و            
هذا التشخيص، على وضـع توصـيات مفـضية إىل منـع اسـتمرار وتفـشي العنـف ضـد املـرأة يف                      

ــدنا ــة ترمــي إىل     وجيــري عــال . بل ــة لوضــع سياســات عام ــوفري األدوات الالزم ــى ذلــك ت وة عل
 .استئصال العنف

، أبـــرم اتفـــاق بـــني املعهـــد الـــوطين لإلحـــصاء واجلغرافيـــا ٢٠٠٤مـــايو /أيـــار ١٧ويف  
ــصاء       ــة لإلحـ ــة القطاعيـ ــة التقنيـ ــسيق اللجنـ ــاء أســـس تنـ ــة، إلرسـ ــة ووزارة الداخليـ واملعلوماتيـ

وىل التنظــيم واالستقــصاء اإلحــصائي حلــاالت العنــف ضــد واملعلومــات، الــيت ســتوفر كنتيجــة أ
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ــدي للبحــث         ــد البل ــشمالية واملعه ــة احلــدود ال ــع كلي ــة خــواريس، باالشــتراك م ــرأة يف مدين امل
 .والتخطيط ومكتب جلنة منع العنف ضد املرأة واستئصاله يف مدينة خواريس

يف االســتفادة مــن ويقــوم املعهــد الــوطين للمــرأة بــدعم معهــد املــرأة يف تــشيواوا للبــدء   
ــام       ــشية لع ــات يف األســر املعي ــة العالق ــة لدينمي ، ويف عــام ٢٠٠٣الدراســة االستقــصائية الوطني

 . مت احلصول على النتائج اخلاصة بتشيواوا٢٠٠٥
ــشمالية، وضــع    ٢٠٠٥ويف عــام   ــة احلــدود ال التــشخيص ” جــرى، باالتفــاق مــع كلي

، الذي سـيفيد يف معرفـة وحتليـل        “تمعهااجلغرايف واالجتماعي واالقتصادي ملدينة خواريس وجم     
. جمتمع خواريس والبيئة اليت يتولد فيها العنف يف هذه املدينة، من منظـور متعـدد التخصـصات                

ــة وخاصــة        ــام وتعليمي ــاألمن الع ــصادية وخاصــة ب ــة واقت ــة جوانــب اجتماعي واجلوانــب املطروق
 .باهلجرة وسوق العمل وصحية وجنسانية
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 تذييالت اجلزء األول

 
 

 قرير املكسيك الدوري السادست
  من اتفاقية القضاء١٨املقدم مبوجب املادة 

 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وصيات جلنة اخلبرياتت
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 ٢٣التوصية 
 

 ١-٢٣اجلدول 
 

 ٢٠٠٦-٢٠٠٢الربنامج الوطين حلياة خالية من العنف،   
 اهليئات املشاركة يف اختاذ تـدابري تتعلـق مبكافحـة العنـف         اخلطوط االستراتيجية اليت اتبعتها     

 )٢٠٠٥سبتمرب /أيلول-٢٠٠٣أكتوبر / األولتشرين(العائلي والعنف ضد املرأة 
 

 اخلطوط االستراتيجية للربنامج

 التشريع الكشف الرعاية املنع اهليئات

ــصال  االتـــــــــ
واالرتباط مع  
 املؤسسات

التنـــــــــــــسيق 
واالرتباط مع  

 ع املديناتم
اإلعـــالم 
 اموع والتقييم

 ٢      × × مكتب املدعي العام للجمهورية
 ٢      × × الس الوطين للسكان/وزارة الداخلية

 ١       ×الس الوطين لتشجيع التعليم/وزارة التعليم العام
 ٢      × × وزارة التنمية االجتماعية
 ٣    ×  × × وزارة العالقات اخلارجية

 ٧ × × × × × × × الصحةوزارة 
 ٢    ×   × وزارة األمن العام

 ١      ×  اللجنة الوطنية لتنمية السكان األصليني
 ٤ ×   ×  × × اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

 ٣ ×     × × النظام الوطين للتنمية املتكاملة لألسرة
 ١ ×       املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا واملعلوماتية

 ٧ × × × × × × × عهد الوطين للمرأةامل
 ١      ×  الشبكة الوطنية ملآوى النساء

 ١       × املعهد الوطين للتنمية االجتماعية
  ٣٧ ٥ ٢ ٢ ٥ ٢ ١٠ ١١ اموع الفرعي

 .٢٠٠٥أكتوبر /ل األوتشرينمعلومات نسقتها اإلدارة العامة للترويج االقتصادي، التابعة للمعهد الوطين للمرأة؛ : املصدر    
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 ٢-٢٣اجلدول 
 
 وزارة الصحة

 
 تدابري املتخذة على صعيد الكيان االحتادي يف إطار برنامج معاجلة العنف العائلي واجلنسي والعنف ضد املرأةال 

 
انتــــشار العنــــف 

  بني الزوجني
 )١(كتيب ٪ املكان الكيان االحتادي

حلقـــــــــــة 
ــل  عمــــــــــ
 )٢(مباشرة

ــدريب / الت
 تدابري أخرى )٤(املأوى )٣(التوعية

      ٩,٤ ٣٢ أغواسكاليينتس
مــع اللجنــة(مــشروع مــصحة املــرأة مــن الــسكان األصــليني        ٢٥,٥ ١١ باخا كاليفورنيا

 )٥(احلصول على الدبلوم). الوطنية لتنمية السكان األصليني

 .رنامج العنفب. مراكز الرعاية املتخصصة. اتفاق     ٢٦,٩ ٧باخا كاليفورنيا سور
 .دعم وضع برنامج الوالية عن العنف     ٢٦,٢ ٩ كامبتشه
      ٢٨,١ ٣ كواويال
      ٢٣,٩ ١٤ كوليما
مشروع مصحة املرأة من الـسكان. )٦(تنفيذ النموذج . اتفاق     ٢٠,٥ ١٨ تشياباس

 ).مع اللجنة الوطنية لتنمية السكان األصليني(األصليني 
ــصة      ٢٠,١ ٢٠ تشيواوا ــة املتخصـ ــز الرعايـ ــن. مراكـ ــرأة مـ ــشروع مـــصحة املـ مـ

ــليني  ــسكان(الـــسكان األصـ ــة الـ ــة لتنميـ ــة الوطنيـ ــع اللجنـ مـ
 ).األصليني

 .)٥(احلصول على الدبلوم. مراكز الرعاية املتخصصة     ٢٦,٦ ٨ املقاطعة االحتادية
      ١٥,٢ ٢٧ دورانغو

      ١٨,٣ ٢٣ غواناغواتو
مــع اللجنــة(مــشروع مــصحة املــرأة مــن الــسكان األصــليني        ١٥,٦ ٢٥ غرييرو

 ).الوطنية لتنمية السكان األصليني
 .مراكز الرعاية املتخصصة     ١٦,٣ ٢٤ إيدالغو

 .)٦(تنفيذ النموذج. اتفاق     ١٩,٨ ٢١ خاليسكو
 .دعم وضع برنامج الوالية عن العنف     ٢٠,٥ ١٩ مكسيكو

 .اتفاق تعاون     ٢٥,٥ ١٢ ميتشواكان
 .دعم تنفيذ برنامج الوالية عن العنف. اتفاق     ١٢,٤ ٣١ موريلوس
 .دعم وضع برنامج الوالية عن العنف     ٢٨,٠ ٤ ناياريت

مراكـــز الرعايـــة. دعـــم تنفيـــذ برنـــامج الواليـــة عـــن العنـــف      ١٨,٦ ٢٢ نويفو ليون
 .املتخصصة

مــع اللجنــة(مــشروع مــصحة املــرأة مــن الــسكان األصــليني        ٢٧,٥ ٥ أواكساكا
اتفـــاق تعـــاون ودعـــم). الوطنيـــة لتنميـــة الـــسكان األصـــليني
 .وتنفيذ برنامج الوالية عن العنف
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انتــــشار العنــــف 
  بني الزوجني

 )١(كتيب ٪ املكان الكيان االحتادي

حلقـــــــــــة 
ــل  عمــــــــــ
 )٢(مباشرة

ــدريب / الت
 تدابري أخرى )٤(املأوى )٣(التوعية

مــع اللجنــة(مــشروع مــصحة املــرأة مــن الــسكان األصــليني        ٢٧,٢ ٦ بويبال
 ).الوطنية لتنمية السكان األصليني

 .دعم وضع برنامج الوالية عن العنف     ٢٠,٨ ١٧ كرييتارو
 .دعم وضع برنامج الوالية عن العنف     ٣١,٨ ١ كينتانا رو

 .دعم وضع برنامج الوالية عن العنف     ٢١,٥ ١٥ سان لويس بوتوسي
      ٢٣,٩ ١٣ سينالوا
ال توجد  سونورا

 بيانات
 ال توجد
 بيانات

 ال توجد 
 بيانات

 ال توجد 
 بيانات

ال توجد 
 بيانات

 ال توجد 
  بيانات

 مراكز الرعاية املتخصصة. اتفاق     ١٣,٩ ٣٠ تاباسكو
      ١٥,٥ ٢٦ تاماوليباس
دعـم تنفيـذ برنـامج. مراكز الرعاية املتخصصة  . اتفاق تعاون      ٢٩,٠ ٢ تالكسكاال

 .الوالية عن العنف
      ١٥,٢ ٢٨ فرياكروس
      ٢٦,٠ ١٠ يوكاتان

دعـــم تنفيـــذ. مركـــز خـــدمات الرعايـــة املتخصـــصة. اتفـــاق     ١٥,٠ ٢٩ ساكاتيكاس
 .برنامج الوالية عن العنف

 ).٢٠٠٤(ن وضع اإلدارة العامة للشؤون الدولية التابعة للمعهد الوطين للمرأة، مع معلومات من وزارة الصحة م: املصدر    
“ منــع ومعاجلــة العنــف العــائلي واجلنــسي والعنــف ضــد املــرأة   .  مــوظفي الــصحةكتيــب مــدريب ومــدربات ”تــسليم ) ١: (    احلواشــي

حتقيـق  والتدريب على اسـتخدامه، لتوعيـة متخـذي القـرارات، وتـدريب مـوظفي اخلـدمات، واختـاذ إجـراءات هادفـة إىل                        
اجلنسي والعنـف   حلقة عمل مباشرة للتدريب على معاجلة العنف العائلي و        ) ٢. (التنسيق فيما بني القطاعات واملؤسسات    

تـدريب مـوظفي الـصحة يف املـستويني         : يـشمل التـدابري التاليـة     ) ٣. (ضد املرأة، مع مـشاركة دوائـر الـصحة يف الواليـات           
األول والثــاين، واملــروجني الــصحيني، ومــوظفي النيابــات العامــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة؛ توعيــة متخــذي القــرارات؛  

ات؛ توزيع مواد تعليمية؛ جتهيـز مـوظفني للمكاتـب واملراكـز املتخصـصة والتعاقـد               العمل املشترك بني القطاعات واملؤسس    
متويـل مـأوى للنـساء وأبنـائهن وبنـان املتعرضـني للعنـف البـالغ، مـن أجـل عمـل املـوظفني وحتقيـق كفـاءم                            ) ٤. (معهم
 املعهد الـوطين لألنتروبولوجيـا      ، بالتنسيق مع  “منهجيةأدوات  . أنتروبولوجيا العنف ”احلصول على دبلوم يف     ) ٥. (املهنية

ــا         ــة، مــع مقــرين يف تيخوان ــة متزامن ــة مرئي ــة املــستقلة، مــن خــالل مــؤمترات تلفزيوني ــة املكــسيك الوطني ــاريخ وجامع والت
 .اتفاق على القيام يف الوالية بتنفيذ النموذج املتكامل ملنع ومعاجلة العنف) ٦(. ومكسيكايل
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 ٣-٢٣اجلدول 
 

 ةمنشورات ومواد إرشادي  
 

 وزارة الداخلية  
 جلنة منع العنف ضد املرأة يف مدينة خواريس واستئصاله  

 .دليل املؤسسات العامة واخلاصة اليت ترعى النساء املتعرضات للعنف أو الضعيفات • 
 املعهد الوطين للمرأة

 .منهجيات تعزيز القياديات اتمعيات • 
 .منهجية الذكورة • 
 .اج اجلنسانية يف املستوى قبل املدرسيإدرحلقة العمل الدراسية  • 
 .اجتماع مؤسسي لتنسيق تدابري منع ومعاجلة العنف العائلي والعنف ضد املرأة • 
 .٢٠٠٦-٢٠٠٢الربنامج الوطين من أجل حياة خالية من العنف للفترة  • 
 .التقريران األول والثاين للربنامج الوطين من أجل حياة خالية من العنف • 
نـسخة  ( القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وبروتوكوهلـا االختيـاري            اتفاقية • 

 ).طبق األصل من الوثيقة الرمسية
اتفاقية البلدان األمريكية ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبـة عليـه واستئـصاله وحلقـة عمـل        • 

ــة     موضــوع باالشــتراك بــني  (عــن تطبيقهــا يف املكــسيك؛ جــدول للحــاالت النموذجي
 أسكابوتـسالكو وجلنـة     –للطفولـة واجلامعـة املتروبوليـة املـستقلة          املتحـدة    األممة  منظم

 ).املرأة للبلدان األمريكية
 .جمموعة القوانني اليت تكرس احلق يف حياة خالية من العنف • 
 .جمموعة الصكوك الدولية الرئيسية اخلاصة حبقوق اإلنسان للمرأة • 
 .حقوق اإلنسان للمرأة • 
 .مناهضة العنف، لنعلّم من أجل السالم. ليميملف تع • 
 .دليل وطين ملنظمات اتمع املدين اليت تضطلع بتدابري خاصة باملرأة • 
 .القوانني واالتفاقيات. تدابري الستئصال العنف العائلي والعنف ضد املرأة • 
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تقيـــيم تـــشريعي يف جمـــال حقـــوق اإلنـــسان للنـــساء  . التـــشريع مـــن منظـــور جنـــساين • 
“ اجلنـــــسانية والطفولــــــة  ”يشكل جزءا من اموعة القانونية (طفالت واألطفال وال

 ).للطفولة األمم املتحدة املوضوعة باالشتراك مع منظمة
كتيب لتطبيق املعاهدات الدوليـة حلمايـة حقـوق اإلنـسان          . القضاء من منظور جنساين    • 

 ).للطفولةاملتحدة  األمم منظمةموضوع باالشتراك مع (للمرأة والطفل يف املكسيك 
حتليل مقـارن لقواعـد الواليـات بـشأن العدالـة اجلنائيـة يف املكـسيك والقواعـد الدوليـة                 • 

ــة   (الناظمــة هلــذه املــسألة   ــة ”يــشكل جــزءا مــن اموعــة القانوني ــسانية والطفول “ اجلن
 ).للطفولة األمم املتحدة منظمةاملوضوعة باالشتراك مع 

موضوع باالشتراك مـع    (ؤيتهم، أبناء وبنات السجينات     األطفال والطفالت املتعذرة ر    • 
 ).للطفولة األمم املتحدة منظمة

ــان   •  ــاؤهن وبن ــة وأبن قواعــد تطبيــق العقوبــات يف ضــوء  . النــساء احملرومــات مــن احلري
“ اجلنـــسانية والطفولـــة”يـــشكل جـــزءا مـــن اموعـــة القانونيـــة (املعاهـــدات الدوليـــة 

 ).للطفولةمم املتحدة  األمنظمةاملوضوعة باالشتراك مع 
 .عناصر للدراسة عند إنشاء مآوٍ للنساء وبنان وأبنائهن املتعرضني للعنف العائلي • 
حتليـل نتـائج الدراسـة االستقـصائية الوطنيـة          : العنف ضد املـرأة يف الزجيـات املكـسيكية         • 

 .٢٠٠٣لدينمية العالقات يف األسر املعيشية لعام 
 ).معرض غواداالخارا الدويل للكتاب(لعنف احلق يف حياة خالية من ا • 
 .اليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة • 
 .محلة ملناهضة العنف ضد املرأة من السكان األصليني • 
 .٢٠٠٤ظالل احلرية،  • 
 .القضاء من منظور جنساين • 
 .التدريب باألقاصيص • 
 .إضفاء الطابع الدميقراطي على األسرة • 
 .ية من العنفحياة خال • 
 .حتديث الربنامج الوطين من أجل حياة خالية من العنف • 
 .ج متعدد التخصصات: مذكرة لالجتماع الدويل ملعاجلة ومنع العنف ضد املرأة • 
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 ).٢٠٠٦(القانون اإلطاري يف جمال العنف العائلي  • 
ت وزعـت علـى النـساء الـاليت جـر         )  نـسخة  ٧٠ ٠٠٠(كراسات إعالمية عـن العنـف        • 

زيــارن يف البلــد يف أثنــاء إجــراء الدراســة االستقــصائية الوطنيــة لدينميــة العالقــات يف  
 .األسر املعيشية

ــة مــن  ”لنــشر خــط اهلــاتف املــسمى  )  قطعــة٣٠٠ ٠٠٠(بطاقــات جيــب  •  حيــاة خالي
 .“العنف

 .“العنف يف فترة اخلطوبة”لوحة متعددة اجلوانب بعنوان  • 
ــة   •  ــساء  ”كراســة معنون ــائهن املتعرضــني للعنــف العــائلي  مــآوٍ للن ــان وأبن عناصــر : وبن

 .“للدراسة عند إنشائها
 .“أول مسابقة رسم للسجينات”إعالن عن  • 
 ).باالشتراك مع منظمة بال حدود ومؤسسة فورد(العنف ضد املهاجرات  • 

 
 وزارة الصحة

ركــز كراســة عــن الرعايــة الطبيــة لــضحايا العنــف اجلنــسي، موضــوعة بالتنــسيق مــع امل   • 
 . حلماية صحة املرأةIpasالوطين للوقاية من اإليدز ومكافحته ومنظمة 

 ).قيد اإلعداد(كراسة إعالمية عن العنف العائلي واجلنسي ضد البالغني  • 
 ).قيد اإلعداد(كراسة إعالمية عن العنف العائلي واجلنسي ضد األطفال  • 
 .“من يضرب إحدانا يضربنا مجيعا”كراسة بعنوان  • 
حيــاة خاليــة مــن   ” ألــف بطاقــة جيــب لتعمــيم خــط اهلــاتف املــسمى       ٤٥٠إعــداد  • 

 . ألدوات التجميلAVON، وزعتها شركة “العنف
 وزارة األمن العام

ــة       •  ــراد الــشرطة االحتادي ــة اجلوانــب عــن العنــف العــائلي وزعــت علــى أف لوحــات ثالثي
 .الوقائية
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 ٤-٢٣اجلدول 
 

 تدابري على صعيد الكيانات االحتادية  
 

 التقدم التشريعي والتدابري األخرى يف هذا اال -أوال  
 

 أغواسكاليينتس
 .اقتراح بقانون ملكافحة العنف ضد املرأة • 
ــة لتوصــيف جرميــة العنــف       •  ــائي للوالي ــشريعي للقــانون اجلن ــراح واعتمــاد إصــالح ت اقت

 .العائلي وللقانون اخلاص جبرمية التمييز
 

 تشياباس
إجـراء مـن أجـل صـحة     :  القانون اجلنائي يف جمال العنف العائلي    تعديالت على ”حمفل   • 

 .“املرأة
 

 خاليسكو
 . العتبار العنف العائلي جرمية مستقلة بذاا١٧٦متابعة تعديل املادة  • 
 .متابعة وضع قانون منع ومعاجلة العنف العائلي يف والية خاليسكو • 

 
 ميتشواكان

ال يف إنتــاج املــواد اإلباحيــة وتقريــر عــن اقتــراح دراســة مقارنــة جلرميــة اســتغالل األطفــ • 
 .تعديل القانون اجلنائي يف هذا اال

 
 موريلوس

 .حمفل للتشاور بشأن تشريع القانون اجلنائي يف مسألة العنف العائلي • 
 

 نويفو ليون
ــصاب       •  ــائلي، واغتـ ــسألة العنـــف العـ ــائي يف مـ ــانون اجلنـ ــى القـ ــديالت علـ ــراح بتعـ اقتـ

ألطفــال، واســتغالل األطفــال يف إنتــاج املــواد اإلباحيــة، وهجــر       األحــداث، وقتــل ا 
 .األسرة، وخطر العدوى، والتمييز
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اقتراح بتعديالت على القانون اجلنائي يف مسألة العنف العائلي، واملـساواة بـني الرجـل      • 
 .واملرأة، والزواج والطالق

ــراح بتعــديالت علــى القــانون األساســي ملكتــب املــدعي العــام لــش     •  ــة يف اقت ؤون العدال
 .الوالية وعلى قانون مكتب املدعي العام للدفاع عن القاصر واألسرة

اقتراح بتعديل املادة األوىل من دستور نويفو ليون بشأن احلق يف عـدم التمييـز وبـشأن                  • 
 .املرتبة الدستورية للمسائل القانونية اخلاصة باملرأة

 .ملتكاملةمشروع قانون ملنع العنف العائلي ومعاجلته ا • 
 

 بويبال
جرى العمل على التـدخل يف اإلجـراءات التـشريعية ملـصلحة املـرأة وصـوال إىل اعتبـار                    • 

؛ ٣٠٩ واملـادة  ٣٧احلث على تعـديل اجلـزء اخلـامس مـن املـادة           : العنف العائلي جرمية  
وســبق أن أضــيفت اجلــرائم املرتكبــة ضــد األســرة إىل الفــصل الثــاين عــشر وإىل اجلــزء   

 من قانون الدفاع االجتماعي لوالية بـويبال احلـرة          ٢٨٤ مكررا و    ٢٨٤يه  الرابع ومادت 
 .ذات السيادة

 
 كرييتارو

 .أضيفت وحذفت عدة مواد يف قانون الوالية ملنع العنف العائلي واملعاقبة عليه • 
تشجيع ودعم إعداد االقتـراح املتعلـق بتعـديل وإضـافة وحـذف عـدة مـواد مـن قـانون                    • 

نـشر تعـديل القـانون الـذي ورد فيـه إنـشاء            .  العـائلي واملعاقبـة عليـه      الوالية ملنع العنـف   
 .املكتب املشترك بني املؤسسات ملكافحة العنف

 
 سان لويس بوتوسي

تقدمي اقتراح املواطنني املتعلـق بقـانون معاجلـة العنـف العـائلي ومنعـه وتقـدمي املـساعدة                    • 
 .بشأنه واملعاقبة عليه إىل كونغرس الوالية

ومعاجلة العنـف العـائلي أو املـرتيل        حتليل واقتراحات بتعديالت على قانون منع       ”حمفل   • 
 .لتقدمي اقتراح بتعديل هذا القانون إىل كونغرس الوالية“ يف سان لويس بوتوسي
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 سينالوا
اإلجهاض، االختطـاف، االغتـصاب، التلقـيح       : صياغة اقتراحات بتعديل اجلرائم التالية     • 

ك العـرض، اغتـصاب األحـداث، التحـرش اجلنـسي، عـدم             الصناعي بغري موجـب، هتـ     
ــار      ــزة، االجتـ ــداث أو العجـ ــرة، اختطـــاف األحـ ــاق علـــى األسـ ــاء بواجـــب اإلنفـ الوفـ

 .ويقترح توصيف جرمية العنف العائلي واعتماده. باألحداث
 

 يوكاتان
تقـدمي  : اهلـدف . “حتليل قـانون محايـة األسـرة يف واليـة يوكاتـان والـتفكري فيـه               ”حمفل   • 

 .اح بتعديل اإلطار القانوين الراهن يف مسألة العنف العائلياقتر
 

 الرعاية واحلماية والتعويض -ثانيا  
 

 مراكز اإليواء ١ –ثانيا  
 

 موريلوس
 .التابع ملعهد املرأة يف والية موريلوس“ دار املرأة”مأوى  • 
 .إنشاء مأوى مؤقت للنساء من ضحايا العنف العائلي • 
 .ىل اجتماعات الشبكة الوطنية للمآوى املكافحة للعنف العائليتقدمي املساعدة إ • 

 
 كرييتارو

للمرأة املساءة معاملتها واملـشاركة يف مناسـبات الـشبكة الوطنيـة ملـآوى النـساء                مأوى   • 
 .املساءة معاملتهن

 .مأوى للنساء املعانيات للعنف البالغ • 
 .ضد النساء والقاصرات للعنف اجلنسي Nujuمأوى : رعاية النساء املغتصبات • 

 
 يوكاتان

 .دعم مركز رعاية النساء املتعرضات للعنف • 
 

 ساكاتيكاس
 .إنشاء مركز رعاية ضحايا العنف العائلي وإقامة مأوى • 
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 هواتف املساعدة  ٢ –ثانيا  

 
 .تدريب املشغلني. 066 خط اهلاتف – إغواسكاليينتس

 
ــشاركة . TelMujer 075 خــط اهلــاتف  – كــواويال ــاتف   امل ــوطين خلطــوط اهل يف االجتمــاع ال

 .حلقة عمل تدريبية يف جمال العنف العائلي ملشغلي اخلط. للمساعدة االجتماعية
 

 . لإلرشاد والدعم من أجل سالمة املرأة075 اخلدمة اخلاصة – كوليما
 

 خط هاتف مركز وقاية ورعاية النـساء واألسـر املتعرضـات للعنـف، التـابع لـوزارة                  – تشيواوا
 . االجتماعي يف حكومة الواليةالدعم

 
 والبلـدات املوجــود ـا مركـز التــضامن     للمنطقــة املتروبوليـة Mujer خـط اهلـاتف   – خاليـسكو 
 .لتنمية املرأة
 الـذي يـديره املواطنـون واملتعلـق جبميـع املـسائل       800 01 خط املساعدة باهلـاتف  – نويفو ليون

 .اليت حتتاج إليها املرأة بشكل واضح
 

 .TELMUJER 075اهلاتف   خط– بويبال
 

. CONFIATEL 01 800 672 14 33 و TELMUJER 075 خط اهلـاتف  – سان لويس بوتوسي
كراسـة  . ، يف إطـار أسـبوع الـصحة العقليـة         “التدخل يف األزمات النفـسية    ”معرض عن خدمة    

 .إعالمية
 

 املنع والرعاية ٣ –ثانيا  
 

 أغواسكاليينتس
ــع العنــف    اجتماعــات مــشتركة بــني املؤســسات مــع   •  ــدابري ملن  جهــات خمتلفــة الختــاذ ت

 .ورعاية النساء ضحايا العنف وحتديد املسار احلرج لرعاية النساء ضحايا العنف
تقـدمي اقتراحـات إىل مكتـب املـدعي العــام لـشؤون العدالـة يف الواليـة إلعـادة تــشكيل          • 

 .الوكالة املتخصصة املعنية باجلرائم اجلنسية والعائلية
 .فسية واملشورة والتوجيه للمرأةالرعاية الن • 
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النفقــة، الــسلطة األبويــة، الطــالق، العنــف العــائلي، : املــساعدة القانونيــة للمــرأة بــشأن • 
 .الفصل من العمل دور مربر

 
 باخا كاليفورنيا سور

رعايــة وتوجيــه املــرأة الــيت تعــاين مــشاكل تتعلــق بــالعنف العــائلي، والــصحة، والعمــل،  • 
 .إقامة العدلوالتعليم، والفقر، و

 
 كواويال

النظام املتكامـل لرعايـة     ”اجتماع مشترك بني املؤسسات لتطبيق املسار احلرج املسمى          • 
 .“النساء املتضررات من العنف

ــدخل يف         •  ــاذج الت ــذ من ــق بتنفي ــل لوضــع اقتراحــات تتعل ــات العم ــشاركة يف اجتماع امل
 .حاالت العنف اليت تركز على الرعاية واملنع

 
 تشياباس

 .جملس الوالية ملكافحة العنف العائلي • 
الربنامج الشامل ملنع ومعاجلة العنـف، مـع املؤشـرات اخلاصـة بـه، بالتنـسيق مـع وزارة                     • 

 .التعليم ومعهد التنمية البشرية
الـيت أنـشئت يف عـام       (متابعة أنشطة الشبكة املشتركة بني املؤسـسات ملكافحـة العنـف             • 

 .مية ومنظمات اتمع املدين واتمع األكادميي، وتتألف من األجهزة احلكو)٢٠٠١
ــل   •  ــشاركة يف حمف ــائلي   ”امل ــف الع ــسار  احلــرج يف معاجلــة العن ــة العمــل  “ امل ويف حلق

 .املعقودة للموظفني الذين يتولون رعاية النساء املتضررات من العنف
 

 كوليما
 .الدعم واملساعدة القانونية والنفسية للمرأة • 

 
 غواناخواتو

مـؤمتر عـن قـانون      : امج منع ومعاجلة العنف ضد املرأة والعنف العائلي؛ أهم التدابري         برن 
حلقــة . “الفــرص”معاجلــة العنــف العــائلي، موجــه إىل املروجــات القرويــات التابعــات لربنــامج 

تـشكيل منـوذج    . عمل عن احلياة اجلنسية واملراهقة ملنـع العنـف يف عالقـات الـصداقة واخلطوبـة               
خمــصص للرعايــة املتكاملــة للنــساء والطفــالت واألطفــال املتعرضــني للعنــف   الرعايــة يف مــأوى 
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االتفـاق علـى أنـشطة شـبكة اإلحالـة واإلحالـة املتبادلـة يف حـاالت العنـف العـائلي يف                      . العائلي
ــة واملــشاركة فيهــا  ــة يف    . الوالي ــة واخلدمــة الــيت تقــدمها املؤســسات العامــة العامل منــاذج الرعاي
منـوذج  ). اجلامعـة األيبرييـة األمريكيـة ليـون      (املتعرضـات للعنـف العـائلي       غواناخواتو إىل النساء    

للجنسانية والعنف العائلي وحلقات عمل عن املعيار الرمسي املكسيكي وتطبيقاته، موجهـة إىل             
 .أطباء املعهد املكسيكي للضمان االجتماعي

 
 خاليسكو

 .جتماعي يف الواليةاتفاق تعاون مع وزارة األمن والوقاية وإعادة التأهيل اال • 
 

 ميتشواكان
 .خدمة املشورة والتوجيه وإحالة ومتابعة طلبات الدعم اليت تقدمها النساء • 
تــدابري منــع العنــف العــائلي يف : االشــتراك مــع وزارة الــصحة يف حتديــد املــسار احلــرج  • 

 .ميتشواكان
 

 نويفو ليون
 .سات ملناهضة العنف العائلياجتماع سنوي للتقييم يعقده الفريق املشترك بني املؤس • 
 .حمفل دويل بشأن العنف العائلي • 
 .مساعدة قانونية للنساء ضحايا العنف • 
 .“ العائليأوقفوا العنف”تقرير قاطع يف حمفل  • 

 
 بويبال
 .تشكيل جملس الوالية ملعاجلة العنف العائلي • 
وتـوفَّر املرافقـة    . نمساعدة وتوجيه قانوين ونفسي وخاص بالوساطة للنساء من السكا         • 

 .للنساء يف الدعاوى اليت يقمنها كجزء من إجراءات املساعدة القانونية
 .تشغيل مركز الوساطة املنشأ يف إطار برنامج احلفز اإلنتاجي للمرأة • 

 
 كرييتارو

االشتراك مع املعهد الوطين للمرأة يف عقـد حلقـة العمـل اإلقليميـة ملنـع العنـف العـائلي           • 
 .املساعدة القانونية واإلدارة اتمعية. ضد األطفال
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 .املساعدة القانونية للنساء الداخالت يف قضايا عائلية تتعلق بالنفقة واحلضانة • 
أحاديــث إرشــادية للقــضاء علــى اجلهــل بــاألجهزة القــضائية املتاحــة   . مركــز الوســاطة • 

 .لألشخاص لتسوية اخلالفات
 .جمموعة املساعدة الذاتية • 
 . مرتلية لالستجابة للمكاملات اخلاصة بالعنفزيارات • 

 
 كينتانا رو

 .أو املساعدة القانونية يف مسألة احلقوق املدنية واألسرية/التوجيه و • 
 .الدعم العالجي يف جمال علم النفس • 
املساعدة النفسية يف مشاكل الزواج؛ التوجيه يف معاملة املراهقني من األبناء والبنـات؛              • 

 .تاحترام الذا
 .العالج النفسي للتغلب على االضطرابات العاطفية لدى ضحايا العنف العائلي • 
أبنــاء وبنــات النــساء (إدارة املــنح الغذائيــة لــسكان املــستوطنات املهمــشة يف كــانكون   • 

 ).املتعرضات للعنف العائلي
 

 سان لويس بوتوسي
 .أة والعنف العائليفريق الوالية املشترك بني املؤسسات ملكافحة العنف ضد املر • 
ــة املــسماة    •  ــساء  “ةنــساء يف املــرآ”تــشكيل جمموعــات املــساعدة املتبادل ، مــن أجــل الن

 .املعانيات ملشاكل العنف العائلي
 .املساعدة النفسية والقانونية يف املسائل العائلية واجلنائية • 
 .“ يف حاالت العنف العائليلتدخلامناذج ”أول كونغرس وطين  • 

 
 سينالوا

االشــتراك مــع املعهــد الــوطين للمــرأة يف عقــد حلقــة العمــل اإلقليميــة ملنــع العنــف ضــد  • 
 .األطفال

 .املشروع الرائد لوضع ج إضفاء الطابع الدميقراطي على األسرة • 
 .خمتربات للعالقات الدميقراطية يف األسرة • 
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 .“شبكات اجتماعية ملكافحة العنف”الربنامج الرائد  • 
 

 سونورا
 .لنظام املتكامل لرعاية النساء املتضررات من العنف العائلي يف سونوراا • 
املشاركة يف املؤمتر السابع ألمريكا الالتينية بشأن العنف ضد األطفـال واملـراهقني مـن                • 

 .اجلنسني
 

 فرياكروس
 .االجتماع املشترك بني املؤسسات لوقف العنف ضد املرأة • 
 .ملساعدة النفسية والقانونيةا: الرعاية اهلاتفية والشخصية • 

 
 تاباسكو

االشــتراك مــع املعهــد الــوطين للمــرأة يف عقــد حلقــة العمــل اإلقليميــة ملنــع العنــف ضــد  • 
 .األطفال

 
 تاماوليباس

االشــتراك مــع املعهــد الــوطين للمــرأة يف عقــد حلقــة العمــل اإلقليميــة ملنــع العنــف ضــد  • 
 .األطفال

 
 يوكاتان

 .الدعم الذايتتشكيل ومساعدة مجاعات  • 
 .املساعدة القانونية يف مسألة العنف والقانون العائلي • 
 .املساعدة النفسية يف مسألة العنف العائلي واملشاكل السلوكية املرتبطة ذه املسألة • 
 .“االقتراحات املتعلقة بالتعايش الدميقراطي يف األسرة”تنفيذ مشروع  • 

 
 ساكاتيكاس

 .ي لضحايا العنف العائليالرعاية بالعالج النفس • 
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 احلمالت وتدابري النشر –ثالثا  
 تشيواوا

، وإعالنــات جذابــة، 800 01محلـة النــشر الستئـصال العنــف الـيت تــشمل رقـم اهلــاتف      • 
 .وبرامج إذاعية، وملصقات

 
 غواناخواتو

 .“العنف واحلقوق اجلنسية يف النظام الوطين للتنمية املتكاملة لألسرة”مؤمتر  • 
 

 اكانميتشو
، “إعــادة بنــاء الــذكورة ”، و “الرجــال والنــساء ينبــذون العنــف ”احلمــالت املعنونــة  • 

ملــصقات، لوحــات (“ إعــادة االعتبــار إىل العمــل املــرتيل ”، و “األبــوة املــسؤولة” و
ثالثية اجلوانب، ورقات منفصلة، بطاقات بريدية، قداحات، قالنـس، أقـالم رصـاص،             

 ).كرات مطبوعة بطريقة االستنسل
 .“العنف ضد املرأة والصحة العامة وحقوق اإلنسان”اجتماع حواري بعنوان  • 
 .“التحليل النظري لبحث عالقات السلطة واجلنسانية”مؤمتر  • 
 .“خطوط يف اهلواء”العمل املسرحي  • 
ــة املكــسيكية  ”العــرض املــسرحي   •  ــى الطريق ــة عل ــضمن  “الفحول ــذي يت ــاال ١٢، ال  مث

 .أةللعنف الذي ميارس ضد املر
 .“الطيش على الطريقة املكسيكية”العرض املسرحي  • 

 
 نويفو ليون

املــشاركة، بالتنــسيق مــع النظــام الــوطين يف الواليــة للتنميــة املتكاملــة لألســرة، يف محلــة  • 
 .٢٠٠٣نوفمرب / الثاينتشرين ٢٥يف “ لنا مجيعا احلق يف حياة خالية من العنف”

 
 بويبال
 .ملصقات، فواصل، كراسات، رسائل إذاعية: “!ف حاالتصر. كفى عنفا”محلة  • 

 
 كرييتارو
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تشجيع أفكار مثل الالعنف، وصورة وحقوق املرأة، وتـدابري تتخـذ           . محلة ضد العنف   • 
 أشـهر ويف    ٩لوحـات ثالثيـة اجلوانـب واملـشاركة يف حمطـتني إذاعيـتني ملـدة                . لصاحلها

 .التلفزيون ملدة شهر واحد
 

 كينتانا رو
رسائل إذاعيـة،   (م العاملي لعدم العنف ضد املرأة ومنع العنف العائلي          بث اليو : محالت • 

ــادية، مناقــشات         ــث إرش ــب، أحادي ــة ولوحــات ثالثيــة اجلوان ــصقات، صــور ملون مل
 ).مجاعية

 .“ةع الغشاوزان”محلة  • 
 

 سان لويس بوتوسي
 .مؤمتر للتوعية باجلنسانية لطلبة شرطة الوالية • 
 فتــرة اخلطوبــة وعــن العنــف العــائلي ضــد املــراهقني  أحاديــث إرشــادية عــن العنــف يف  • 

 .واألزواج
لوحة ثالثية اجلوانب عن منع العنـف العـائلي موجهـة إىل األمهـات واآلبـاء واألطفـال                   • 

يف مرحلة ما قبل املدرسة وإىل طلبة كلية التعليم املهـين الـتقين واملـوظفني اإلداريـني يف               
 .وزارة التعليم يف حكومة الوالية

 .متر عن السياسات العامة ملنع العنف العائليمؤ • 
 ).لوحات ثالثية اجلوانب وملصقات(“ متضامنون من أجل إنصاف اجلنسني”محلة  • 
 .“محاية أبنائنا وبناتنا باألفعال”محلة  • 

 
 سينالوا

حلقـات عمـل ومـؤمترات يف       : بنـاء اإلنـصاف   : محلة الوالية ملكافحة العنف ضـد املـرأة        • 
 .دم املساواة اهليكلي واألسر، والعنف العائلي، وحقوق املرأةكل بلدية عن ع

 .“يؤيدون احلق يف حياة خالية من العنفلكل ا”احلملة السنوية  • 
 .مشاريع خاصة لتعميم ثقافة اجلنسانية واستئصال العنف ضد املرأة • 
ة خمتلـف  تدريب وتوعيـ : “Agua Verdeاملة للنقابات يف التنمية املتك”املشروع الرائد  • 

، اآلباء واألمهات، اجلماعات األساسية لألطفـال       النقاباتأعضاء  (فئات اتمع احمللي    
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حديث إرشـادي  . Agua Verde) يف واملراهقني من اجلنسني، نادي التعاونيات النسائية
). سلـسلة أفـالم   (عن العنـف اجلنـسي ضـد األطفـال مـن اجلنـسني والعنـف ضـد املـرأة                    

ع ملصقات ولوحات ثالثية اجلوانـب ملكافحـة اإليـذاء اجلنـسي            توزي. املنظور اجلنساين 
 .لألطفال

 
 منشورات ومواد إرشادية -رابعا  

 أغواسكاليينتس
محلـة بـث دائمـة ملكافحـة العنـف          . محلة دائمـة يف وسـائل االتـصال عـن حقـوق املـرأة              • 

فـرق  . توزيع ملصقات وكراسات ولوحـات ثالثيـة اجلوانـب        . وعدم التمييز ضد املرأة   
 .تابعة للبلديات ملكافحة العنف العائلي

 باخا كاليفورنيا سور
أحاديـث إرشـادية، بـرامج    . NOM-190 SSA1-1999تعميم املعيـار الرمسـي املكـسيكي     • 

ملنع اجلرائم، مؤمترات، لوحات ثالثية اجلوانـب، صـحف حـائط، دورات للوقايـة مـن                
 .اإلدمان، مناسبات اجتماعية

ر والتوجيــه الوقــائي لألطفــال، التابعــة ملكتــب املــدعي العــام   املــشاركة يف بــرامج النــش • 
 .لشؤون العدالة يف الوالية

مــؤمترات، أحاديــث : اليـوم الثــاين يف الواليــة لعــدم العنــف العـائلي والعنــف ضــد املــرأة   • 
 .إرشادية، مناقشات، حلقات عمل

صاف نشرات إعالمية ولوحات ثالثيـة اجلوانـب وورقـات منفـصلة وملـصقات عـن إنـ         • 
ــل،        ــسان للمــرأة والطف ــوق اإلن ــرأة واألســرة، وحق ــسني، ووقــف العنــف ضــد امل اجلن

 .وإدراج إنصاف اجلنسني يف العمل العام
 

 غواناخواتو
 .مؤشرات العنف ضد املرأة: دفتر مواضيعي صغري • 
حقوق الـدعوى للمـرأة يف املـسائل املدنيـة؛ حقـوق الـدعوى              : لوحات ثالثية اجلوانب   • 

 .أة ضحية اجلرمية؛ حقوق اإلنسان للمرأةاجلنائية للمر
كراسة عـن الرعايـة القانونيـة للمـرأة، موضـوعة للمـوظفني العمـوميني الـذين يعـاجلون                    • 

 .حاالت العنف بشكل مباشر
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 خاليسكو
 .التحرش اجلنسي، اختطاف األحداث، منع االغتصاب: كراسات • 

 
 ميتشواكان

 .ملصقات مصحوبة حبمالت للقضاء على العنف • 
 

 نويفو ليون
 .“من أجل حياة خالية من العنف ضد املرأة”لوحة ثالثية اجلوانب موضوعها  • 
 .سلسلة أقاصيص عن حقوق املرأة والعنف العائلي وعمل املعهد • 

 
 كرييتارو

 .، املستويان الثاين والثالث“ ينبذون العنفالرجال”كتيب مليسر برنامج  • 
 

 سان لويس بوتوسي
 .“نون املساعدة يف حاالت العنف العائلي ومنعهقا”عرض كتاب  • 
، يف شـكل اختبـار حيـدد هـل          “!اخرج عن صـمتك   ”لوحة ثالثية اجلوانب موضوعها      • 

 .املرأة ضحية للعنف أم ال
لوحـة مزدوجـة    . “هل أنت ضحية للعنـف؟    ”لوحة إعالنية ثالثية اجلوانب موضوعها       • 

 .“الرجال يكافحون العنف ضد املرأة”موضوعها 
 ).معلومات للمرأة ضحية العنف(“ حائرة”لوحة ثالثية اجلوانب موضوعها  • 

 
 سينالوا

 .“أصوات أُخرست”كتاب  • 
 

 التدريب والتوعية -خامسا  
 

 أغواسكاليينتس
ــار الرمســي املكــسيكي       •  ــيني علــى تطبيــق املعي ـــات املهن ـــب وكلي ـــاع الطـ ـــب قطــ تدريـ

NOM-190 SSA1-1999. 
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 مدارس الوالية وجامعاا لألشخاص الـذين يعملـون بـشكل مباشـر             توفري التدريب يف   • 
 .مع النساء ضحايا العنف

 
 باخا كاليفورنيا سور

 .“إقامة العدل مع إنصاف اجلنسني”حلقة عمل موضوعها  • 
 .حلقات عمل للتوعية والتدريب. برنامج من أجل التعايش الدميقراطي يف األسرة • 

 
 كواويال

 . باجلنسانية ألفراد النيابة العامة وحمامي الدفاعحلقة عمل للتوعية • 
 

 تشياباس
 .منهجية حلقة العمل لتدريب قطاع إقامة العدل • 
 .حلقات عمل للتوعية باألبوة واألمومة احملبتني • 
 بتشياباس عن اجلنسانية والعنـف      C-31حلقات عمل ألفراد املعسكر احلريب إل سابينو         • 

 .األبوة احملبةضد املرأة يف الوالية وعن 
 .“أدوات ومنهجية للتعليم القائم على املشاركة من منظور جنساين”حلقة العمل  • 
 .حلقات عمل لتدريب وتوعية نساء الوالية بشأن العنف ضد املرأة واحلقوق • 
 .حلقات عمل عن عالقات احملبة وثقافة السالم يف الزوجية • 
 املـــرأة؛ واحتـــرام الـــذات؛ واحلـــب أحاديـــث إرشـــادية عـــن العنـــف العـــائلي وحقـــوق • 

وعالقـــات الـــزوجني؛ واحليـــاة اجلنـــسية؛ واحلقـــوق اجلنـــسية واإلجنابيـــة، موجهـــة إىل  
 .موظفي األجهزة احلكومية والبلديات ومدرسي التعليم املتوسط والعايل

 
 غواناخواتو

ضــحية ”دورات للتــدريب يف جمــال اجلنــسانية والعنــف، وحمفــل حلقــة العمــل املعنــون   • 
، املوجـه إىل أعـضاء حمكمـة العـدل العليـا، والقـضاة، وأعـضاء النيابـة               “نف والعدالة الع

العامة، وحمامي إدارة رعاية ضـحايا اجلرميـة، وهيئـة التمثيـل اـاين يف املـسائل املدنيـة،                   
 .وهيئة الدفاع الرمسية يف املسائل اجلنائية، ومراكز معاجلة العنف العائلي

 .ة للعنف، املوضوع للموظفني العمومينيمنوذج املعاجلة القانوني • 
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 خاليسكو
 .املوجه إىل موظفي وزارة األمن العام“ النساء واالجتار باملخدرات”حمفل  • 
حلقة عمل ألعضاء النيابات العامة عن تطبيـق االتفاقيـات الدوليـة يف تنفيـذ األحكـام،          • 

 .معقودة للقضاة والقاضيات
ــوان    •  ــل بعن ــة عم ــشري ”حلق ــة الت ــساين  كيفي ــن منظــور جن ــشرعني  “ع م ــودة للم ، معق

 .واملشرعات
 

 ميتشواكان
 .حلقة عمل لتوعية املوظفني العموميني العاملني يف إقامة العدل • 
 .امللتقى الوطين الثاين ملعاجلة العنف ضد املرأة • 

 
 موريلوس

التدريب يف جمال العنف واحترام الذات، وحلقـات عمـل للتوعيـة والتـدريب يف جمـال                  • 
 .اجلنسانية

 
 نويفو ليون

لطلبـة احلقـوق وعلـم      “ احلق يف حيـاة خاليـة مـن العنـف         ”معرض للتوعية يف موضوع      • 
 . شخص٦٠٠النفس يف شىت جامعات الوالية، حضره 

 . طالبا يف خمتلف ااالت يف اجلامعة ذاا١٨٥معرض لتوعية  • 
 .“ الشرطةاستراتيجيات معاجلة العنف العائلي يف حميط”دورة بعنوان  • 
 .التدريب يف املسائل القانونية • 

 
 بويبال
 .حلقات عمل ملنع العنف ضد املرأة وتعريفه • 
 .حلقات عمل عن الثقة بالنفس واحترام الذات واختاذ القرارات • 

 
 كرييتارو
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دورات، أحاديث إرشادية، مـؤمترات، حلقـات       : التدريب على معاجلة مشاكل العنف     • 
 .عمل

 الــسكان، وخباصــة النــساء، مــن الوصــول الفعلــي إىل مؤســسات إقامــة   دورة لــتمكني • 
ــة     ــة والعائلي ــة والتجاري حمكمــة (العــدل، مــع إرشــاد قــانوين يف املــسائل اجلنائيــة واملدني
 ).العدل العليا يف والية كرييتارو، من خالل إدارا إلرشاد املواطنني وخدمتهم

، معقـودة بالتنـسيق   “ع العنف العـائلي  األمن ومن ”حلقات عمل لشرطة الوالية بعنوان       • 
ــة للــدفاع عــن      ــة ومكتــب املــدعي العــام يف الوالي مــع جلنــة حقــوق اإلنــسان يف الوالي

 .القاصر واألسرة
، معقودة بالتنسيق مع تعاونيـة الرجـال        “من أجل ثقافة للسالم   ”حلقات عمل بعنوان     • 

 .املناصرين للعالقات املتساوية، وموجهة إىل عناصر التعزيز
 .حلقة عمل عن العنف العائلي للمراهقني من طلبة التعليم الثانوي • 
 .أحاديث إرشادية ملوظفي رئاسة الس البلدي عن العنف العائلي • 
 .مؤمترات عن حقوق املرأة والعنف العائلي • 
ــع العنــف     •  ــام (أحاديــث إرشــادية عــن من ــيم الع ــيم مــن أجــل   /وزارة التعل ــامج التعل برن

 ).احلياة
 

 انا روكينت
 .دورات لتدريب املروجني • 
 .“ عنفرجال غري”حلقات عمل ملنع العنف ضد املرأة من منظور جنساين بعنوان  • 
 .أحاديث إرشادية عن منع العنف العائلي • 
 .لقاءات جمتمعية يف املستوطنات احلضرية والبلدات الريفية عن منع العنف ضد املرأة • 

 
 سان لويس بوتوسي

“ العنــف ضــد املــرأة يف اإلطــار القــانوين إلقامــة العــدل   ”عمــل يف موضــوع حلقــات  • 
لتوعية أعـضاء النيابـات العامـة واخلـرباء وأفـراد شـرطة الـوزارات بـشأن رعايـة النـساء                     

 .ضحايا العنف ضد املرأة
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حلقـــات عمـــل للتوعيـــة يف مـــسائل حقـــوق اإلنـــسان والعنـــف والـــذكورة، معقـــودة   • 
 .لشرطة االحتادية التابعني لوزارة األمن العام من عناصر ا٧٠٠يقرب من  ملا

 
 سونورا

 .“االتصال ومعاجلة اخلالفات”حلقة عمل بعنوان  • 
أحاديث إرشادية قائمة على املشاركة وحلقات عمل يف مـسائل تتعلـق            (يوم الالعنف    • 

بــالعنف العــائلي، موجهــة إىل الــشباب واألمهــات واآلبــاء واملــراهقني واملــساعدين يف    
 ).التعليمجمال 

 .معارض يف موضوع العنف العائلي • 
 .“نبذة عن النساء احملرومات من احلرية”وثيقة بعنوان  • 

 
 تاماوليباس

حلقة عمل عن تطبيق اتفاقية البلـدان األمريكيـة ملنـع العنـف ضـد املـرأة واملعاقبـة عليـه                      • 
دل العليـا  واستئصاله يف املكسيك، معقودة للمشرعني واملشرعات وأعضاء حمكمـة العـ       

 .والقضاة والقاضيات واملتخصصني يف القانون
 

 فرياكروس
 للمـساعدة يف  ١٠٤القـانون  : مؤمترات عن حقـوق املـرأة واإلطـار القـانوين يف الواليـة          • 

 .حاالت العنف العائلي ومنعه
للطلبــة مــن الــسكان، بالتنــسيق مــع “ اباتمــع والعنــف والــشب”النمــوذج التعليمــي  • 

 . بعدا مننظام البكالوري
 .حلقات عمل للتوعية واإلعالم وخماطبة الضمري • 

 
 يوكاتان

ألفـراد الـسلطة القـضائية      “ إنصاف اجلنسني والقانون يف يوكاتان    ”حلقة عمل بعنوان     • 
عــن اجلنــسانية والعنــف، ) القــضاة وأعــضاء حمكمــة العــدل العليــا ومــشرعي األحكــام (

ــدأ     ــانون، ومب ــة، وتفــسري الق ــساواة يف  واملعاهــدات الدولي ــصاف وامل ــصاف، واإلن اإلن
 .تشريع يوكاتان
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أحداث تدريبية يف منع ومعاجلة العنـف العـائلي للمـوظفني العمـوميني وعامـة الـسكان           • 
 .والشباب

 .حلقات عمل لتدريب مندوبات اهليئات النسائية يف البلديات • 
يني وعامـة   أحداث للتوعية يف موضـوع العنـف العـائلي للموظفـات واملـوظفني العمـوم               • 

 .السكان والشباب
 .“القانون والعنف العائلي”مؤمتر  • 
ــات موضــوعها     •  ــة اجلوانــب وبطاق ــع لوحــات ثالثي ــة مــن    ”توزي ــاة خالي مــن أجــل حي

 .“العنف
 .“منهج للوقاية من عنف املراهقني: الذكورة والعالقات السلمية”مؤمتر  • 
 .“خدمة لطيفة”العمل املسرحي  • 
العنف العائلي واحترام الذات والقانون واجلنـسانية والقيـادة، يف إطـار            التوعية يف جمال     • 

 ).وزارة التنمية االجتماعية(“ املوئل”برنامج 
 

 ساكاتيكاس
 .توعية ربات األسر باملنظور اجلنساين والعنف العائلي • 
ــاملنظور اجلنـــساين  •  ــة بـ ــة الكهنـ ــة   . توعيـ ــة اخلاصـ ــأخوذة مـــن العينـ ــيم البيانـــات املـ تعمـ

 .تيكاس من الدراسة االستقصائية الوطنية لدينمية العالقات يف األسر املعيشيةبساكا
 .التدريب يف موضوع العنف العائلي • 
 .مسابقة موضوعها امللصق املتعلق باليوم الدويل لعدم العنف ضد املرأة • 

 
 إحصائيات وبيانات موزعة حسب اجلنس -سادسا  

 
 تشياباس

 .“رأة يف تشياباسأبعاد العنف ضد امل”حمفل  • 
 

 نويفو ليون
 .دراسة ألهم جوانب ظاهرة العنف العائلي يف املنطقة املتروبولية من مونتريي • 
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ــام        ــشية لع ــات يف األســر املعي ــة العالق ــة لدينمي ــصائية الوطني  يف ٢٠٠٣إجــراء الدراســة االستق
 .واليات كواويال وميتشواكان وكينتانا رو ويوكاتان وساكاتيكاس

 
 نسقتها اإلدارة العامة للشؤون الدولية، التابعة للمعهد الوطين للمرأة، استنادا إىل شـىت         معلومات: املصدر    

 .تقارير الكيانات االحتادية عن الفترة املشمولة ذا التقرير
 

 ٢٧التوصية 
 ١-٢٧اجلدول 

 التدابري املتخذة على صعيد الكيان االحتادي 
 

 أغواسكاليينتس
ــا  ▪  ــة لزيـ ــة الواليـ ــضعيفات و محلـ ــساء الـ ــدمات  /دة حـــصول النـ ــريات علـــى اخلـ أو الفقـ

 .االجتماعية ذات األولوية وحتسني نوعيتها
 

 غواناخواتو
 .برنامج خاص عن النساء من السكان األصليني ▪ 
 .“تأريخ للسكان األصليني”: حبث جارٍ ▪ 

 
 ميتشواكان

 .محلة لتعميم حقوق اإلنسان للمرأة باإلسبانية ولغة األم ▪ 
تابعة مشاريع النساء من السكان األصليني الـواردة يف الربنـامج اإلنتـاجي للنـساء مـن       م ▪ 

 .السكان األصليني الذي وضعته اللجنة الوطنية لتنمية السكان األصليني
 .حلقات عمل للتمكني موجهة إىل النساء من السكان األصليني والنساء الريفيات ▪ 

 
 بويبال
 .اء من السكان األصليني يف موضوع الفن الشعيبامللتقى الوطين الثاين للنس ▪ 
 .عمل تنظيمي فيما بني احلرفيات من السكان األصليني ▪ 

 
 يتاروكري

 .تعميم حقوق املرأة من السكان األصليني ومعاجلة العنف اجلنسي ضد املرأة ▪ 
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خدمات املساعدة االجتماعية لألشخاص املعانني للفقر املـدقع أو الـضعف، مـع تـوفري                ▪ 
الدعم التعويضي مثل خزائن املؤونة، والكراسي املتحركة، وأغطية األسرة، واألدويـة،          

 .والدعم يف مناطق العبور، وغري ذلك
 .توفري الدعم موعات السكان األصليني: برنامج تنمية القدرات يف البيئة الريفية ▪ 
ــى ســف      ▪  ــاملني عل ــاملني وأســر الع ــة األحــداث احلــضريني الع ــامج رعاي ــرحالت برن ن ال

 .البحرية
 .امللتقى الثالث للثقافات الشعبية وثقافات السكان األصليني يف كرييتارو ▪ 

 
 سان لويس بوتوسي

متابعة املشاريع اليت يدعمها برنامج تنمية القرى واتمعات األصلية، ومتويـل حلقـات          ▪ 
 .العمل التدريبية يف إطار هذا الربنامج

حلقـات عمـل    . يم اإلنتـاجي للنـساء مـن الـسكان األصـليني          املشاركة يف برنـامج التنظـ      ▪ 
لتــدريب مجاعــات النــساء مــن الــسكان األصــليني يف موضــوع حقــوق املــرأة وتنظــيم    

 .املشاريع والقيادة
 

 سينالوا
 حلقــات عمــل نظمتــها اللجنــة الوطنيــة لتنميــة الــسكان األصــليني يف إطــار مــشروع ٤ ▪ 

 إىل األطفــال والطفــالت مــن الــسكان مــآوى النــساء مــن الــسكان األصــليني، موجهــة
ــيم     ــسادس يف التعلـ ــن األول إىل الـ ــدين يف الـــصفوف مـ ــذ املولّـ ــليني وإىل التالميـ األصـ

 .االبتدائي وإىل أرباب األسر
 

 سونورا
حملة اجتماعية ودميغرافية عن الـسكان مـن        . نساء سونورا من السكان األصليني    : وثيقة ▪ 

 .ني يف الواليةالنساء املتكلمات لغة السكان األصلي
 

 فرياكروس
مشروع غذائي متكامل لربات األسر يف املناطق احلـضرية الـاليت يعـشن يف فقـر مـدقع               ▪ 

 .يف مدينة فرياكروس
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استراتيجيات تدعم صحة النـساء يف املنـاطق الريفيـة ومنـاطق الـسكان األصـليني ذات                   ▪ 
 .اإلبرحلقة عمل دراسية عن الطب التقليدي والوخز ب: املوارد الشحيحة

 
 يوكاتان

: ، الذي يبث بلغـة املايـا  “صوت املرأة. U Juum Kaaal ‘Oleb’ Ob”الربنامج اإلذاعي  ▪ 
يعمم هذا الربنامج مفاهيم إنصاف اجلنـسني ومواضـيع ـم عامـة الـسكان مـن النـساء                   

 .املتكلمات لغة املايا
 .“تشخيص التمييز ضد املرأة من السكان األصليني”نشر  ▪ 
مــل نظمتــها اللجنــة الوطنيــة لتنميــة الــسكان األصــليني يف إطــار مــشروع  حلقــات ع٥ ▪ 

مآوى النساء من السكان األصليني، موجهـة إىل أطفـال وطفـالت املايـا وإىل التالميـذ                 
 .املولّدين يف الصفوف من األول إىل السادس من التعليم االبتدائي وإىل أرباب األسر

 
امة للشؤون الدولية، التابعة للمعهد الوطين للمرأة، استنادا إىل شـىت       نسقتها اإلدارة الع   معلومات: املصدر    

 .تقارير الكيانات االحتادية عن الفترة املشمولة ذا التقرير
 

 ٢-٢٧اجلدول 
 

 تدابري أخرى لصاحل املرأة اختذا اللجنة الوطنية لتنمية السكان األصليني  
قتصادية والدميغرافيـة للنـساء مـن الـسكان         املؤشرات االجتماعية واال  ”الدراسة املعنونة    ▪ 

 .“األصليني
 .مشروع إعداد مروجات لدفع التنظيم اإلنتاجي للنساء من السكان األصليني ▪ 
 .مشروع التعزيز القطاعي للحرفيات من السكان األصليني ▪ 
ــسكان األصــليني      ▪  ــن ال ــى املنتجــات م ــتقين احلــريف   (ملتق ــدريب ال ــم  –الت ــامج دع  برن

 ).م احلريفالتصمي
 .مهرجان الشيالن لدعم صناعة النسيج األصلية يف مكسيكو ▪ 
الــصناعات احلرفيــة باعتبارهــا إنتاجــا ثقافيــا ودور النــساء مــن ”حلقــة دراســية بعنــوان  ▪ 

 .“السكان األصليني يف هذا النشاط
 .برنامج املرافق املدرسية للسكان األصليني ▪ 
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رص وعدم التمييز ضد املـرأة يف مـآوى النـساء مـن      مشروع الربنامج الوطين لتكافؤ الف     ▪ 
وضـع منهجيـة حمـددة وإعـداد مـواد          : اهلـدف . السكان األصليني يف سينالوا ويوكاتـان     

تعليميــة مناســبة ملعاجلــة مــسألة حقــوق أطفــال الــسكان األصــليني، مــع التركيــز بــصفة 
 .خاصة على حقوق الطفالت

 .ألصلينيدعم التطور األكادميي للشابات من السكان ا ▪ 
 .التدريب يف جمال تنقية املياه ملساكن السكان األصليني بنهج جنساين ▪ 
 .تشخيص التمييز ضد املرأة من السكان األصليني ونشر الوثيقة ▪ 
تـشخيص حالــة النـساء مــن الــسكان األصـليني النازحــات بـسبب منازعــات خمتلفــة يف      ▪ 

 ).وطنية لتنمية السكان األصليني اللجنة ال–املعهد الوطين للمرأة (والية تشياباس 
 

 نـسقتها اإلدارة العامــة للـشؤون الدوليــة، التابعـة للمعهــد الـوطين للمــرأة، اســتنادا إىل     معلومــات: املـصدر     
 .مدخالت قدمتها هذه اهليئة عن الفترة املشمولة ذا التقرير

 
 ٣٣التوصية 

 
 ١-٣٣اجلدول 

 العمل التشريعي  
 يات املتحدة املكسيكيةالدستور السياسي للوال  

 
 من الدستور الـسياسي للواليـات املتحـدة املكـسيكية وإضـافة             ١٢٣تعديل اجلزء اخلامس من املادة       اسم االقتراح

 . من القانون االحتادي للعمل١٧٠اجلزء الثاين من املادة 
 . الوالدةيهن احلديثتعديل فتريت ما قبل الوالدة وما بعدها ليتاح لألمهات وقت أطول مع أبنائ املوضوع

 .٢٠٠٤مارس /آذار ٢٣الثالثاء  تاريخ التقدمي
 .أحيل إىل اللجنتني املشتركتني للنقاط الدستورية والعمل والضمان االجتماعي الوضع

 من الدستور الـسياسي للواليـات املتحـدة املكـسيكية وإضـافة             ١٢٣تعديل اجلزء اخلامس من املادة       اسم االقتراح
 . من القانون االحتادي للعمل١٧٠ن املادة اجلزء الثامن م

 .حتديد إجازة للعامالت الاليت يتبنني أطفاال قصرا املوضوع
 .٢٠٠٤مارس /آذار ٢٣الثالثاء  تاريخ التقدمي

 .أحيل إىل اللجنتني املشتركتني للنقاط الدستورية والعمل والضمان االجتماعي الوضع
ــادة  مــشروع مرســوم بإضــافة فقــ   اسم االقتراح ــة إىل امل ــات املتحــدة   ١٢٣رة ثاني ــسياسي للوالي  مــن الدســتور ال

 .املكسيكية
 .قيام الدولة بتوفري الظروف الالزمة لتشجيع تشغيل األشخاص الضعاف املوضوع
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 .٢٠٠٤أغسطس /آب ٢٥األربعاء  تاريخ التقدمي
 .ة النقاط الدستوريةأحيل إىل جلن الوضع

 مــن الدســتور الــسياسي للواليــات املتحــدة ١٢٣ادة بنــد ألــف مــن املــ مــن التعــديل اجلــزء اخلــامس اسم االقتراح
 .املكسيكية

 .التصديق على معايري األمومة املوضوع
 .٢٠٠٤نوفمرب / الثاينتشرين ٣٠الثالثاء  تاريخ التقدمي

 .أحيل إىل اللجنتني املشتركتني للنقاط الدستورية والعمل والضمان االجتماعي الوضع
 

 جملس الشيوخ. االحتادي للعملالقانون   

 ١٠٣ و ١٠٢اقتـــراح يتـــضمن مـــشروع مرســـوم بتعـــديل قـــانون التـــأمني االجتمـــاعي يف مـــواده   اسم االقتراح
 .١٣٣؛ والقانون االحتادي للعمل يف اجلزء األول من مادته ١٠٧ و

 .إلغاء شهادة عدم احلمل يف البحث عن عمل املوضوع
 .٢٠٠١ديسمرب / األولكانون ٦اخلميس  تاريخ التقدمي

ــادة    الوضع / األولكــانون ١٢ مــن القــانون االحتــادي للعمــل يف   ١٣٣حبــث واعتمــاد اجلــزء األول مــن امل
وأحيلــت املــذكرة إىل. ومــع ذلــك مل تعتمــد تعــديالت قــانون التــأمني االجتمــاعي. ٢٠٠٢ديــسمرب 

 .جملس النواب ومل تعتمد
 .عديل القانون االحتادي للعمل وإضافة عدة أحكام إليهاقتراح يتضمن مشروع مرسوم بت اسم االقتراح

 .عدم فرض قيود متييزية على العامالت فيما يتعلق باألجور واإلجازات املوضوع
 .٢٠٠٢ديسمرب / األولكانون ١٣اجلمعة  تاريخ التقدمي

راســات أحيــل إىل اللجــان املــشتركة للعمــل والــضمان االجتمــاعي، واإلنــصاف واجلنــسانية، والد    الوضع
 .التشريعية

 . إليه١٦٤ و ٦١ و ٥٩مشروع مرسوم بتعديل القانون االحتادي للعمل وإضافة املواد  اسم االقتراح
يهدف إىل إعطاء النساء ذوات األطفال القصر مواعيد عمل تساعدهن على االلتحام بأسرهن  املوضوع

 .ألجر ساعة أسبوعيا دون خفض ا٣٥بشكل أفضل، مع تقليل يوم العمل إىل 
 .٢٠٠٤مارس /آذار ٨الثالثاء  تاريخ التقدمي

أحيل إىل اللجان املشتركة للعمل والضمان االجتماعي، واإلنصاف واجلنسانية، والدراسات  الوضع
 .التشريعية

 . منه١٦٨ إىل القانون االحتادي للعمل وتعديل املادة ١٥٥ و ١٥٤مشروع مرسوم بإضافة املادتني  اسم االقتراح
 .دعم األمهات العامالت، الاليت هلن أبناء وبنات يف املدارس، مبواعيد مرنة عاملوضو

 .٢٠٠٣ديسمرب / األولكانون ٢الثالثاء  تاريخ التقدمي
أحيل إىل اللجان املشتركة للعمل والضمان االجتماعي، واإلنصاف واجلنسانية، والدراسات  الوضع

 .التشريعية
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 لس النوابجم. القانون االحتادي للعمل  
 

 مـن القـانون   ٢٨ألـف إىل القـانون االحتـادي للعمـل، وإضـافة فقـرة إىل املـادة           -١٧٠إضافة الفقـرة     اسم االقتراح
 .االحتادي للعاملني يف الدولة

 .فيما يتعلق بإجازة األبوة املوضوع
 .٢٠٠٣مارس /آذار ٩الثالثاء  تاريخ التقدمي

 .للعمل والضمان االجتماعي والتأمني االجتماعيأحيل إىل اللجنتني املشتركتني الوضع
 من الدستور الـسياسي للواليـات املتحـدة املكـسيكية وإضـافة             ١٢٣تعديل اجلزء اخلامس من املادة       اسم االقتراح

 . من القانون االحتادي للعمل١٧٠اجلزء الثاين من املادة 
 .ت وقت أطول مع أبنائهن احلديثي الوالدةتعديل فترات ما قبل الوالدة وما بعدها ليتاح لألمها املوضوع

 .٢٠٠٤مارس /آذار ٢٣الثالثاء  تاريخ التقدمي
 .أحيل إىل اللجنتني املشتركتني للنقاط الدستورية والعمل والضمان االجتماعي الوضع

ضـافة   من الدستور الـسياسي للواليـات املتحـدة املكـسيكية وإ           ١٢٣تعديل اجلزء اخلامس من املادة       اسم االقتراح
 . من القانون االحتادي للعمل١٧٠اجلزء الثامن من املادة 

 .حتديد إجازة للعامالت الاليت يتبنني أطفاال قصرا املوضوع
 .٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢٣الثالثاء  تاريخ التقدمي

 .أحيل إىل اللجنتني املشتركتني للنقاط الدستورية والعمل والضمان االجتماعي الوضع
 .تعديل القانون االحتادي للعمل وإضافة عدة أحكام إليه اسم االقتراح

 .حظر األعمال التمييزية ضد املرأة يف العمل املوضوع
 .٢٠٠٤مارس /آذار ٣٠الثالثاء  تاريخ التقدمي

 .أحيل إىل جلنيت العمل والضمان االجتماعي واإلنصاف واجلنسانية الوضع
 ١٣٣انون االحتادي للعمل؛ وإضافة اجلزء الثاين عشر إىل املادة  من الق٥١ و ٤٧تعديل املادتني  اسم االقتراح

 . منه١٣٥واجلزء احلادي عشر إىل املادة 
 .فيما يتصل بالتحرش اجلنسي املوضوع

 .٢٠٠٤أبريل /نيسان ١٥اخلميس  تاريخ التقدمي
 .أحيل إىل جلنة العمل والضمان االجتماعي الوضع

 .دي للعمل وإضافة عدة أحكام إليهتعديل القانون االحتا اسم االقتراح
يهدف هذا االقتراح، فيما يتعلق بالتزام أرباب العمل بإعطاء منح للعامالت لديهم، إىل النص على  املوضوع

 .إعطاء هذه املنح بشكل يتناسب مع عدد الرجال واملساء الذين يتعاقد معهم رب العمل
 .٢٠٠٤أبريل /نيسان ١٥اخلميس  تاريخ التقدمي

 .أحيل إىل اللجنتني املشتركتني للعمل والضمان االجتماعي واإلنصاف واجلنسانية ضعالو
 .تعديل القانون االحتادي للعمل وإضافة عدة أحكام إليه اسم االقتراح

من أهدافه األساسية جتنب ومنع التمييز ضد املصابني بأشكال عجز خمتلفة وتشجيع ضمهم إىل  املوضوع
 .اع اخلاص للعمل فيهامشاريع أو مؤسسات القط

 .٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢٧الثالثاء  تاريخ التقدمي
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 .أحيل إىل جلنة العمل والضمان االجتماعي الوضع
 .تعديل عدة مواد يف القانون االحتادي للعمل اسم االقتراح

 .فيما يتعلق باألبوة املسؤولة ومحاية تنظيم وتنمية األسرة املوضوع
 .٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢٩اخلميس  تاريخ التقدمي

 .أحيل إىل جلنة العمل والضمان االجتماعي الوضع
 .تعديل القانون االحتادي للعمل وإضافة عدة أحكام إليه اسم االقتراح

يهدف هذا االقتراح إىل تعديل فترة اإلرضاع، وإىل تعزيز االقتراح اخلاص باحلوامل املفصوالت  املوضوع
 .عامالتمن العمل، والتحرش اجلنسي بال

 .٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢٩اخلميس  تاريخ التقدمي
 .أحيل إىل جلنة العمل والضمان االجتماعي الوضع

 .تعديل القانون االحتادي للعمل وإضافة عدة أحكام إليه اسم االقتراح
 .تعميم إدراج املنظور اجلنساين يف تشريعات العمل املوضوع

 .٢٠٠٤ يوليه/متوز ١٤الثالثاء  تاريخ التقدمي
 .أحيل إىل جلنة العمل والضمان االجتماعي، مشفوعا برأي جلنة اإلنصاف واجلنسانية الوضع

 .تعديل عدة أحكام يف القانون االحتادي للعمل اسم االقتراح
 .حظر التمييز ضد املعوقني وتشجيع تشغيلهم املوضوع

 .٢٠٠٤سبتمرب /أيلول ٢اخلميس  تاريخ التقدمي
 .للجنتني املشتركتني للعمل والضمان االجتماعي ورعاية اجلماعات الضعيفةأحيل إىل ا الوضع

 . من القانون االحتادي للعمل٩٩٢ و ٤٢٢ و ١٣٣ و ٧ و ٣تعديل وإضافة املواد  اسم االقتراح
 .فيما يتعلق بالتمييز املوضوع

 .٢٠٠٤سبتمرب /أيلول ٧الثالثاء  تاريخ التقدمي
 .الضمان االجتماعيأحيل إىل جلنة العمل و الوضع

 .تعديل عدة مواد من القانون االحتادي للعمل اسم االقتراح
 .فيما يتعلق بعمل املراهقني املوضوع

 .٢٠٠٤سبتمرب /أيلول ٢٨الثالثاء  تاريخ التقدمي
أحيل إىل اللجنتني املشتركتني للعمل والضمان االجتماعي ورعاية اجلماعات الضعيفة، مشفوعا  الوضع

 .جنة اخلاصة للطفولة واملراهقة واألسرةبرأي الل
 . من القانون االحتادي للعمل١٧٠تعديل وإضافة املادة  اسم االقتراح

 .فيما يتعلق باألمومة املوضوع
 .٢٠٠٤نوفمرب / الثاينتشرين ٩الثالثاء  تاريخ التقدمي

 .أحيل إىل جلنة العمل والضمان االجتماعي الوضع
 . من القانون االحتادي للعمل٣ة تعديل املاد اسم االقتراح

 .ضمان املساواة للمصابني بأشكال عجز خمتلفة وعدم التمييز ضدهم يف جمال العمل املوضوع
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 .٢٠٠٤نوفمرب / الثاينتشرين ٢٣الثالثاء  تاريخ التقدمي
 .أحيل إىل جلنة العمل والضمان االجتماعي الوضع

 .وإضافة عدة أحكام إليهتعديل القانون االحتادي للعمل  اسم االقتراح
أو /يهدف إىل حظر التمييز يف العمل ضد املعوقني والبالغني يف جمملهم واألمهات العزبات و املوضوع

 .احلوامل
 .٢٠٠٤ديسمرب / األولكانون ٢اخلميس  تاريخ التقدمي

 .أحيل إىل جلنة العمل والضمان االجتماعي الوضع
 . من القانون االحتادي للعمل٥٠١ملادة تعديل اجلزء األول من ا اسم االقتراح

 .التفرقة بني أرملة العامل املتوىف وأرمل العاملة املتوفاة يف احلصول على التعويض يف حالة الوفاة املوضوع
 .٢٠٠٥مارس /آذار ١٤االثنني  تاريخ التقدمي

 .أحيل إىل جلنة العمل والضمان االجتماعي الوضع
 . من القانون االحتادي للعمل٩٩٥تعديل املادة  اسم االقتراح

 .زيادة العقوبة على أرباب العمل املخالفني للقواعد احلاكمة لعمل النساء واألحداث املوضوع
 .٢٠٠٥أبريل /نيسان ٥الثالثاء  تاريخ التقدمي

 .أحيل إىل جلنة العمل والضمان االجتماعي الوضع
 .ي للعمل من القانون االحتاد٩٩٥تعديل املادة  اسم االقتراح

 .زيادة العقوبة على أرباب العمل املخالفني للقواعد احلاكمة لعمل النساء واألحداث املوضوع
 .٢٠٠٥أبريل /نيسان ١٤اخلميس  تاريخ التقدمي

 .أحيل إىل جلنة العمل والضمان االجتماعي الوضع
 . مكررا إليه٣٤٣ املادة  من القانون االحتادي للعمل وإضافة٣٤٣ و ٣٣٣تعديل املادتني  اسم االقتراح

 .تعزيز وتصميم خطط حتمي وتكفل حقوق املزاولني لعمل مرتيل املوضوع
 .٢٠٠٥مايو /أيار ١٠الثالثاء  تاريخ التقدمي

 .أحيل إىل جلنة العمل والضمان االجتماعي الوضع
 

 اقتراحات أخرى  

 .تعديل عدة أحكام يف قانون ضريبة الدخل اسم االقتراح
 .إعطاء حوافز مالية للمؤسسات اليت تتعاقد مع أمهات عزبات أو مع نساء من ربات األسر عاملوضو

 .٢٠٠٥مارس /آذار ١٤االثنني  تاريخ التقدمي
 .أحيل إىل اللجنتني املشتركتني للمالية واالئتمان العام واإلنصاف واجلنسانية الوضع

 
ة للمعهـد الـوطين للمـرأة، اسـتنادا إىل معلومـات الـدورتني              جتميع هيئة املستشارين التنسيقية التابع    : املصدر   

 .التشريعيتني الثامنة واخلمسني والتاسعة واخلمسني لكونغرس االحتاد
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 تذييالت اجلزء الثاين

 
 

 تقرير املكسيك الدوري السادس
  من اتفاقية القضاء١٨املقدم مبوجب املادة 

 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حمتوى االتفاقية
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 ٢ و ١املادتان 
 ١-١اجلدول 

 الدراسة االستقصائية الوطنية األوىل عن التمييز يف املكسيك  
 التمييز ضد املرأة  
 )٢٠٠٥مايو /أيار(موجز النتائج   

 
 وزارة التنمية االجتماعية والس الوطين ملنع التمييز اجلهات املسؤولة

 ٥ ٦٠٨ تقصائية اراةعدد الدراسات االس
ــول      :السكان الذين جرت مقابلتهم ــة، األشــخاص ذوو املي ــات الديني ــون، األقلي ــالغون، املعوق األصــليون، الب

 اجلنسية املختلفة
 التمييز يعين أساسا معاملة األشخاص بطريقة خمتلفة أو سلبيةالفكرة العامة لدى من جرت مقابلتهم

 ما يقوله الرجال  
 رام قرار املرأة بشأن إجناب طفل وتنشئته باعتبارها أما عزبةاحت  ٪٨٤ 
 إنكار حق املرأة احلامل يف العمل يعد انتهاكا حلقوق اإلنسان  ٪٩٠ 
 ال مربر لضرب الرجل املرأة  ٪٩٦ 
 يشترط اختبار احلمل من املرأة الباحثة عن عمل  ٪٢٤,٤ 
 رجالكثريات من النساء يغتصنب ألن يثرن ال  ٪٢٣,١ 
 من الطبيعي أن حترم النساء من أشياء أكثر مما حيرم منه الرجال   ٪٢١,٧ 
 ال داعي لإلنفاق ذا الشكل على البنات ألن سيتزوجن فيما بعد  ٪١٤,٥ 
 يرون أن على املرأة االشتغال باألعمال اليت تناسب جنسها  ٪٣٩,٢ 
 ءمن الطبيعي أن يكسب الرجال أكثر من النسا  ٪٣٠,٥ 
 النساء أقل من الرجال قدرة على أداء األعمال املهمة  ٪٢١,٥ 

   ما تقوله النساء
 نعم هناك متييز ضد املرأة، وأكثر ااالت ظهورا فيها العمل واألسرة  ٪٩٤,٢ 
 تعرضن للتمييز يف العمل بسبب جنسهن  ٪٢٢,٨ 

 عاملة املتساوية أمام القانون، احلق يف حياة خالية من العنف بأجر عادل، واحلق يف املعملحق ال  أهم احلقوق غري املراعاة
أهـم العقبات اليت تعوق 
 التخلص من املشاكل

 التمييز بسبب احلمل أو األبناء وعدم وجود عمل للمرأة

 العمل واألسرة جماالت التمييز الواسع
 العنف العائلي هو املعاناة األشد للمرأة  ٪٢٦,٤
  هي املسؤول األول عن التمييزهيمنة الذكور  ٪٣١,٥
 املرأة هي املسؤولة عن التمييز  ٪٢٠

 من وضـع اإلدارة العامـة للـشؤون الـسياسية، التابعـة للمعهـد الـوطين للمـرأة، اسـتنادا إىل بيانـات                     :   املصدر
 .الدراسة االستقصائية
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 ٧املادة 
 ١-٧اجلدول 

لنيابة على أساس األغلبيـة النـسبية،    النسبة املئوية القانونية، حسب اجلنس، للمرشحني ل        
  ٢٠٠٣-٢٠٠٢حسب احلزب السياسي، يف العملية االنتخابية االحتادية، 

 
 النسبة املئوية العدد املطلق اجلنس النسبة املئوية العدد املطلق اجلنس

 حزب التقارب حزب العمل الوطين
 ٣٢ ٩٦ النساء ٣٦,١١ ٥٢ النساء
 ٦٨ ٢٠٤ الرجال ٦٣,٨٩ ٩٢ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ٣٠٠ اموع ١٠٠,٠٠ ١٤٤ اموع

 حزب التحالف االجتماعي احلزب الثوري املؤسسي
 ٣٠,٦٧ ٩٢ النساء ٣٣,٣٣ ٢ النساء
 ٦٩,٣٣ ٢٠٨ الرجال ٦٦,٦٧ ٤ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ٣٠٠ اموع ١٠٠,٠٠ ٦ اموع

 حزب التحالف االجتماعي تكتل التحالف من أجل اجلميع
 غري متاح غري متاح النساء ٣٠,٥٩ ٢٦ النساء
 غري متاح غري متاح الرجال ٦٩,٤١ ٥٩ الرجال
 غري متاح غري متاح اموع ١٠٠,٠٠ ٨٥ اموع

 حزب املكسيك املمكنة حزب الثورة الدميقراطية
 ٤٩,٣٣ ١٤٧ النساء ٣٤,٨٧ ٩١ النساء
 ٥٠,٦٧ ١٥١ الرجال ٦٥,١٣ ١٧٠ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ٢٩٨ اموع ١٠٠,٠٠ ٢٦١ اموع

 احلزب الليربايل املكسيكي حزب العمل
 ٣٠,٠٠ ٩٠ النساء ٣٢,٦٤ ٩٤ النساء
 ٧٠,٠٠ ٢١٠ الرجال ٦٧,٣٦ ١٩٤ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ٣٠٠ اموع ١٠٠,٠٠ ٢٨٨ اموع

 القوة املواطنية حزب املكسيك األخضر اإليكولوجي
 ٣٠,٠٧ ٨٩ النساء ٣٠,٠٥ ٦١ النساء
 ٦٩,٩٣ ٢٠٧ جالالر ٦٩,٩٥ ١٤٢ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ٢٩٦ اموع ١٠٠,٠٠ ٢٠٣ اموع
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 ٢-٧اجلدول 
النسبة املئوية القانونية، حسب اجلنس، للمرشحني للنيابة على أسـاس التمثيـل التناسـيب                

  ٢٠٠٣-٢٠٠٢يف العملية االنتخابية االحتادية، 
 

 النسبة املئوية العدد املطلق اجلنس النسبة املئوية دد املطلقالع اجلنس

 حزب اتمع القومي حزب العمل الوطين
 ٤٤,٥٠ ٨٩ النساء ٥١,٥٠ ١٠٣ النساء
 ٥٥,٥٠ ١١١ الرجال ٤٨,٥٠ ٩٧ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ٢٠٠ اموع ١٠٠,٠٠ ٢٠٠ اموع

 حزب التحالف االجتماعي حزب الثورة الدميقراطية
 ٣٨,٥٥ ٦٤ النساء ٤٩,٥٠ ٩٩ النساء
 ٦١,٤٥ ١٠٢ الرجال ٥٠,٥٠ ١٠١ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ١٦٦ اموع ١٠٠,٠٠ ٢٠٠ اموع

 حزب املكسيك املمكنة حزب العمل
 ٥٣,٤٩ ٩٢ النساء ٥٧,٥٠ ١١٥ النساء
 ٤٦,٥١ ٨٠ الرجال ٤٢,٥٠ ٨٥ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ١٧٢ اموع ١٠٠,٠٠ ٢٠٠ اموع

 احلزب الليربايل املكسيكي  األخضر اإليكولوجيحزب املكسيك
 ٣٨,٨٩ ٧٧ النساء ٤٥,٥٠ ٩١ النساء
 ٦١,١١ ١٢١ الرجال ٥٤,٥٠ ١٠٩ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ١٩٨ اموع ١٠٠,٠٠ ٢٠٠ اموع

 القوة املواطنية تقاربحزب ال
 ٣٢,٢٩ ٦٦ النساء ٤٦,٢٠ ٩١ النساء
 ٦٠,٧١ ١٠٢ الرجال ٥٣,٨٠ ١٠٦ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ١٦٨ اموع ١٠٠,٠٠ ١٩٧ اموع

 
 . معلومات قدمها املعهد االنتخايب االحتادي:   املصدر



CEDAW/C/MEX/6  
 

06-22042 235 
 

 ٣-٧اجلدول 
النسبة املئوية العامة للمرشحني للنيابة باألغلبية النسبية يف العملية االنتخابيـة االحتاديـة،               

٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
 

 املناوبون األصليون اموع
 النسبة املئوية العدد املطلق النسبة املئوية العدد املطلق ملئويةالنسبة ا العدد املطلق اجلنس

 حزب العمل الوطين
 ٣٤,٦٧ ١٠٤ ٢٧ ٨١ ٣٠,٨٣ ١٨٥ النساء
 ٦٥,٣٣ ١٩٦ ٧٣ ٢١٩ ٦٩,١٧ ٤١٥ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ٣٠٠ ١٠٠,٠٠ ٣٠٠ ١٠٠,٠٠ ٦٠٠ اموع

 احلزب الثوري املؤسسي
 ٤٩,٢٦ ١٠٠ ١٠,٨٤ ٢٢ ٣٠,٠٥ ١٢٢ النساء
 ٥٠,٧٤ ١٠٣ ٨٩,١٦ ١٨١ ٦٩,٩٥ ٢٨٤ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ٢٠٣ ١٠٠,٠٠ ٢٠٣ ١٠٠,٠٠ ٤٠٦ اموع

 حزب الثورة الدميقراطية
 ٣٧,٣٣ ١١٢ ٣٢ ٩٦ ٣٤,٦٧ ٢٠٨ النساء
 ٦٢,٦٧ ١٨٨ ٦٨ ٢٠٤ ٦٥,٣٣ ٣٩٢ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ٣٠٠ ١٠٠,٠٠ ٣٠٠ ١٠٠,٠٠ ٦٠٠ اموع

 حزب العمل
 ٤٤ ١٣٢ ٣١,٣٣ ٩٤ ٣٧,٧٦ ٢٢٦ النساء
 ٥٦ ١٦٨ ٦٨,٦٧ ٢٠٦ ٦٢,٣٣ ٣٧٤ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ٣٠٠ ١٠٠,٠٠ ٣٠٠ ١٠٠,٠٠ ٦٠٠ اموع

 حزب املكسيك األخضر اإليكولوجي
 ٣٤,٤٨ ٧٠ ٣٠,٠٥ ٦١ ٣٢,٢٧ ١٣١ النساء
 ٦٥,٥٢ ١٣٣ ٦٩,٩٥ ١٤٢ ٦٧,٧٣ ٢٧٥ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ٢٠٣ ١٠٠,٠٠ ٢٠٣ ١٠٠,٠٠ ٤٠٦ اموع

 حزب التقارب
 ٣٦,٦٧ ١١٠ ٣٢ ٩٦ ٣٤,٣٣ ٢٠٦ النساء
 ٦٣,٣٣ ١٩٠ ٣٨ ٢٠٤ ٦٥,٦٧ ٣٩٤ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ٣٠٠ ١٠٠,٠٠ ٣٠٠ ١٠٠,٠٠ ٦٠٠ اموع

القوميتمعحزب ا  
 ٣٨,٣٣ ١١٥ ٣٠,٦٧ ٩٢ ٣٤,٥٠ ٢٠٧ النساء
 ٦١,٦٧ ١٨٥ ٦٩,٣٣ ٢٠٨ ٦٥,٥٠ ٣٩٣ الرجال
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 املناوبون األصليون اموع
 النسبة املئوية العدد املطلق النسبة املئوية العدد املطلق ملئويةالنسبة ا العدد املطلق اجلنس

 ١٠٠,٠٠ ٣٠٠ ١٠٠,٠٠ ٣٠٠ ١٠٠,٠٠ ٦٠٠ اموع
 عيحزب التحالف االجتما

 ٣٤,٣٣ ١٠٣ ٢١ ٦٣ ٢٧,٦٧ ١٦٦ النساء
 ٦٥,٦٧ ١٩٧ ٧٩ ٢٣٧ ٧٢,٣٣ ٤٣٤ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ٣٠٠ ١٠٠,٠٠ ٣٠٠ ١٠٠,٠٠ ٦٠٠ اموع

 حزب املكسيك املمكنة
 ٤٧,٦٥ ١٤٢ ٤٩,٣٣ ١٤٧ ٤٨,٤٩ ٢٨٩ النساء
 ٥٢,٣٥ ١٥٦ ٥٠,٦٧ ١٥١ ٥١,٥١ ٣٠٧ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ٢٩٨ ١٠٠,٠٠ ٢٩٨ ١٠٠,٠٠ ٥٩٦ اموع

 زب الليربايل املكسيكياحل
 ٢١,٦٧ ٦٥ ٣٠ ٩٠ ٢٥,٨٣ ١٥٥ النساء
 ٧٨,٣٣ ٢٣٥ ٧٠ ٢١٠ ٧٤,١٧ ٤٤٥ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ٣٠٠ ١٠٠,٠٠ ٣٠٠ ١٠٠,٠٠ ٦٠٠ اموع

 القوة املواطنية
 ٣٦,٨٢ ١٠٩ ٣٠,٠٧ ٨٩ ٣٣,٤٥ ١٩٨ النساء
 ٦٣,١٨ ١٨٧ ٦٩,٩٣ ٢٠٧ ٦٦,٥٥ ٣٩٤ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ٢٩٦ ١٠٠,٠٠ ٢٩٦ ١٠٠,٠٠ ٥٩٢ اموع

 التحالف من أجل اجلميع
 ٣٦,٠٨ ٣٥ ٢٧,٨٤ ٢٧ ٣١,٩٦ ٦٢ النساء
 ٦٣,٩٢ ٦٢ ٧٢,٢٦ ٧٠ ٦٨,٠٤ ١٣٢ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ٩٧ ١٠٠,٠٠ ٩٧ ١٠٠,٠٠ ١٩٤ اموع
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 ٤-٧اجلدول 
ى أساس التمثيل التناسيب يف العملية االنتخابية      النسبة املئوية العامة للمرشحني للنيابة عل       

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢االحتادية، 
 

 املناوبون األصليون اموع
 النسبة املئوية العدد املطلق النسبة املئوية العدد املطلق النسبة املئوية العدد املطلق اجلنس

 حزب العمل الوطين
 ٤٨,٥٠ ٩٧ ٥١,٥٠ ١٠٣ ٥٠,٠٠ ٢٠٠ النساء
 ٥١,٥٠ ١٠٣ ٤٨,٥٠ ٩٧ ٥٠,٠٠ ٢٠٠ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ٢٠٠ ١٠٠,٠٠ ٢٠٠ ١٠٠,٠٠ ٤٠٠ اموع

 احلزب الثوري املؤسسي
 ٥٠,٥٠ ١٠١ ٤٩,٥٠ ٩٩ ٥٠,٠٠ ٢٠٠ النساء
 ٤٩,٥٠ ٩٩ ٥٠,٥٠ ١٠١ ٥٠,٠٠ ٢٠٠ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ٢٠٠ ١٠٠,٠٠ ٢٠٠ ١٠٠,٠٠ ٤٠٠ اموع

 حزب الثورة الدميقراطية
 ٤٩,٧٥ ٩٩ ٤٢,٢١ ٨٤ ٤٥,٩٨ ١٨٣ النساء
 ٥٠,٢٥ ١٠٠ ٥٧,٧٩ ١١٥ ٥٤,٠٢ ٢١٥ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ١٩٩ ١٠٠,٠٠ ١٩٩ ١٠٠,٠٠ ٣٩٨ اموع

 حزب العمل
 ٥٧,٥٠ ١١٥ ٥٧,٥٠ ١١٥ ٥٧,٥٠ ٢٣٠ النساء
 ٤٢,٥٠ ٨٥ ٤٢,٥٠ ٨٥ ٤٢,٥٠ ١٧٠ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ٢٠٠ ١٠٠,٠٠ ٢٠٠ ١٠٠,٠٠ ٤٠٠ اموع

 حزب املكسيك األخضر اإليكولوجي
 ٣٦,٠٠ ٧٢ ٤٥,٥٠ ٩١ ٤٠,٧٥ ١٦٣ ساءالن

 ٦٤,٠٠ ١٢٨ ٥٤,٥٠ ١٠٩ ٥٩,٢٥ ٢٣٧ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ٢٠٠ ١٠٠,٠٠ ٢٠٠ ١٠٠,٠٠ ٤٠٠ اموع

 حزب التقارب
 ٣٩,٥٩ ٧٨ ٤٦,١٩ ٩١ ٤٢,٨٩ ١٦٩ النساء
 ٦٠,٤١ ١١٩ ٥٣,٨١ ١٠٦ ٥٧,١١ ٢٢٥ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ١٩٧ ١٠٠,٠٠ ١٩٧ ١٠٠,٠٠ ٣٩٤ اموع

قومي التمعحزب ا 
 ٤٣,٠٠ ٨٦ ٤٤,٥٠ ٨٩ ٤٣,٧٥ ١٧٥ النساء
 ٥٧,٠٠ ١١٤ ٥٥,٥٠ ١١١ ٥٦,٢٥ ٢٢٥ الرجال
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 املناوبون األصليون اموع
 النسبة املئوية العدد املطلق النسبة املئوية العدد املطلق النسبة املئوية العدد املطلق اجلنس

 ١٠٠,٠٠ ٢٠٠ ١٠٠,٠٠ ٢٠٠ ١٠٠,٠٠ ٤٠٠ اموع
 حزب التحالف االجتماعي

 ٣٤,٩٤ ٥٨ ٣٨,٥٥ ٦٤ ٣٦,٥٧ ١٢٢ النساء
 ٦٥,٠٦ ١٠٨ ٦١,٤٥ ١٠٢ ٦٣,٢٥ ٢١٠ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ١٦٦ ١٠٠,٠٠ ١٦٦ ١٠٠,٠٠ ٣٣٢ اموع

 حزب املكسيك املمكنة
 ٤٣,٦٠ ٧٥ ٥٣,٤٩ ٩٢ ٤٨,٥٥ ١٦٧ النساء
 ٥٦,٤٠ ٩٧ ٤٦,٥١ ٨٠ ٥١,٤٥ ١٧٧ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ١٧٢ ١٠٠,٠٠ ١٧٢ ١٠٠,٠٠ ٣٤٤ اموع

 احلزب الليربايل املكسيكي
 ٢٨,٢٨ ٥٦ ٣٨,٨٩ ٧٧ ٣٣,٥٩ ١٣٣ النساء
 ٧١,٧٢ ١٤٢ ٦١,١١ ١٢١ ٦٦,٤١ ٢٦٣ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ١٩٨ ١٠٠,٠٠ ١٩٨ ١٠٠,٠٠ ٣٩٦ اموع

 القوة املواطنية
 ٣٤,٥٢ ٥٨ ٣٩,٢٩ ٦٦ ٣٦,٢٩ ١٢٤ النساء
 ٦٥,٤٨ ١١٠ ٦٣,١٠ ١٠٢ ٦٣,١٠ ٢١٢ الرجال
 ١٠٠,٠٠ ١٦٨ ١٠٠,٠٠ ١٦٨ ١٠٠,٠٠ ٣٣٦ اموع

 
 . معلومات قدمها املعهد االنتخايب االحتادي:   املصدر



CEDAW/C/MEX/6  
 

06-22042 239 
 

 ١٠املادة 
 ١-١٠اجلدول 

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ و ٢٠٠١-٢٠٠٠، برنامج الفرصمنح   
 

 األعوام الدراسية
 املتغري السنوي ٪ اهلدف املستكملة

 البيان
٢٠٠٠‐
٢٠٠١ 

٢٠٠١‐
٢٠٠٢ 

٢٠٠٢‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٣‐
٢٠٠٤ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٥ 

٢٠٠٥‐
 )ت(٢٠٠٦

٢٠٠٤‐
٢٠٠٥/
٢٠٠٠‐
٢٠٠١ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٥/
٢٠٠٣‐
٢٠٠٤ 

٢٠٠٥‐
٢٠٠٦/
٢٠٠٤‐
٢٠٠٥ 

 ٥,٨ ١١,٤ ١٠٥,٢ ٥ ٣٩٦ ٠٠٠ ٥ ١٠٠ ٣٧٩ ٤ ٥٧٧ ٠٠٩ ٤ ٣٥٥ ٩٢٧ ٣ ٣١٥ ٤٨١ ٢ ٤٨٥ ٣٢٣ اموع
 ٥,٨ ١٢,١ ١٠٨,٤ ٢ ٧٠٤ ٣٦٣ ٢ ٥٥٦ ٢٠٤ ٢ ٢٨٠ ١٣٦ ٢ ١٦٧ ٨٣٦ ١ ٦٤٤ ٣٥٨ ١ ٢٢٦ ٧٨٥ النساء
 ٥,٨ ١٠,٨ ١٠٢,٢ ٢ ٦٩١ ٦٣٧ ٢ ٥٤٤ ١٧٥ ٢ ٢٩٦ ٨٧٣ ٢ ١٨٨ ٠٩١ ١ ٦٧١ ١٢٣ ١ ٢٥٨ ٥٣٨ الرجال

 حسب املستوى التعليمي
 ٥,٨ ١٠,٩ ٨٠,٤ ٤ ٧٤٤ ٢٥٠ ٤ ٤٨٤ ٣٣٥ ٤ ٠٤١ ٩٤٦ ٣ ٩١٩ ١٧٦ ٣ ٠٤٧ ٧٤٨ ٢ ٤٨٥ ٣٢٣ األساسي
 ٥,٨ ٩,٤ ٧٠,٢ ٣ ٠٢٠ ٣٥٧ ٢ ٨٥٤ ٨٨٦ ٢ ٦٠٩ ٦٩٢ ٢ ٥٨٨ ٥٨٧ ٢ ٠٤٤ ٠٠١ ١ ٦٧٧ ١٣٨ االبتدائي
 ٥,٨ ١٣,٨ ١٠١,٦ ١ ٧٢٣ ٨٩٣ ١ ٦٢٩ ٤٤٩ ١ ٤٣٢ ٢٥٤ ١ ٣٣٠ ٥٨٩ ١ ٠٠٣ ٧٤٧ ٨٠٨ ١٨٥ الثانوي

 ٥,٨ ١٥,١  ٦٥١ ٧٥٠ ٦١٦ ٠٤٤ ٥٣٥ ٠٦٣ ٤٣٦ ٧٥١ ٢٦٧ ٧٣٣  املتوسط العايل
 جمموعات األدوات املدرسية

 )باآلالف(املوزعة 
 ٢,٠ ٤,١ ٤١,٣ ١ ٨٤٦,٦ ١ ٨١١,٢ ١ ٧٤٠,٦ ١ ٧٦١,٦ ١ ٥٠٤,٨ ١ ٢٨١,٦ )١(الفرص
 

 .الفرصوزارة املالية واالئتمان العام وهيئة التنسيق الوطنية لربنامج التنمية البشرية :     املصدر
شري إىل التالميذ الذين يترددون على املدارس املـشمولة برعايـة بـرامج الـس الـوطين لتـشجيع التعلـيم واحلاصـلني علـى املـنح الدراسـية                        ي)  ١(

 ). الذين يتسلمون اموعاتالفرصأي أن املقصود هم احلاصلون على منح  (الفرصلربنامج 
 .أرقام تقديرية ميكن أن تتغري) ت(
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 ١١املادة 
 ١-١١اجلدول 

 
 ٢٠٠٣ ٢٠٠٠ املؤشر

     حسب نوع النشاط)١(الرقم القياسي للعزل املهين
 ٣٩,٢ ٣٧,٧ اموع    

 ٨٤,٣ ٧٧ التعدين، التشييد، الكهرباء، الغاز، املياه
 ٧٣,٢ ٧٢,٩ النقل، اخلدمات املتصلة بالنقل واالتصاالت

 ٤٧,٤ ٤٨,٨ )٢(اخلدمات الشخصية
 ٣٣,٣ ٣٣,٨ )٢(خدمات للمنتج

 ٢٩,٦ ٢٩,٩ )٢(اخلدمات االجتماعية
 ١٦,١ ١٨,٥ التجارة

 ١٢ ١٠,٧ الصناعة التحويلية
 ٥,٩ ٢,٨ األنشطة الزراعية
 ١٤,٢ - ١٤,٤ - التمييز يف األجور

 النساء الرجال النساء الرجال 
 ٥٨,٦ ٥٥,٧ ٥٩ ٥٥,٦ النسبة املئوية للسكان العاملني بأجر

 )٣(٤٠,٩ )٣(٣٤,٨ ٤٢,٤ ٣٦,٤ملني احلاصلني على قروضالنسبة املئوية للسكان العا

النسبة املئوية للسكان العـاملني الـذين تكـون مهنتـهم
 ١١,٧ ٠,٩ ١١,٨ ٠,٩ العمل املرتيل: األساسية

 ١٣ ٩١٦ ٢٦ ٧١٦ ١٣ ٣١١ ٢٥ ٦٧٢ )باملاليني(السكان العاملون 
 )٤(٤٨٨,٧١ )٤(٤١٧,٠٥ ٥٧٦,٧١ ٤٦٨,٧٠ )باآلالف(العاملون يف صناعة جتهيز الصادرات 

 
 املعهــد الــوطين لإلحــصاء واجلغرافيــا واملعلوماتيــة، النــساء والرجــال يف –املعهــد الــوطين للمــرأة :    املــصدر 

؛ املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا واملعلوماتية، الدراسـة االستقـصائية الوطنيـة          ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٢املكسيك،  
ــة،  ــوطين ل ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠للعمال ــد ال ــز     ؛ املعه ــة، إحــصائيات صــناعة جتهي ــا واملعلوماتي إلحــصاء واجلغرافي

 .٢٠٠٤الصادرات، 
 ٢حيسب الرقم القياسي بقسمة جمموع الفروق املطلقة يف نسبة الرجال والنساء يف كل مهنة علـى                  )١( 

 .١٠٠وضرب احلاصل يف 
ت  وخــدمات االســتجمام، واخلــدما  ،خــدمات املطــاعم والفنــادق  : تــشمل اخلــدمات الشخــصية   )٢( 

الرياضــية، والتروحييــة، وتــأجري املنقــوالت، وغريهــا مــن اخلــدمات الشخــصية؛ وتــشمل اخلــدمات    
اخلـــدمات التعليميـــة، والطبيـــة، والـــصحية، واملـــساعدة االجتماعيـــة واإلدارة العامـــة  : االجتماعيـــة

والــدفاع؛ وتــشمل اخلــدمات للمنــتج اخلــدمات املاليــة، والتأمينيــة، وتــأجري املنقــوالت، واخلــدمات   
 .ملهنية والتقنيةا

 .٢٠٠٢بيانات عام  )٣( 
 .٢٠٠٤سبتمرب /أيلولبيانات تقديرية،  )٤( 
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 ١٢املادة 
 ١-١٢اجلدول 

 
 وفيات األمهات  

 
اء ــــد الوطين لإلحصــات املعهــبيان

 واجلغرافيا واملعلوماتية
 البيانات املعدلة

 املعدل عدد الوفيات املعدل عدد الوفيات العام
٧,٤ ١ ٥٦٩ ٤,٧ ١ ٣١٠ ٢٠٠٠ 
٧,٢ ١ ٤٩٤ ٤,٥ ١ ٢٥٣ ٢٠٠١ 
٦,٣ ١ ٢٩١ ٤,٠ ١ ٠٨٣ ٢٠٠٢ 

 .٢٠٠٢ و ٢٠٠٠ يف املائة بعد تعديل األرقام فيما بني عامي ١٤,٦    قل املعدل بنسبة  
 .قليال على عامني، حدث جتاوز ملا حتقق يف األعوام العشرة املاضية     فيما يزيد 

 ٢-١٢اجلدول   
 

 *٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ املؤشر

  ٪٧٣,١ * ٪٧٢,٦  ٪٧٢,١  ٪٧١,٤  ٪٧٠,٨ انتشار استخدام وسائل منع احلمل
 ٣ ٠٦٩ ٤٥٦ ٢ ٩٤٨ ٠٧١ ٢ ٨٢٥ ٦٣١ ٢ ٧٥٦ ٤١٦ ٢ ٦٧٧ ٧٩١املستخدمات الفعليات لوسائل تنظيم األسرة
 ٧٧١ ٧١٩ ٧٨٧ ٢١٧ ٨٠٣ ٨٠٧ ٨٤٦ ٠٨٥ ٩٠٢ ٥٠٨ املوافقات اجلدد على وسائل تنظيم األسرة

 
 .وزارة الصحة، من أجل التقرير اخلاص بالتقدم يف الربنامج الوطين لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد املرأة: املصدر
 .تقديرات املركز الوطين إلنصاف اجلنسني والصحة اإلجنابية*    

 ٣-١٢اجلدول  
 
 العام

 امرأة يبلغن ١٠٠ ٠٠٠معدل الوفيات لكل 
 ٢٠٠٠النقص عن عام  اما أو أكثر ع٢٥من العمر 

١٩,٢٩ ٢٠٠٠  
٥,٦ ١٨,٢١ ٢٠٠١٪  
١١,٩٧ ١٦,٩٨ ٢٠٠٢٪  
١٤,٢٥ ١٦,٥٤ ٢٠٠٣٪  

  
وزارة الـصحة؛  /اإلدارة العامـة للعالقـات الدوليـة    /املعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيـا واملعلوماتيـة      :     املصدر

زارة الصحة، مـن أجـل التقريـر اخلـاص بالتقـدم يف الربنـامج               و. ٢٠٠٣البيانات الرمسية احلديثة تعود إىل عام       
 .٢٠٠٤الوطين لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد املرأة، 



CEDAW/C/MEX/6
 

242 06-22042 
 

 ٤-١٢اجلدول 
 

 إجراء الوالدات على أيدي موظفني خمتصني  
 
 *٢٠٠٦ *٢٠٠٣ ٢٠٠٠ ١٩٩٤ العام

 ٩٠,٠ ٧٩,٨ ٦٨,٩ ٦٦,٥ النسبة املئوية
 

من أجل التقرير املتعلق بالتقدم يف الربنامج الوطين لتكافؤ الفـرص وعـدم التمييـز               وزارة الصحة،   :     املصدر
 .٢٠٠٤ضد املرأة، 

 .أرقام تقديرية*    
 ١٣املادة  

 ١-١٣اجلدول 
 

ــرامج اســتراتيجية     ــة والرياضــية   معــكب ــصادية واالجتماعي ــصلة باالســتحقاقات االقت  املت
 والثقافية

 
 املؤسسات الرئيسية املسؤولة/امجالرب عدد الربامج اال/العنوان

  ١١١  توسيع القدرات– ١
نوعية احلياة، اإلنصاف، التالحم 
 االجتماعي، الدفاع عن احلقوق

 )املعهد املكسيكي للشباب(إنصاف اجلنسني ١٤
 )املعهد املكسيكي للشباب(السياحة والترويح عن الشباب 

اعيـة للعـاملني    معهد الـضمان واخلـدمات االجتم     (تشجيع الرياضة
 )يف الدولة

معهـد الـضمان واخلـدمات      (الربنامج الوطين للسياحة االجتماعيـة      
 )االجتماعية للعاملني يف الدولة

معهــــد الــــضمان واخلــــدمات  (اخلــــدمات االجتماعيــــة الثقافيــــة  
 )االجتماعية للعاملني يف الدولة

معهـد  (رعاية الفئات السريعة التـأثر مـن الـسكان أصـحاب احلـق              
 )واخلدمات االجتماعية للعاملني يف الدولةالضمان

  ٣٦ التعليم
 اللجنـة الوطنيـة   –وزارة التعلـيم العـام      (املراكز الرياضية املدرسـية ٢  تشجيع الرياضة-

 )للرياضة
ــوطين للنــشاط البــدين    ــامج ال ــيم العــام  (الربن ــة –وزارة التعل  اللجن

 )الوطنية للرياضة
  ٥٤ اخلدمات الصحية والتغذوية

 )وزارة الصحة(محلة من أجل نوعية اخلدمات الصحية  ١ وعية اخلدمات الصحية ن-
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 املؤسسات الرئيسية املسؤولة/امجالرب عدد الربامج اال/العنوان

 )وزارة الصحة(املرأة والصحة : برنامج العمل ٣  املرأة-
 )وزارة الصحة(سرطان عنق الرحم : برنامج العمل  
 )وزارة الصحة(سرطان الثدي : برنامج العمل  
مان واخلـدمات االجتماعيـة للعـاملني يف        معهد الض (تنظيم األسرة ١  الصحة اإلجنابية-

 )الدولة
  ٣٨  توليد فرص الدخل– ٢

التنمية احمللية واحلصول على 
 االئتمان

دعــم التنميـــة املتكاملـــة للعمـــال ومــواردهم العائليـــة مـــن خـــالل    ٢
وزارة ( صـندوق الـدعم والـضمان السـتهالك العمـال            –االئتمان

 )العمل والضمان االجتماعي
  ٤٧ صول تكوين األ– ٣
 )وزارة الصحة(“ اعثر على شبيهك يف احلياة” ١٠  توفري احلماية االجتماعية– ٤

  
ــالغني ــة الب ــق رفاهي ــة   (مراف ــضمان واخلــدمات االجتماعي معهــد ال

 )للعاملني يف الدولة

  
معهــد الــضمان واخلــدمات االجتماعيــة للعــاملني (نفقــات اجلنــازة

 )يف الدولة
 )وزارة التنمية االجتماعية( يف جمملهم املعهد الوطين للبالغني  

  
معهــــد الــــضمان واخلــــدمات (معاشــــات عــــن أخطــــار العمــــل 

 )االجتماعية للعاملني يف الدولة

  
ــة ــات التقاعديـ ــة   (املعاشـ ــدمات االجتماعيـ ــضمان واخلـ ــد الـ معهـ
 )للعاملني يف الدولة

 )وزارة الصحة(التأمني الصحي الشعيب  

  
معهــد الــضمان واخلــدمات   (الطفــل دائــرة مرافــق رفاهــة ومنــاء    
 )االجتماعية للعاملني يف الدولة

  
معهـد الـضمان واخلـدمات االجتماعيـة للعـاملني          (خدمات الـدفن

 )يف الدولة

  
ــة   (اإلعانــات واملــساعدات معهــد الــضمان واخلــدمات االجتماعي

 )للعاملني يف الدولة
 

ت مــن صــفحة رئاســة اجلمهوريــة علــى اإلنترنــت      املعهــد الــوطين للمــرأة، اســتنادا إىل بيانــا    :.    املــصدر
)www.presidencia.gob.mx ( ٢٠٠٥مايو /أيار ١٢جرى االطالع عليها يف. 

جمموع الربامج ال يعين اإلمجايل، حيث إن الـمعروض هو فقط الربامج املتصلة باملسائل الواردة               :    مالحظة
 . من االتفاقية١٣ادة يف امل

http://www.presidencia.gob.mx/
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 ١٤املادة 
 ١-١٤اجلدول 

 
 املتصلة باملرأة الريفية واملرأة من السكان األصليني، وتـشجيع اإلنتـاج،    معكبرامج استراتيجية     

 والفقر
 
 املؤسسات الرئيسية املسؤولة/الربامج عدد الربامج اال/العنوان

  ١١١  توسيع القدرات– ١
اف، التالحم نوعية احلياة، اإلنص

 االجتماعي، الدفاع عن احلقوق
 )املعهد املكسيكي للشباب(دعم الشبان من السكان األصليني  ١٤

املعهــد الــوطين للــسكان (حقــوق الــسكان األصــليني واحلــصول علــى العدالــة  
 )األصليني

 )املعهد الوطين للسكان األصليني(تنمية ثقافات السكان األصليني 
املعهــد الــوطين للــسكان   (رية للــسكان األصــليني  التنميــة االجتماعيــة والبــش  

 )األصليني
 )املعهد املكسيكي للشباب(اإلنصاف واجلنسانية 

   التدريب
  ٣٦ التعليم

وزارة التعلـيم العـام،     (برنامج دعم وتقوية مشاريع اخلدمـة االجتماعيـة احملليـة            ١٦  وحتسني اإلدارةنوعية التعليم
 )البحث العلميوكالة الوزارة للتعليم العايل و

التعليم اتمعي وتعليم اجلماعات 
 الضعيفة

 )املعهد الوطين للسكان األصليني(املآوى املدرسية للسكان األصليني  ١٠
وزارة التعلـيم  (إنصاف اجلنسني يف مرافق التعليم األساسي للسكان األصـليني         

 )العام، اإلدارة العامة لتعليم السكان األصليني
 )مية االجتماعية، وزارة التعليم العام، وزارة الصحةوزارة التن(الفرص 

وزارة التعلـيم العـام، الـس       (برنامج توسيع وتعزيز منوذج الدورات اتمعيـة        
 )الوطين لتشجيع التعليم

 )وزارة التنمية االجتماعية(برنامج رعاية املزارعني املياومني 
 )وزارة التعليم العام(برنامج احلد من التخلف يف التعليم األويل واألساسي 
 )وزارة التعليم العام(برنامج التنمية التعليمية لألحداث من أبناء الشوارع 

 )وزارة التعليم العام(برنامج تعزيز التعليم املشترك بني الثقافات الثنائي اللغة 
ــيم    ــيم العــام، الــس الــوطين  (بــرامج املــنح الدراســية ومتويــل التعل وزارة التعل

 )يملتشجيع التعل
أشـكال جديـدة ملكافحـة      /إدماج النظام الوطين للتعليم من أجل احلياة والعمل        ١ تعليم الكبار

وزارة (دعــم التقيــيم والبحــث واالبتكــار يف جمــال التعلــيم  /التخلــف الدراســي
 )التعليم العام، الس الوطين للتعليم من أجل احلياة والعمل

 )وزارة التعليم العام) (املتوسط العايل(د التعليم املفتوح ومن بع ٨ التوسع والتغطية
 )وزارة التعليم العام(حتسني تشغيل وتوسيع شبكة سواتل التلفزيون التعليمي 
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 )وزارة التعليم العام(حتمية التعليم قبل املدرسي   
 )وزارة التعليم العام(تشغيل وتوسيع الشبكة املدرسية للمعلوماتية التعليمية   

أشـكال جديـدة ملكافحـة      /إدراج النظام الوطين للتعليم من أجل احلياة والعمل        ٨ يماألستاذية والتعل
وزارة (تـشجيع التقيـيم والبحـث واالبتكـار يف جمـال التعلـيم              /التأخر الدراسـي  

 )التعليم العام، الس الوطين للتعليم من أجل احلياة والعمل
وتــدريس القــيم برنــامج تــدريب املدرســني يف التعلــيم املــشترك بــني الثقافــات  

ــارفهم   ــيم األساســي     (وحتــديث مع ــوزارة للتعل ــة ال ــام، وكال ــيم الع وزارة التعل
 )ودور املعلمني

  ١ تشجيع القراءة
  ٢ تشجيع الرياضة

  ٥٤ اخلدمات الصحية والتغذوية
 )وزارة الصحة(محلة من أجل نوعية اخلدمات الصحية  ١ نوعية اخلدمات الصحية

  ٢ مكافحة اإلدمان
 )وزارة الصحة(برنامج صحة وتغذية السكان األصليني  ١٨ ولة واملراهقةالطف
 )وزارة الصحة(“ اعثر على شبيهك يف احلياة”  
 )وزارة التنمية االجتماعية (DICONSAمشروع   
 )وزارة التنمية االجتماعية (LICONSAمشروع   
 )ليم العاموزارة التنمية االجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التع(الفرص   
 )وزارة الصحة(الصحة اإلجنابية : برنامج العمل  

  
اإليــدز واألمــراض املنقولــة   /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   : برنــامج العمــل 

 )وزارة الصحة(باالتصال اجلنسي 
 )وزارة الصحة(برنامج رعاية املراهقني   
 )وزارة الصحة(برنامج رعاية الطفولة   
 )وزارة الصحة(كاملة حلمل املراهقات برنامج الرعاية املت  
 ) وزارة الصحة–وزارة التعليم العام (برنامج التربية الصحية   

  
ــصحة املراهــق    ــامج املؤســسي ل ــة   (الربن ــضمان واخلــدمات االجتماعي معهــد ال

 )للعاملني يف الدولة
 )املعهد املكسيكي للشباب(احلياة اجلنسية   
 )وزارة الصحة(والصحة املرأة : برنامج العمل ٣ ملرأةا

 )وزارة الصحة(سرطان عنق الرحم : برنامج العمل  
 )وزارة الصحة(سرطان الثدي : برنامج العمل  

ــة     ٩ التغذية ــة وحتــسني التغذي ــة التغذوي ــة    (الرعاي ــضمان واخلــدمات االجتماعي ــد ال معه
 )للعاملني يف الدولة

 )لعاملني يف الدولةمعهد الضمان واخلدمات االجتماعية ل(األم والطفل   
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 )وزارة التنمية االجتماعية(برنامج التزويد اتمعي بفطائر الذرة   
الربنــامج الــوطين للتنميــة  (الربنــامج االجتمــاعي املتكامــل للمــساعدة الغذائيــة    

 )املتكاملة لألسرة
 )وزارة الصحة(برنامج صحة وتغذية السكان األصليني   
 )وزارة الصحة(“ ةاعثر على شبيهك يف احليا”  
 )وزارة التنمية االجتماعية (DICONSAمشروع   
 )وزارة التنمية االجتماعية (LICONSAمشروع   
 )وزارة التنمية االجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التعليم العام(الفرص   

اإلرشــــاد والتثقيــــف فــــي جمال
 الصحة

واخلـدمات االجتماعيـة للعـاملني يف       معهـد الـضمان     (اإلرشاد يف جمال الصحة      ٣
 )الدولة

 )وزارة الصحة(اتمعات احمللية الصحية : برنامج العمل  
اإليــدز واألمــراض املنقولــة   /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   : برنــامج العمــل   

 )وزارة الصحة(باالتصال اجلنسي 
  ١٨ الوقاية من األمراض ومعاجلتها

 )وزارة الصحة(ان من املخاطر الصحية محاية السك ١ املخاطر الصحية
 )وزارة الصحة(برنامج العمل يف جمال الصحة البيئية  ١ الصحة البيئية

 )وزارة الصحة(برنامج اإلنصاف والنوعية والتنمية يف جمال الصحة  ٨ الصحة للجماعات الضعيفة
 )وزارة التنمية االجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التعليم العام(الفرص   
 )وزارة الصحة(برنامج صحة وتغذية السكان األصليني   
 )وزارة الصحة(“ اعثر على شبيهك يف احلياة”  
معهـد الـضمان واخلـدمات االجتماعيـة للعـاملني          (رعاية الـشيخوخة الناجحـة        

 )يف الدولة
 )وزارة الصحة(برنامج الوقاية من العجز والتأهيل   

 )معهد الضمان واخلدمات االجتماعية للعاملني يف الدولة(ة تنظيم األسر ١ الصحة اإلجنابية
  ٣٨  توليد فرص الدخل– ٢

التنميــة احملليــة واحلصــول علــــى
 االئتمان

 )وزارة التنمية االجتماعية(استراتيجية املناطق البالغة الصغر  ٢
 –ن دعم التنمية املتكاملة للعمال ومواردهم العائليــة من خــالل االئتما

وزارة العمل والضمان (صنــدوق الدعــم والضمــان الستهالك العمــال 
 )االجتماعي

   توليد العمالة
 )وزارة التنمية االجتماعية(برنامج املوئل  ٤٧  تكوين األصول– ٣
املعهـد املكـسيكي    ( الفـرص    –برنامج املعهد املكسيكي للـضمان االجتمـاعي          

 )للضمان االجتماعي
املعهـد الـوطين للـسكان      (اريع املستدامة يف مناطق السكان األصليني       دعم املش   

 )األصليني
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 )املعهد املكسيكي للشباب(البيئة   
ــة واالئتمــان مــن أجــل اإلســكان املتقــدم       االدخار ــامج االدخــار واإلعان “ بيتــك”برن

 )اللجنة الوطنية لدعم اإلسكان(
اللجنة الوطنية لـدعم  (للحصول على مسكن  برنامج العمل لإلعانات املباشرة       حقوق التملك

 )اإلسكان
 )اللجنة الوطنية لدعم اإلسكان(برنامج العمل لالدخار من أجل السكن   
 )اللجنة الوطنية لدعم اإلسكان(برنامج العمل للتحسني املادي للمسكن   
 )اللجنة الوطنية لدعم اإلسكان(برنامج العمل للتنقل السكين   
 )وزارة التنمية االجتماعية(ني املادي للمسكن برنامج التحس  
 )وزارة البيئة واملوارد الطبيعية(برنامج التنمية اإلقليمية املستدامة   
اللجنـة  /وزارة البيئة واملـوارد الطبيعيـة  (برنامج اهلياكل األساسية للزراعة املائية       

 )الوطنية للمياه
 )وزارة الصحة(“ شبيهك يف احلياةاعثر على ” ١٠  توفري احلماية االجتماعية– ٤
املعهـد املكـسيكي للـضمان      (تأمني دور احلـضانة واالسـتحقاقات االجتماعيـة           

 )االجتماعي
املعهــد (تــأمني التقاعــد واالنقطــاع عــن العمــل للتقــدم يف الــسن والــشيخوخة    

 )املكسيكي للضمان االجتماعي
 )يكي للضمان االجتماعياملعهد املكس(التأمني على احلياة بتغطية متوسطة   
ــا     ــتحقاقات االقتـــصادية ودفعهـ املعهـــد املكـــسيكي للـــضمان  (البـــت يف االسـ

 )االجتماعي
ــالغني      ــة الب ــق رعاي ــاملني يف    (مراف ــة للع ــضمان واخلــدمات االجتماعي ــد ال معه

 )الدولة
 )وزارة التنمية االجتماعية(املعهد الوطين للبالغني يف جمملهم   
 )وزارة الصحة(لشعيب التأمني الصحي ا  
ــل        ــاء الطف ــة ومن ــق رفاه ــرة مراف ــة    (دائ ــضمان واخلــدمات االجتماعي ــد ال معه

 )للعاملني يف الدولة
 

املعهــــد الــــوطين للمــــرأة، اســــتنادا إىل بيانــــات مــــن صــــفحة رئاســــة اجلمهوريــــة علــــى اإلنترنــــت   :.    املــــصدر
)www.presidencia.gob.mx ( ٢٠٠٥مايو /أيار ١٢جرى االطالع عليها يف. 

جمموع الربامج ال يعين اإلمجـايل، حيـث إن الــمعروض هـو فقـط الـربامج املتـصلة باملـسائل الـواردة يف                         :    مالحظة
 . من االتفاقية١٤املادة 

http://www.presidencia.gob.mx/
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 ٢-١٤اجلدول 
 الفرص -منوذج الرعاية يف برنامج املعهد املكسيكي للضمان االجتماعي   

 
 الرعاية الطبية

 الصحة اإلجنابية التغذية
 اإلعالم مركز الثقافة التغذوية
 املشورة يف تنظيم األسرة املكمالت الغذائية
 الرعاية السابقة للوالدة دورات تثقيفية

    إعداد األغذية وتناوهلا
 اض املزمنةاألمر الصحة فيما يتعلق بأمراض النساء الرعاية املتكاملة للمراهق

 السكر الكشف عن أمراض النساء :معلومات عن
 ارتفاع ضغط الدم فحص عنق الرحم بالنظر الصحة اجلنسية واإلجنابية

 السل كشف سرطان عنق الرحم والثدي مراكز الرعاية الريفية للمراهقني
    جلان الشباب
    دورات تثقيفية
    حلقات عمل

 العمل اتمعي
 املشاريع اإلنتاجية         التغذية طوعنيمشاركة املت

 أمساك التروتة دورات تثقيفية  مروجة متطوعة١٥٣ ٢١٧
 اجلديان املزارع   مساعدة صحية ريفية١٣ ٨٩٤
 اخلراف البساتني  جلنة صحية١٧ ٠٩٢
 الدجاج حفظ األطعمة  قابلة ريفية٥ ٧٧٧
 الصويا   طبيبا تقليديا٢ ١٢٢

 القطيفيات   
 لزهورا    

 االتصال التعليمي
متكــــني املــــرأة الريفيــــة  
 ومن السكان األصليني

ــة   ــات احملليـــ اتمعـــ
 النظافة األساسية التكنولوجيا املالئمة الصحية

 حلقات عمل
 مواد تعليمية

 اجتماعات للتحديث
 مشورات مرتلية

 سواتل التلفزيون التعليمي

ارف من ـــاب معـــاكتس
م راـــادة احتــــزي: لـــأج

 الذات واختاذ القرار
أشغال من أجل املياه

 النقية
 القرى النموذجية

 مواقد يف الطوابق العليا
 صرف صحي دون مياه

 Lorena موقد
 موسيةنا

 صهاريج أمسنت مسلح
 لوحة أمسنت ليفي

 محى الضنك
 محى املستنقعات

 الكولريا

 
لتابعــة للمعهــد الــوطين للمــرأة، اســتنادا إىل صــحيفة  معلومــات نــسقتها اإلدارة العامــة للــشؤون الدوليــة، ا:    املــصدر

 .٢٠٠٥مايو / أياراملعهد املكسيكي للضمان االجتماعي على اإلنترنت، اليت جرى االطالع عليها يف
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تــدابري اضــطلعت ــا أجهــزة القطــاع الزراعــي مــن أجــل النــساء الريفيــات والنــساء مــن   

 السكان األصليني
 

  وتربية املاشية والتنمية الريفية وصيد األمساك واألغذيةوزارة الزراعة  
توفري الدعم للنـساء الريفيـات لتنفيـذ مـشاريع إنتاجيـة يف جمـال الزراعـة وتربيـة املاشـية               ▪ 

واحلـِرف والتحويل والصناعات القائمة علـى الزراعـة واخلـدمات وغريهـا، مـن خـالل         
ــة    ــة للجماعــات ذات األولوي ــة الريفي املقيمــة يف قــرى ذات مــيش عــال  بــرامج التنمي

 ٥٠٤ مليـون بيـسو، ذهـب    ٢ ٥٢٣، رصـد  ٢٠٠٤ديـسمرب  / األولكانونيف (وفائق  
 ).ماليني منها إىل اجلماعات ذات األولوية

دعم املشاريع اإلنتاجية جلماعـات النـساء الريفيـات املنظمـة، مـن خـالل آليـة صـناديق                    ▪ 
 .املساعدة

حتديد اخلطوط األساسية إلجياد فرص عمل جديـدة        تشجيع وإدراج مشاركة املرأة يف       ▪ 
 .ومشاريع إنتاجية مستدامة

وضــع منــاذج إرشــادية لإلنتــاج يف األفنيــة اخللفيــة للمنــازل لــدعم اســتراتيجية االكتفــاء  ▪ 
 .الذايت من الطعام لألسرة

وضع منهجيات إلعداد فنيني ومنتجني رواد يف اخلطط التنظيمية واألشـكال الترابطيـة              ▪ 
تحالفــات االســتراتيجية وصــناديق االســتثمار واســتراتيجيات التنميــة اإلقليميــة، مــن وال

أجل أن يساعد ذلك يف إعـداد كـوادر تقنيـة وإداريـة يف املنظمـات ذات الـصلة، وفـق                  
 .ج مؤسسي

اختاذ تدابري موجهة إىل اجلماعـات ذات األولويـة يف إطـار التحـالف الـوطين مـن أجـل                     ▪ 
 .الريف

 مشروعا لالضـطالع    ٢ ٨٤٧ امرأة يف    ٣٥ ٠٠٠كات الرأمسالية ألكثر من     دعم املمتل  ▪ 
إقامــة مــزارع لألغنــام واخلنــازير واملــاعز، وزراعــات الدفيئــة؛ : بأنــشطة اإلنتــاج األويل
ــضافة   ــة امل ــد القيم ــابخ     : تولي ــابز، ومط ــغال احلــرف، وخم ــة، وورش ألش ورش للحياك

ــسويق    ــذرة؛ اخلــدمات والت ــصة، وخمــابز لفطــائر ال ــصميم  : رخي ــت، وت ــاهي اإلنترن مق
 .املالبس، وتسويق منتجات األلبان، وغري ذلك
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دعــم اإلعــداد والتــشغيل واملــساعدة التقنيــة واملــشورة الفنيــة : تــشجيع تعزيــز القــدرات ▪ 
 .والتدريب، من أجل تشغيل املشاريع الصغرية اليت ترأسها امرأة

 ٢٥٦ ٣٠٠مـا جمموعـه    اسـتفاد    ٢٠٠٤يف عـام    . صندوق تثبيـت وتعزيـز زراعـة الـنب         ▪ 
وقدمت بشكل مباشـر مـوارد إىل زارعـات الـنب           . منتج، أغلبهم من السكان األصليني    

 ). زارعة بن٥٨ ٩٤٠( بيسو ٢٠٦ ٩٨٨,٥٠٠وصلت إىل 
ســبعة مــشاريع إقليميــة يف   : املــشروع اإلقليمــي للمــساعدة التقنيــة للتمويــل الــصغري      ▪ 

 .ان وغرييرو وأواكساكاتشياباس وأواستيكاس وبويبال وفرياكروس وميتشواك
.  نقطة خدمة تقدم خدمات مالية تناسب سكان الريف ذوي املـوارد الـشحيحة             ١٢٨ ▪ 

 مــن املــستفيدين اجلــدد مــن اخلــدمات املاليــة  ٣٥ ٠٠٠، أدرج ٢٠٠٤ويف ايــة عــام 
 ). يف املائة نساء٣٠(

. للمــرأةاتفــاق تعــاون بــني الــصندوق االســتئماين لألخطــار املــشتركة واملعهــد الــوطين   ▪ 
تدابري للتثقيف البيئي، والبحث، ونقل التكنولوجيـا، والتـدريب، واالتـصال التعليمـي،      

أعمـال تنـسيقية    . والثقافة، والبيئة، واملشاريع اتمعية، والتنمية املستدامة، وغـري ذلـك         
 مسؤوال يف الربنـامج الـوطين لألحـواض         ٣٢توعية الــ   .  من واليات اجلمهورية   ٢٧يف  

 .الوالياتالصغرية يف 
 .إجراء الدراسة االستقصائية الوطنية للمنظمات االقتصادية ▪ 
 . ملتقى إقليميا وملتقى على مستوى البلد١١تنظيم  ▪ 
تشغيل شبكات إقليمية بالغة الصغر لـدعم العمليـات التنظيميـة والتـشاركية جلماعـات            ▪ 

ــات  ــساء الريفي ــز التن   . الن ــة لتعزي ــدمي اخلــدمات الفني ــداخلي  حلقــات عمــل ملق ظــيم ال
 .للجماعات ذات األولوية

 شبكات من املـستوى الثـاين يف        ٤ فريقا عامال،    ١٢٢: الربنامج اخلاص لألمن الغذائي    ▪ 
أنـــشطة تـــدريب .  مـــن واليـــات اجلمهوريـــة ٦ بلـــدة ريفيـــة فائقـــة التـــهميش يف  ٥٥

ومــساعدة تقنيــة متخصــصة، جــوالت للتبــادل التكنولــوجي وتنفيــذ مــساحات صــغرية 
 .إرشادية

عقــد يف تالكــسكاال يف  (ملتقــى النــساء الريفيــات والنــساء مــن الــسكان األصــليني        ▪ 
 ).٢٠٠٥يوليه /متوز
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ــة مفــصلة عــن       ▪  ــة ومالي نظــام معلومــات القطــاع الريفــي، الــذي جيمــع معلومــات مادي
حــسب نــوع املــشروع واملنــتج حــسب اجلــنس والعمــر  (الطلبــات واملــشاريع املعتمــدة 

 ).والفئة االجتماعية
 .مللتقى الوطين بشأن املنظمات االقتصاديةا ▪ 
 .احللقة الدراسية الدولية عن إعادة تقييم اجلماعات ذات األولوية ▪ 
 مــروج جمتمعــي وأفرقــة اســتراتيجية مــن النظــام الــوطين للتنميــة املتكاملــة   ٤٠٠إعــداد  ▪ 

ق العاليـة  لألسرة بشأن التخطيط التشاركي والتنمية الريفية، للعناية بالـسكان يف املنـاط    
 .والفائقة التهميش

املوضـوع بالتعـاون مـع وزارة اإلصـالح الزراعـي           “ النساء يف ريف املكسيك   ”كتاب   ▪ 
 .ومكتب اإلمدادات الزراعية واملعهد الوطين لإلحصاء واجلغرافيا واملعلوماتية

 .إعداد شريطي فيديو عن التجارب الناجحة مع اجلماعات ذات األولوية واملعوقني ▪ 
“  واملنظـور اجلنـساين    القطـاع الزراعـي   ”غت أجهزة القطاع الزراعي اقتراح عمـل        صا ▪ 

مكتــب : ، مــن إعــداد مكاتــب االتــصال يف مؤســسات القطــاع الزراعــي ٢٠٠٤لعــام 
اإلمــدادات الزراعيــة، الــسجل الزراعــي الــوطين، الــصندوق االســتئماين الــوطين لتنميــة  

 .املشاعات، وزارة اإلصالح الزراعي
 

 الح الزراعيوزارة اإلص  
إضفاء الطابع املؤسسي على املنظـور اجلنـساين، االقتـصاد،          : تضطلع بتدابري يف جماالت    

وـدف هـذه التـدابري إىل توليـد املعلومـات      . الفقر، العنف، املشاركة السياسية، اختاذ القرارات 
مويــل  اتمــع، وعــن تــوفري التبنــهج جنــساين، ســواء عــن الــوزارة أو عــن الــربامج املوجهــة إىل 

 :وجيدر بالذكر منها التدابري التالية. للجماعات النسائية لوضع مشاريع إنتاجية
متويـل املـشاريع اإلنتاجيـة، مـع التركيـز علـى           : تنفيذ برنامج املـرأة يف القطـاع الزراعـي         ▪ 

 .مشاريع تربية املاشية ومشاريع التجارة
للمـوظفني العـاملني يف وزارة      بيـع املنتجـات     : أسواق برنامج املرأة يف القطاع الزراعـي       ▪ 

 . واليات يدعمها الربنامج٥ جمموعة من ٦٨اإلصالح الزراعي، مبشاركة 
األسواق الشهرية للصندوق الوطين لدعم املشاريع اإلنتاجية وبرنامج املرأة يف القطـاع             ▪ 

 .الزراعي
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 .امللتقى الوطين للممثلني الزراعيني ▪ 
ينظم هـذا املعـرض سـنويا يف شـهر          . ع اإلنتاجية معرض الصندوق الوطين لدعم املشاري     ▪ 

ــشرين ــوبر / األولتـ ــن      أكتـ ــة مـ ــامج واآلتيـ ــدعمها الربنـ ــيت يـ ــات الـ ــشاركة اجلماعـ مبـ
 .والية ٢٦

ــة القــدرات      ▪  ــة؛ وتنمي ــة واملــشاركة اتمعي ــشرية؛ والتنمي ــة الب ــدريب يف جمــال التنمي الت
 .اإلدارية؛ وتنمية القدرات القيادية

 .لمعلومات الرقميةالنظام املتكامل ل ▪ 
 اجتماعا أو مناسبة مبشاركة املنظمـات الريفيـة املوقعـة وغـري املوقعـة لالتفـاق                  ١ ٢٢٣ ▪ 

اجتماعات مع الـسكان املـستهدفني ومناسـبات واجتماعـات          . الوطين من أجل الريف   
 .مع مؤسسات أخرى

 ٨٠٠ لـــ  وفر الدعم    ٢٠٠٤يف عام   : برنامج صندوق دعم املشاريع اإلنتاجية الزراعية      ▪ 
 كيانـا  ٣٠ بيـسو يف     ٣٣٦ ٢١٦,٦٨٨من املشاريع اإلنتاجية، مع رصد موارد قدرها        

 يف املائة منهم مـن النـساء، وكـان          ٤٥,٣ شخصا، كان    ١٢ ٣٥٢احتاديا استفاد منها    
ــاطق الــسكان     ٢١,٦ ــة منــهن ينــتمني إىل أحــد األعــراق ويقمــن يف إحــدى من  يف املائ

 مليــون بيــسو، وهــو ٣٧٥نيــة املرصــودة إىل  وصــلت امليزا٢٠٠٤ويف عــام . األصــليني
 ١٨١,٨ الــيت بلغــت ٢٠٠٣ يف املائــة علــى ميزانيــة عــام  ٢٠٦ميثــل زيــادة بنــسبة   مــا

 تفـوق بنـسبة     ٢٠٠٤ مـشروع املدعومـة يف عـام         ٨٠٠وباملثـل، فـإن الـــ       . مليون بيسو 
 . مشروعا٣٤٦ الذي سجل فيه دعم ٢٠٠٣ يف املائة مشاريع عام ٢٣١

 
 )وزارة اإلصالح الزراعي( الزراعية مكتب اإلمدادات  

قطـع أرض   (أو تدعيم الوحدات النـسائية الزراعيـة الـصناعية          /تدابري مساعدة إلنشاء و    ▪ 
صــغرية إلقامــة مــزارع أو صــناعات ريفيــة، واملــستفيدات فــوق الــسادسة عــشرة مــن     

 .يةدورات تدريب يف جمال إنشاء البلديات والتنمية الزراعية والتنمية الريف). العمر
 امـرأة يف إحـدى مهـام أجهـزة          ٢٩ ٥٥٣، شـارك    ٢٠٠٤ديـسمرب   / األول كانونحىت   ▪ 

التمثيـــل والرقابـــة يف الوحـــدات األساســـية الزراعيـــة، بـــصفة رئيـــسات وســـكرتريات   
 .وأمينات صندوق، سواء أصليات أو مناوبات

ية مجــع معلومــات عــن الــربامج الفنيــة لتحليلــها، وصــوال إىل توزيــع البيانــات اإلحــصائ  ▪ 
 .حسب اجلنس
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احلقـوق  ”،  “القانون الزراعي ”،  “إدماج أرض احلضر  ”: دورات تدريب يف مواضيع    ▪ 
جــرى تــدريب  . “خلــق أشــكال تــشاركية  ”، “الــربامج القطاعيــة ”، “والواجبــات

 ). يف املائة من الرجال٨٢,١ يف املائة من النساء و ١٧,٩( مزارعا ٤٥٤ ٥٩٤
 

 السجل الزراعي الوطين  
ليـــستفيد ) الـــسجل الزراعـــي الـــوطين(ين لألمـــن القـــانوين حليـــازة األرض اليـــوم الـــوط ▪ 

 امـــرأة، عـــن طريـــق تـــسليم  ١٤ ٨٦٢ مـــن ســـكان الريـــف، كـــان منـــهم  ٦٠ ٦٧٢
 . سندا١١٩ ٨٣٥

ــامج         ▪  ــن برن ــستفيدين م ــسكان امل ــع ال ــسمح بتوزي ــة ي ــذ نظــام للمعلوماتي ــصميم وتنفي ت
فـــر حـــسب اجلـــنس، التـــصديق علـــى احلقـــوق يف املـــشاعات وصـــكوك األراضـــي الق

واسـتفاد مـن    . للمسامهة بإحصائيات موثوق ا الختاذ القـرارات مـن منظـور جنـساين            
 يف ٣١,٥ (٥٣ ٩١٦ مــن املــستحقني، منــهم  ١٧١ ٢٤٤هــذا الربنــامج مــا جمموعــه  

 شــهادة وســند ملكيــة تعطــي تأكيــدا  ١٠٣ ٣١١مــن النــساء احلاصــالت علــى ) املائــة
 .قانونيا حليازة األرض

 
علومات نسقتها اإلدارة العامة للشؤون الدولية، التابعة للمعهد الوطين للمـرأة، اسـتنادا إىل شـىت         م:    املصدر

 .تقارير الكيانات االحتادية عن الفترة املشمولة ذا التقرير
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 ٤-١٤اجلدول 
  لربامج وزارة االقتصاد اليت تؤثر على النساء منظمات املشاريع٢٠٠٤سنة امليزانية لعام  

 
 الرجال النساء نامجالرب

  بيسو٤٨٦ ٥٣١= املبلغ  وحدة اإلنصاف واجلنسانية
) الواليات املتحدةدوالرات من ٤٤ ٢٣٠(

 

  مستفيدا٢١ ٧١١  مستفيدة٢٦ ٩٨٨ برنامج التدريب والتحديث املؤسسي
 يديرها الرجال مشروعا ١ ٠٨٢  مشروعا تديرها النساء٣٤٩اللجنة الوطنية لإلنتاجية واالبتكار التكنولوجي

  من املستفيدين١٣ ٦٠٢  مستفيدة١٨ ٦٧٥ شبكة املراكز اإلقليمية للتنافس املؤسسي
   مشاريع تديرها النساء١٠٣ صندوق املشاريع الصغرية واملتوسطة

 من املشاريــع البالغـــة الصغـــر ٦١ ٨٠٢( 
 مشروعا ٢١ ٩٣٩والصغرية واملتوسطة، و 

 )تديرها النساء
 

  عا تديرها النساء مشرو١٨٥ 
   مليون بيسو٤١,٨= املبلغ  صندوق الضمان

 دوالرات مليــــــــون دوالر مــــــن ٣ ٨٠٠( )BBVA Bancomerيشغله مصرف (
 )الواليات املتحدة

 

 
 .وزارة االقتصاد:    املصدر

 .٢٠٠٤   النتائج املعروضة هنا نتائج أولية يف اية عام 
 

 ٥-١٤اجلدول 
  لربامج وزارة االقتصاد اليت تؤثر على نساء املناطق الريفية٢٠٠٤يزانية لعام سنة امل  

 
 الرجال النساء الربنامج

  متويال صغريا٢١٠ ٩٢٠ صندوق التمويل الصغري للريفيات
  مليون بيسو٣٦١= املبلغ 

 ) من ماليني دوالرات الواليات املتحدة٣٢,٨(

 

  وظيفة ملتزما ا٥ ٢١٦ ة ملتزما ا وظيف٤ ٣٦٦ برنامج الزحف صوب اجلنوب
الربنامــج الوطنــي لتمويــل املشاريع

 البالغة الصغر
  متويال صغريا١٩٠ ٨٣٠
  مليون بيسو٥٣٢,٧٦= املبلغ 

 ) مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٤٧,٦(
 )مقدر على أساس عدد االئتمانات الصغرية(

  من االئتمانات الصغرية٦٠ ٧٠٢
  مليون بيسو١٦٨,٢٤= لغ املب
 مليون دوالر من دوالرات ١٥,٣(

 )الواليات املتحدة
مقــدر على أسـاس عدد االئتمانات (

 )الصغرية
 

 .وزارة االقتصاد:    املصدر
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 ٦-١٤اجلدول 
 )مباليني البيسو (٢٠٠٤-٢٠٠٠النتائج الرئيسية لصندوق التمويل الصغري للريفيات،   

 
 البيانات السنوية

 كانون ‐ر ــــــيناي/يـــون الثانــــكان
 ديسمرب/األول

 املرصودة
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ البيان

ة ــــة املئويـــالنسب
 للمتغري السنوي

 ٧٤,٧ ٣٦١,٠ ٢٠٦,٥ ٢٠٦,٥ ٢٠٦,٥ ٩١,٦ ٦,٧ )مباليني البيسو(اموع 
 ٦,٨ ٣٢,٨ ١٨,٨ ١٨,٨ ١٨,٨ ٨,٣ ٠,٦ )* الواليات املتحدةدوالراتمباليني (اموع 

 ٧٨,٦ ٣٣٢,٦ ١٨٦,٢ ١٨٦,٢ ١٧٩,٨ ٧٤,٢ ٥,٤ )مباليني البيسو(التمويل الصغري 
ــصغري   ــل الـــ ــني (التمويـــ ــاتدوالراتمباليـــ  الواليـــ

 ٧,١ ٣٠,٢ ١٦,٩ ١٦,٩ ١٦,٣ ٦,٧ ٠,٥ )*املتحدة
 ٣٩,٤ ٢٨,٣ ٢٠,٣ ٢٠,٣ ٢٦,٧ ١٧,٤ ١,٣ )مباليني البيسو ()١(الدعم غري املسترد

ــدعم غــري املــسترد  ــاتدوالراتمباليــني  ()١(ال  الوالي
 ٣,٦ ٢,٦ ١,٨ ١,٨ ٢,٤ ١,٦ ٠,١ )*املتحدة

 ٦٥,٧ ٢١٠,٩ ١٢٧,٣ ١٢٧,٣ ١٥٠,٠ ١٠٠,٦ ١٠,٧ )باآلالف(عدد االئتمانات 
 ٤٨,٤ ١٥٥,٤ ١٠٤,٧ ١٠٤,٧ ١٠٠,٧ ٦٧,٨ ١٠,٧ )باآلالف(عدد املستفيدات 

 ٢٦,١ ٥٨ ٤٦ ٤٦ ٤٦ ٤٣ ١٧ عدد اهليئات العاملة
 

 .وزارة االقتصاد:    املصدر
 .تقديرات اإلدارة العامة للشؤون الدولية، التابعة للمعهد الوطين للمرأة   *     

 .الدعم املخصص لألجهزة الوسيطة للترويج واملساعدة التقنية والتدريب وأجهزة املعلوماتية)  ١   (
 

 ٧-١٤اجلدول 
 االستثمار الكلي للصندوق الوطين لدعم املـشاريع    وجود آلية احلفز اإلنتاجي للمرأة يف       

 ٢٠٠٤اإلنتاجية يف عام 
 

 )أ(املشترك النساء الرجال الشركاء

 الدعم االستثمار الدعم االستثمار الدعم االستثمار النساء الرجال الدعم

تكوين رأس املال 
 اإلنتاجي

١٦٤,٦٧ ٢٦ ٠٩٩ ٤٣ ٨٧٥ 
 )مليون بيسو(

١٧٥,٦٢ ٦٧٥ 
 )ليون بيسوم(

٦٢٤,٠٩ ١ ٧٨٣ 
 )مليون بيسو(

١ ٧٤٢ 

   ١٥* 
ن دوالرات ــمن ماليي(

 )الواليات املتحدة

 ١٦* 
ن دوالرات ــمن ماليي(

 )الواليات املتحدة

 ٥٦,٧* 
ن دوالرات ــمن ماليي(

 )الواليات املتحدة
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 )أ(املشترك النساء الرجال الشركاء

 الدعم االستثمار الدعم االستثمار الدعم االستثمار النساء الرجال الدعم

 ٨٦,٨٥ ١٩٣ ٦٨٣ ٤٠٢ ٥٩٥ التدريب
 )مليون بيسو(

٦٣,١٣ ٢٣ ٣١٢ 
 )مليون بيسو(

١٩ ٩٧٣   

   ٧,٩* 
ن دوالرات ــمن ماليي(

 )الواليات املتحدة

 ٥,٧* 
ن دوالرات ــمن ماليي(

 )الواليات املتحدة

   

جممــــــــــــــــــــوع 
 االستثمارات

٦٥٧,٩١ ٢١٩ ٧٨٢ ٤٤٣ ٤٧٠ 
 )مليون بيسو(

٤٥٧,٤٥ ٢٣ ٩٨٧ 
 )مليون بيسو(

٢١ ٧٥٦   

   ٥٩,٨* 
ن دوالرات ــمن ماليي(

 )دةالواليات املتح

 ٤١,٦* 
ن دوالرات ــمن ماليي(

 )الواليات املتحدة

   

 
 من وضع اإلدارة العامة لألصول بوزارة االقتصاد، استنادا إىل البيانات اليت قدمتها إدارة الشؤون املالية واإلدارة العامـة للـشؤون                     :املصدر    

 .وزارة االقتصاداإلدارية واملالية ونظام معلومات الطاقة يف بلدان أمريكا الالتينية ب
 ٧ ٥٤١، كــان برنــامج احلفــز اإلنتــاجي للمــرأة يــضم  ٢٠٠٤ويف عــام . ٢٠٠٥ينــاير / الثــاينكــانون ٧اإلقفــال األويل مت يف : مالحظــة    

 .شريكة
 .فيما يتعلق بالدعم املشترك، تشارك املرأة يف هذه املشاريع)   أ    (
 . مليون بيسو٤٥,٨٢يع للرجال أم للنساء أم مشتركة، بإمجايل  حالة دعم غري معروف هل هي مشار١ ٠١٦هناك ) ب    (

 .تقديرات اإلدارة العامة للشؤون الدولية، التابعة للمعهد الوطين للمرأة    *    
 بيـــسو ١ ١٦٠ ٢٠٥ ٠١٧,٢٣، إىل ٢٠٠٤وصـــل االســـتثمار الكلـــي للـــصندوق الـــوطين لـــدعم املـــشاريع االجتماعيـــة، فــــــي عـــــام    

 ). الواليات املتحدةدوالرات من ١٠٥ ٤٧٣ ١٨٣,٣٨(
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 ٨-١٤اجلدول 
 موارد آلية احلفز اإلنتاجي للمرأة  

 
٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

 )مباليني البيسو(املوارد  )مباليني البيسو(املوارد 
 املستخدمة املربجمة املستخدمة املربجمة

١٥١,٢٤ ١١١,٨٤ ٩٤,٧٧ ٥٩,٥ 
 )*مباليني دوالرات الواليات املتحدة(املوارد  )*مباليني دوالرات الواليات املتحدة(املوارد 

زــــــة احلفـــــــــآلي
اإلنتاجي للمرأة

١٣,٧ ١٠,٢ ٨,٦ ٥,٤ 
 

 . وزارة االقتصاد:املصدر    
 .تقديرات اإلدارة العامة للشؤون الدولية، التابعة للمعهد الوطين للمرأة    *    

 
 ٩-١٤اجلدول 

 يل املشاريع البالغة الصغرالربنامج الوطين لتمو  
 ٢٠٠٤-٢٠٠١االئتمانات البالغة الصغر املقدمة، حسب الكيان االحتادي واجلنس،   

 
 الرجال النساء

 الكلياموع ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ الكلياموع ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ الوالية

      ١١٠ ١١٠    أغواسكاليينتس
 ٥٢١ ٥١٤ ٧   ٧١٨ ٧١٧ ١   هباخا كاليفورنيا نورت
 ٢ ٣٢٦ ١ ٤٣٩ ٨٢٥ ٦٢  ٣ ٧٤٧ ٢ ٣٢٠ ١ ٣٢٢ ١٠٥  باخا كاليفورنيا سور

 ٣ ٧٢٤ ٢ ١١٥ ٨٥٧ ٧٥٢  ٢٨ ٠١١ ١٥ ٥٧٦ ٧ ٧٩٧ ٤ ٦٣٨  تشياباس
 ١ ٧٧٦ ١ ٣٩١ ٣١٧ ٦٨  ٥ ٧٠٩ ٤ ٧٩٧ ٧٠٢ ٢١٠  تشيواوا
 ٧٩٨ ٣٧٤ ٩٤ ١٤٦ ٨٤ ١ ٦٧٩ ٩٧٥ ١٩٨ ٢٩٠ ٢١٦ كواويال
 ٢٩٢ ٢٩٢    ٨٥٧ ٨٥٥  ٢  كوليما

 ٢٥ ٥٨٢ ١٠ ٥٧١ ٨ ٠٩٨ ٥ ٩٤٤ ٩٦٩ ٤٣ ٨٥٥ ٢٠ ٠٦١ ١٤ ٦٥١ ٨ ٠٤٨ ١ ٠٩٥ املقاطعة االحتادية
 ٤٩٨ ٢٥٦ ٢٤٢   ٨٧٠ ٥١٧ ٣٥٣   دورانغو
 ٣٩٣ ٢٧٢ ١٢١   ٢ ٠٦٦ ١ ٥٣٢ ٥٣٤   غرييرو

 ٩٤٨ ٢٧٣ ٢٠٦ ٣٩١ ٧٨ ١٦ ٠٤٥ ٥ ٠٨٩ ٣ ٦٩١ ٦ ٢٢١ ١ ٠٤٤ غواناخواتو
 ٨١٣ ٦٦٨ ١٤٤ ١  ٨ ٨٤٢ ٦ ٠٠٢ ٢ ٨٣٢ ٨  إيدالغو

 ٢ ٥٢٧ ١ ٤٥٤ ٨٠٨ ٢٦٥  ٦ ٠٠٨ ٣ ٨٦٤ ١ ٤٥٥ ٦٨٩  خاليسكو
 ٦٤ ٠٤٥ ٢٨ ٦٤٥ ٢٣ ٦٧٥ ١١ ٢٠٤ ٥٢١ ١٨٦ ٩٤٤ ٨١ ٤٢٩ ٧٣ ٢٤٨ ٣١ ٧٧١ ٩٦٤ مكسيكو
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 الرجال النساء
 الكلياموع ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ الكلياموع ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ الوالية

 ٥٦٠ ٣٩٢ ١٦٧ ١  ٣ ٠١٠ ٢ ٣٦٢ ٦٤٨   ميتشواكان
 ٩٧٤ ٤٠٢ ٢٩١ ٢٣٠ ٥١ ١٧ ٠١١ ٦ ٦٤٧ ٥ ٤٠٥ ٤ ٠٤٦ ٩١٣ موريلوس
 ٢٤١ ٢٢٣ ١٨   ١ ٢٠٠ ١ ٠٠٣ ١٩٧   ناياريت

 ٨ ٠٧٧ ٤ ٣٤٥ ٢ ١٤٥ ١ ٠٨٣ ٤٣٤ ٢١ ٣٤٩ ٩ ٩٢٦ ٥ ٦٦٤ ٣ ٦٦١ ٢ ٠٩٨ نويفو ليون
 ١ ٠٠٦ ٢٠٠ ٢٤١ ٥٥٣ ١٢ ٨ ٧٥٩ ٤ ٩٦٥ ٢ ٥٤٠ ١ ٢٣٤ ٢٠ أواكساكا

 ٣ ٢٣١ ١ ٢٩٦ ٩٥٣ ٩٧١ ١١ ٨ ٢٩٥ ٤ ٧٢٤ ٢ ٠٢٤ ١ ٤٩٣ ٥٤ بويبال
 ١ ٠٣٤ ٤٩١ ٣٠٢ ١٧٩ ٦٢ ٣ ٢٢٤ ١ ٢١٦ ١ ١٥٢ ٦١٧ ٢٣٩ كرييتارو
 ١ ١         كينتانا رو
 ١ ٣٠٩ ٦٨٩ ٥٥٠ ٧٠  ٧ ٥٨٢ ٤ ٠٣٧ ٣ ٠٩١ ٤٥٤  سينالوا

 ٩٠٩ ٥٠١ ٢٨٢ ١١٧ ٩ ٧ ٦٦٥ ٤ ٣٩٤ ٢ ١١٤ ١ ٠٧٦ ٨١ سان لوبيس بوتوسي
 ٨١٣ ٢٠٦ ٣٥٩ ٢٤٦ ٢ ٤ ٨٩٦ ٩٢٥ ٢ ١٢٥ ١ ٧٧١ ٧٥ سونورا
 ٢٤١ ٢٤١    ٦٧٥ ٦٧٥    تاباسكو
 ٣ ٦٤٨ ١ ٨٩٢ ٩٩٦ ٦٢٦ ١٣٤ ٧ ١٦٧ ٢ ٦٦٨ ٢ ٢٤٥ ١ ٧٣١ ٥٢٣ ليباستاماو

 ١٣٩ ٩٦ ٤١ ٢  ١٧٨ ١٤١ ٣٠ ٧  تالكسكاال
 ١ ٩٣٤ ١ ١٦٨ ٤٣٩ ٢٥١ ٧٦ ٥ ٨٠٣ ٢ ٦٧٠ ١ ٥٨٤ ١ ٢٨٦ ٢٦٣ فرياكروس
 ٧٨٣ ٢٠٧ ١٩٤ ٢٧٥ ١٠٧ ١ ٢٥١ ٢٤٥ ٣١٦ ٤٦٧ ٢٢٣ يوكاتان

 ٨٨ ٨٨    ٣٨٨ ٣٨٨    ساكاتيكاس
 ١٢٩ ٠٦١ ٦٠ ٧٠٢ ٤٢ ٢٣٣٧٢ ٤٣٧ ٢ ٥٥٠ ٤٠٣ ٩١٤ ١٩٠ ٨٣٠ ١٣٥ ٩١٩ ٦٩ ٨٢٥ ٧ ٣٤٠ اموع

 
 . وزارة االقتصاد:املصدر    

 
 ١٠-١٤اجلدول 

التـدابري املتخــذة علــى صــعيد الكيانــات االحتاديـة لــصاحل النــساء الريفيــات والنــساء مــن     
 السكان األصليني

 
 أغواسكاليينتس  

ــع      ▪  ــني املؤســسات م ــشتركة ب ــات م ــات     اتفاق ــساء منظم ــة للن ــري احلكومي ــات غ املنظم
 .املشاريع

 .تشجيع ومتويل ودعم املشاريع اإلنتاجية للنساء، مبا فيهن نساء الريف ▪ 
 .تدريب النساء ربات األسر  ▪ 
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 .برنامج تدريب خاص للنساء ذوات القدرات املختلفة وللسجينات ▪ 
 .برنامج املرأة الريفية ▪ 
 .ملشاريعتدريب النساء منظمات ا ▪ 

 
 باخا كاليفورنيا سور  

 .التدريب يف جمال إنتاجية النساء ▪ 
 .برامج دعم إنشاء املشاريع البالغة الصغر واملشاريع اإلنتاجية ▪ 
 . قطع أرض٢ ٢٠٥ سند ملكية و ٩٠٠إعطاء : برامج لبناء املساكن ▪ 
ف يف يقـــدم مكتـــب اإلمـــدادات الزراعيـــة مـــساعدة جمانيـــة للنـــساء مـــن ســـكان الريـــ ▪ 

اإلجـــراءات، والـــشكاوى، واملـــسائل اإلداريـــة، واألشـــكال التـــشاركية، كمـــا يقـــدم  
املشورة بشأن قبول وانفصال املنتفعني باملشاعات؛ وإيـداع بيـان التركـات، والعقـود،              

 .واالتفاقات، والتحكيم
نقـل صـندوق دعـم تنميــة املـشاريع اإلنتاجيـة لنـساء جنــوب كاليفورنيـا، التـابع ملعهــد          ▪ 

 .وا للمرأة، إىل صندوق احلفز العقاري لتنمية والية باخا كاليفورنيا سورسينال
 

 كوليما  
 .برامج دعم املشاريع البالغة الصغر والتدريب يف جمال العمل ▪ 
 .إدارة القروض املقدمة إىل النساء منظمات املشاريع ▪ 
 .بطاقة دعم لنساء الوالية  ▪ 

 
 غواناخواتو  

ــة ملعهـــد غ  ▪  ــرامج خاصـ ــرأةبـ ــاخواتو للمـ ــال  : وانـ ــاجرات، النـــساء واألطفـ النـــساء املهـ
 .املعوقون، النساء السجينات، النساء والبيئة

 .حمفل املرأة الريفية ▪ 
 .“النساء والتكنولوجيا البديلة”احملفل الثاين عن  ▪ 
حلقــات عمــل عــن تكنولوجيــات البيئــة واملــشاريع اإلنتاجيــة يف اثــنني مــن األحــواض    ▪ 

 .رالبالغة الصغ
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 .إعداد املروجات: “املرأة والبيئة”الربنامج التدرييب  ▪ 
 .مشروع املرأة وتنظيم اإلنتاج ▪ 
 .عملية إنشاء البلديات ▪ 
 .“تنسيق اخلربات من منظور جنساين”و “ والبيئةرأة ملا”حلقتا عمل عن  ▪ 
 .ةالربنامج االستراتيجي لتوفري املساعدة التقنية والتدريب للجماعات املنتج ▪ 
 .مشروع النساء السجينات واملشاريع اإلنتاجية من منظور جنساين ▪ 
إنشاء وتدعيم الوحدة النسائية الزراعيـة      : ناشطات ريفيات جدد  ”: حبثان قيد اإلعداد   ▪ 

العمــل اإلنتــاجي للحرفيــات يف : ناشــطات ريفيــات جــدد”؛ “الــصناعية يف ســالفاتيريا
ة االجتماعيـة واالقتـصادية للمـرأة يف        املـشارك ”: ؛ دراسـتان  “مشال شـرق غوانـاخواتو    

النماذج اجلنسانية وبيانات اجتماعية واقتـصادية عـن        ”؛  “عن األمالك : حيازة األرض 
 .“األسر اليت تعوهلا امرأة

 .برامج تلفزيونية وإذاعية، محالت، كراسات، ملصقات، منشورات ▪ 
 القياديـات وإىل    حلقات عمل عن املشاريع اإلنتاجية من منظور جنـساين، موجهـة إىل            ▪ 

 .املروجات واملروجني اتمعيني
 .إجراء أول تبادل للخربات يف موضوع االدخار واملرأة: مشروع متكني املرأة ▪ 
 .“النساء الريفيات واملشاريع اإلنتاجية وتوليد الدخل”كتاب  ▪ 

 
 خاليسكو  

 .ية املستدامةتشكيل الشبكة املشتركة بني املؤسسات للجنسانية والبيئة والتنم ▪ 
 .“النهج اجلنساين يف التنمية اتمعية املستدامة”حلقة العمل الدراسية  ▪ 

 
 ميتشواكان  

 .سوق الوالية الثاين للنساء صاحبات األعمال احلرة ▪ 
 .أسواق إقليمية للنساء صاحبات األعمال احلرة ▪ 
 .ثنية واجلنسانيةاإل: املؤمتر الوطين األول للسياسات العامة والتنوع الثقايف ▪ 
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ــراح خبفــض   ▪  ــدم إىل حــاكم      ٥٠اقت ــات األســر، مق ــة لرب ــضريبة العقاري ــة يف ال  يف املائ
 .الوالية

ــساء   ▪  ــالغ الــصغر والثقــة يف الن ــامج التمويــل الب ـــ : برن ــة  ٥٧٥قــروض لـ  امــرأة مــن بلدي
 .موريليا

 .السوق الثالث للنساء صاحبات األعمال احلرة يف ميتشواكان ▪ 
دورات تدريبيــــة يف التأهيــــل : كة النــــساء صــــاحبات األعمــــال احلــــرةتــــشكيل شــــب ▪ 

 .“إبداع النساء يف املناطق احلضرية املهمشة” حلقات عمل عن – لألعمال
 

 موريلوس  
 .رحالت لالقتراب من النساء املنظمات للمشاريع البالغة الصغر ▪ 

 
 نويفو ليون  

اريع البالغــة الــصغر املنــشأة للنــساء دعــم ورعايــة املــش: برنــامج توليــد العمــل التجــاري ▪ 
املــستفيدات مــن القــروض املقدمــة عــرب مــصرف النــساء، وكــذلك للنــساء املهتمــات     

 .بتنظيم مشاريع بالغة الصغر
 .خمصص لربات األسر احملرومات اقتصاديا: برنامج مصرف النساء ▪ 
 .تشجيع تسويق املنتجات احلرفية ▪ 
حلقـات عمـل للتـدريب يف     : يل االجتماعي الفعال  برنامج الفرص من أجل إعادة التأه      ▪ 

أثناء العمـل، وتقـدمي منحـة تيـسر للـسجينات حتقيـق االكتفـاء الـذايت االقتـصادي بعـد                     
 ). كان ذلك يف مرحلة التخطيط٢٠٠٤يف عام (اإلفراج عنهن 

 .حلقات دراسية ومشورة حماسبية للنساء صاحبات األعمال احلرة ▪ 
 

 بويبال  
ــساء صــاحبات    مركــز الفــرص و ▪  ــة للن ــة املتكامل املنتجــات واخلــدمات ومــشروع التنمي

 .األعمال احلرة
 .تدريب على تنمية القدرات يف جمال األعمال ▪ 
 .املؤمترات الثالث والرابع للنساء منظمات املشاريع وصاحبات األعمال احلرة ▪ 
 .إنشاء وتشغيل مركز التدريب على األعمال ▪ 
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 . بطاقة١٥ ٤٣٢ مؤسسة جتارية؛ إعطاء ٥٢تسري يف : “وعد امرأة”بطاقة خصم  ▪ 
 .تدريب القياديات اتمعيات يف منطقة ميكستيكا بوبالنا ▪ 
 .التدريب على القدرات غري التقليدية من أجل العمل حلساب الذات ▪ 

 
 كرييتارو  

االهتمام ببورصـة العمـل؛ حلقـات عمـل وأسـواق للعمالـة؛ مـشاريع إنتاجيـة؛ دورات                 ▪ 
 .ريبيةتد

 . بلديات٦إنشاء تعاونيات يف  ▪ 
ــصحة       ▪  ــشفيات مراكــز قطــاع ال ــارب املرضــى يف مست ــوفري أمــاكن الئقــة وغــذاء ألق ت

 .ولألشخاص الذين يتنافسون يف القيام بعمل ما من أجل عاصمة الوالية
 .برنامج املؤن الغذائية ▪ 
ــصادي    ▪  ــدعم االقت ــامج ال ــة (برن ــة االجتماعي ــة  مــن خــال ) وزارة التنمي ــا للعمال ل براجمه

املؤقتــة، واملنــاطق البالغــة الــصغر، واخليــارات اإلنتاجيــة، وحــوافز الواليــة، والــصناديق   
 .اإلقليمية، واملوئل، ورعاية البالغني، واالستثمار االجتماعي املشترك

حلقات عمل من أجل وضع وصياغة مـشاريع إنتاجيـة، يعقـدها وفـد الواليـة يف جلنـة                     ▪ 
 .صلينيتنمية السكان األ

 
 كينتانا رو  

 .دورة تدريب أساسي ألصحاب األعمال احلرة ▪ 
 .حلقات عمل دراسية وتدريبية من أجل العمل حلساب الذات ▪ 
 .حلقات عمل عن إنشاء املشاريع البالغة الصغر ▪ 
 .(platillos sabios)حلقات عمل عن التكنولوجيا احمللية والطعام املتكامل  ▪ 
 .يث جتارة التجزئة وتصميم ومراقبة اجلودةحلقات عمل عن حتد ▪ 
 . مشاريع بالغة الصغر للمرأة٣إنشاء  ▪ 
 .قروض إلنشاء مشاريع بالغة الصغر للحرف احمللية ▪ 
 .مشورات تقنية عن املشاريع اإلنتاجية ▪ 
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 .تشجيع إنشاء أفنية خلفية يف املنازل لإلنتاج ▪ 
 .ات ربات األسرإنشاء مشاريع إنتاجية باالشتراك مع الريفي ▪ 
 .زيارات لتقدمي املساعدة التقنية املتخصصة ▪ 
 .حلقة عمل لتحديث جتارة التجزئة ▪ 
 .دورة للتدريب على العمل حلساب الذات ▪ 
 .برنامج تشجيع اإلنتاج ▪ 
 .مشاريع إنتاجية يف األفنية اخللفية للمنازل ▪ 
 .إنشاء بساتني عائلية ▪ 
 .خدمة اإلحلاق ببورصة العمل ▪ 

 
 سان لويس بوتوسي  

 .دورة عن صياغة وتقييم املشاريع االستثمارية ▪ 
 .حلقات عمل عن اجلنسانية والتنمية املستدامة ▪ 
حلقــات عمــل عــن إنــصاف اجلنــسني للعــاجزات عــن احلركــة وعــن مــصادر التمويــل    ▪ 

 .للمشاريع اإلنتاجية
 .دعم املشاريع االجتماعية، بالتنسيق مع الصندوق الوطين ل“املرأة، يد التغيري”سوق  ▪ 

 
 سينالوا  

 .اتفاق بني معهد املرأة يف سينالوا ووزارة التنمية االقتصادية ▪ 
 .إنشاء صندوق دعم منظمات املشاريع البالغة الصغر ▪ 
 .التنسيق يف إدارة واعتماد قروض صندوق دعم منظمات املشاريع البالغة الصغر ▪ 

 
 سونورا  

 .عالمية للنساء عن املشاريع اإلنتاجيةحلقات عمل ودورات إ ▪ 
 .اإلدارة واملشورة يف املشاريع اإلنتاجية ▪ 
 .“حتديد مسات املشاريع اإلنتاجية بنهج جنساين”: حلقة عمل دراسية ▪ 
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 ملتقى الوالية الثالث للنساء ▪ 
 

 تاماوليباس  
 .املعرضان الرابع واخلامس للمرأة صاحبة األعمال احلرة ▪ 
 .تدريب نساء اتمع املدين: ن أجل اإلنصاف والتنمية املستدامةالنساء م ▪ 

 
 فرياكروس  

مشروع غذائي متكامل خلدمة ربات األسر يف املناطق احلـضرية الـاليت يعـشن يف فقـر                  ▪ 
 .مدقع يف مدينة فرياكروس

 .تشجيع مشاركة املرأة يف املشاريع اإلنتاجية ▪ 
دعـم النــساء يف  .  وتطـوير املـرأة يف جمـال األعمـال    التـدريب واملـشورة ملتابعـة املـشاريع     ▪ 

 .جمال إنتاج وتسويق املشاريع اإلنتاجية القابلة لالستمرار
 ).للخصم(“  الصديقةبطاقة املرأة”برنامج  ▪ 

 
 يوكاتان  

 .حلقة دراسية عن إنشاء املشاتل ▪ 
 . من خالل برنامج تعزيز اقتصاد األسرةIEGYبطاقات اخلصم  ▪ 
 .شورة إىل النساء املنتجات املستفيدات من برنامج املرأة يف القطاع الزراعيتقدمي امل ▪ 
تنظــيم امللتقــى األول للنــساء صــاحبات األعمــال احلــرة العــضوات يف برنــامج املــرأة يف  ▪ 

 .القطاع الزراعي
 .حلقة عمل لتشجيع املشاريع اإلنتاجية ▪ 
 .التدريب على العمل للنساء السجينات ▪ 
 .لنساء املنتجات على تشكيل جمموعات ووضع مشاريع إنتاجيةمساعدة ا ▪ 
؛ “متابعــة عمليــات اإلدارة لــصاحبات األعمــال احلــرة بنــهج جنــساين  ”حلقــة العمــل  ▪ 

 .تدريب النساء املنتجات العامالت يف احملميات
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 ساكاتيكاس  
 .املركز املتكامل لنساء ساكاتيكاس ▪ 
 .“لشفويالقرض ا”برنامج دعم النساء املسمى  ▪ 

 
 معلومات نسقتها اإلدارة العامة للشؤون الدولية، التابعة للمعهد الوطين للمرأة، استنادا إىل شـىت        :املصدر    

 .تقارير الكيانات االحتادية عن الفترة املشمولة ذا التقرير

 


